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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

2.1.1. Gambaran Umum 

Nextframe Digital Studio didirikan pada tahun 2015 oleh founder Bapak Shandy 

Pranoto. Perusahaan Nextframe merupakan salah satu bisnis start-up yang bekerja 

sama dengan Skystar Ventures yang berlokasi di New Media Tower Lt. 12 di 

gedung Universitas Multimedia Nusantara dengan alamat Jl. Scientia Boulevard 

Gading Serpong, Tangerang, Indonesia. Jasa yang dilayani Nextframe Digital 

Studio terdapat beberapa bagian yaitu: digital VFX, CG visualization, motion 

graphics, commercials, character design dan web development. 

 

2.1.2. Sejarah 

Bapak Shandy Pranoto menyebutkan bahwa pendirian Nextframe diawali dengan 

penerapan ilmu pengetahuan mengenai animasi yang diterimanya pada masa 

perkuliahan diluar negeri. Setelah meraih dua sarjana dari universitas Taiwan dan 

Inggris, Bapak Shandy Pranoto memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan 

memulai start-up pembangunan studio animasi di Tangerang. 

 

2.1.3. Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2. 1. Logo Perusahaan Nextframe Digital Studio 

(https://nxframe.com) 
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2.1.4. Visi Misi 

Dari awal pendiriannya, sudah ditetapkan bahwa visi dan misi studio Nextframe 

berhubung dengan keinginan perusahaan untuk memberikan jasa pembuatan 

animasi yang terbaik dan dapat bersaing dalam industri animasi Indonesia. 

Tujuannya adalah untuk memajukan industri animasi dan VFX yang saat ini 

memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. 

 

 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan Nextframe Digital Studio dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. 2. Bagan Struktur Perusahaan Nextframe Digital Studio 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

A. Chief Executive Officer (CEO) 

Pendiri Nextframe adalah Bapak Shandy Pranoto yang menangani dan 

mengawasi pekerjaan yang dilakukan karyawan dalam perusahaan. Sebagai 

founder, Ia juga bertemu dengan klien dan berdiskusi mengenai proyek yang 
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akan dilanjutkan. Selain itu, semua keputusan mengenai kegiatan kerja 

perusahaan harus disetujui CEO. 

 

B. Marketing 

Bagian marketing bertanggung jawab atas pencarian klien dengan 

mempresentasikan ide bisnis terhadap calon investor. Hal ini juga dapat 

dilakukan dengan cara mempromosikan hasil buatan animasi dalam proyek – 

proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. 

C. Human Resources Development (HRD) 

Bagian yang mengatur dengan semua yang berhubungan dengan tenaga kerja 

seperti: memberi informasi mengenai lowongan, mengawasi kinerja karyawan, 

menanggapi permintaan dari CEO yang berhubungan dengan karyawan, dan 

menyiapkan wawancara untuk calon karyawan perusahaan. 

D. Producer 

Merupakan pihak yang mengendalikan jadwal seperti timeline dan deadline 

yang harus diikuti oleh bagian creative agar pengerjaan proyek dapat berjalan 

dengan lancar. Producer harus menjaga komunikasi dengan seluruh tim kreatif 

untuk mengawasi progres pekerjaan setiap karyawannya. Producer juga 

menjadi pihak yang menghubungkan tim kreatif dengan klien. 

E. Human Resources Development (HRD) 

Bagian yang mengatur dengan semua yang berhubungan dengan tenaga kerja 

seperti: memberi informasi mengenai lowongan, mengawasi kinerja karyawan, 

menanggapi permintaan dari CEO yang berhubungan dengan karyawan, dan 

menyiapkan wawancara untuk calon karyawan perusahaan. 

F. Branding Consultant 

Merupakan pihak yang mempelajari dan mencari informasi relevan untuk 

kemudian digunakan sebagai materi referensi dalam pengerjaan proyek. 

Biasanya berhubungan dengan pemilihan desain, logo dan identitas perusahaan 

untuk tidak jauh dari apa yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. 

G. Branding Consultant 
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Merupakan pihak yang mempelajari dan mencari informasi relevan untuk 

kemudian digunakan sebagai materi referensi dalam pengerjaan proyek. 

