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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

3.1.1. Kedudukan 

Posisi penulis saat menjalani kerja magang di Nextframe Digital Studio berada di 

bagian tim kreatif sebagai intern dibawah animator. Selain mengerjakan animasi, 

penulis juga mengerjakan ilustrasi untuk perusahaan. Penulis dibimbing oleh Kak 

Raissa Theodosia Guliano dan Bapak Shandy Pranoto untuk setiap pengerjaan 

karya animasi dan ilustrasi. 

 

 

Gambar 3. 1. Bagan Struktur Organisasi Tim Creative 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.1.2. Koordinasi 

 

 

Gambar 3. 2. Bagan Alur Koordinasi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dari bagan atas dapat dilihat alur koordinasi Nextframe, dimana ketika menerima 

proyek dari klien, maka producer akan segera menghubungi klien untuk mendengar 

permintaan perusahaan. Kemudian producer merundingi permintaan tersebut 

dengan branding consultant dan direktur tim creative. 

Di Nextframe, branding consultant akan berunding dengan tim creative 

untuk mencocokkan pendapat mengenai produk yang akan dikerjakan. Branding 

consultant akan mencari pendekatan dengan keinginan klien dengan penelitian dari 

penelitian seperti target marketing, trend, menghitung nilai produk, dan melakukan 

perbandingan dengan produk perusahaan yang bersaing. Sementara, tim creative 

akan mendapatkan deskripsi dan acuan produk dari producer. Jadwal akan 

disediakan beserta tanggal deadline dalam setiap tahap pengerjaan proyek. Setelah 

itu sebuah script, atau dapat berupa juga stillomatic untuk proyek pembuatan video, 
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akan diberikan kepada klien untuk disetujui. Ini untuk memberikan gambaran awal 

kepada klien untuk mempertimbangkan kesesuaian hasil produk dengan harga yang 

diberikan producer dan klien dapat juga memberi masukan tambahan. Setelah 

terdapat sebuah kesepakatan, tim creative lanjut melakukan proyek sesuai dengan 

script. Producer mengawasi kelancaran pengerjaan oleh tim creative agar sesuai 

dengan jadwal, sementara branding consultant juga memberikan masukan dan 

revisi dalam setiap tahap produksi. Pada tahap praproduksi, illustrator dan desainer 

menyediakan sketsa awal, storyboard, script. Kemudian pada tahap produksi, hasil 

asset dianimasikan oleh animator dan tergantung dengan keperluan untuk proyek 

akan ditambahkan digital VFX, sound VFX, dubbing dan seterusnya. Setelah 

animasi sudah jadi, videonya akan diperlihatkan kepada klien untuk memberi revisi 

terakhir. Setelah revisi, maka akan lanjut ke tahap finishing dan producer dapat 

memberikan hasil akhirnya kepada klien. 

 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan penulis selama kerja magang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1-2 Storyboard 

 

 

 

 

Web Comic Mascot 

Nextframe 

Klien: Afung 

Membuat beberapa gambar storyboard dan 

disusun menjadi stillomatic untuk gambaran 

awal video iklan yang diminta klien 

Eksplorasi gaya untuk web comic Bulby 

2 3 Desain post 

Instagram 

 

Storyboard 

Membuat post Instagram yang 

mempromosikan baju Bulby 

Membuat storyboard sebagai gambaran awal 

untuk web comic Bulby 
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3 4 Web Comic Mascot 

Nextframe 

 

Storyboard 

 

 

 

Design Xbanner 

Membuat web comic Bulby episode 1 part 1 

dengan gaya gambar yang sudah disetujui oleh 

tim kreatif 

Klien: Ekadata 

Membuat gambar storyboard untuk tahap 

praproduksi iklan klien dari perusahaan 

Ekadata 

Membuat desain Xbanner untuk 

mempromosikan perusahaan Nextframe 

dalam acara UMN Startup conference 2017 

4 5 Web Comic Mascot 

Nextframe 

Membuat Web Comic Bulby episode 1 part 2 

dan 3 

5 6 Web Comic Mascot 

Nextframe 

Membuat Web Comic Bulby episode 1 part 3 

Membuat Web Comic Bulby Color with Paint 

6 7 Web Comic Mascot 

Nextframe 

Post ucapan ramadan 

Membuat Web Comic Bulby Color with Fruit 

Membuat post Instagram berisikan ucapan 

Ramadan  

7 8 Animasi: Web Comic 

Mascot Nextframe 

Animasi: Post 

ucapan ramadan 

Menganimasikan Web Comic Bulby episode 2 

part 