Biasanya berhubungan dengan pemilihan desain, logo dan identitas perusahaan 

untuk tidak jauh dari apa yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. 

H. Designer, Illustrator dan Animator 

Tim creative terdiri dari ketiga pihak ini dan menjalani yang sudah ditetapkan 

oleh producer. Dari awal tahap praproduksi hingga pascaproduksi, pekerjaan 

yang dilakukan harus diawasi dan direvisi agar sesuai dengan brand 

perusahaan. Tim ini secara langsung bertanggung jawab atas konten yang 

dikeluarkan perusahaan seperti video animasi 3D, animasi 2D, storyboard, 

motion graphic, ilustrasi dan konten – konten lainnya yang juga dapat berfungsi 

untuk mempromosikan perusahaan. 

 

 Lingkup Perusahaan 

Perusahaan Nextframe Digital Studio sudah mengerjakan berbagai proyek animasi 

yang didapatkan dari klien – klien seperti: PT. Cometal, PT. Dirgaputra Eka 

Pratama, BKA Indonesia, Depetalz Pictures, dan Lee Design Associates. Di bawah 

ini adalah gambaran proyek yang dikerjakan oleh Nextframe. 

 

1. PT. Cometal 

Pada proyek ini, Nextframe bertanggung jawab atas pembuatan animasi 3D 

mengenai produk PT. Cometal yang berdurasi 40 detik. Produk PT. Cometal 

berupa mesin manufaktur lapisan besi dengan peralatan yang tidak dapat 

direkam secara langsung, sehingga mayoritas video menggunakan aspek 

3D. Nextframe menangani dari tahap praproduksi hingga pascaproduksi 

yaitu: modeling, rigging, animating, digital VFX dan rendering. 
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Gambar 2. 3. PT. Cometal 

(https://nxframe/projects/) 

 

2. PT. Dirgaputra Eka Pratama 

Nextframe membuat company profile untuk mempromosikan keunggulan 

dari jasa distribusi perusahaan PT. Dirgaputra Eka Pratama. Proyek ini 

membutuhkan beberapa shot lokasi dari pulau Jawa, salah satunya adalah 

situs pertambangan yang sulit diakses. Oleh karena itu, Nextframe membuat 

CGI untuk membuat latar belakang situs pertambangan tersebut dengan 

tambahan lainnya yaitu mobil truk milik PT. Dirgaputra Eka Pratama. 

 

Gambar 2. 4. PT. Dirgaputra Eka Pratama 

(https://nxframe/projects/) 

3. BKA Indonesia 

Untuk mempromosikan produk botol kaca asi (BKA), BKA Indonesia 

bekerja sama dengan Nextframe untuk membuat sebuah video yang 

mempromosikan produk tersebut. Pada proyek ini, Nextframe merancang 

dari ide, praproduksi hingga paska produksi beserta dubbing untuk video 

company profile. 
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Gambar 2. 5. BKA Indonesia 

(https://nxframe/projects/) 

 

4. Depetalz Pictures 

Studio Depetalz Pictures bergerak dalam bidang perfilman dan 

menggunakan jasa Nextframe untuk membuat bumper logo perusahaan. 

Pada proyek ini, Nextframe mengerjakan semua aspek dalam video dari 

konsep ide sampai finishing. Dalam video, terdapat objek kamera vintage, 

mahkota bunga berterbangan dan logo perusahaan yang dibuat dengan 

modeling 3D. Tujuannya adalah untuk membuat bumper yang elegan dan 

meninggalkan kesan meskipun terlihat sederhana. 

 

Gambar 2. 6. Depetalz Pictures 

(https://nxframe/projects/) 

5. Lee Design Associates 

Pada proyek ini, Nextframe membuat company profile yang menunjukkan 

jasa – jasa apa saja yang disediakan yaitu desain, branding, ilustrasi, dan 3D 

mock up. Dalam video, para animator Nextframe menganimasikan gambar 
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vektor yang disediakan perusahaan dengan cara motion graphic. Hasilnya 

adalah video yang cepat namun informatif, bergaya dan menarik untuk 

ditonton berulang kali. 

 

Gambar 2. 7. Lee Design Associates 

(https://nxframe.com/projects/) 
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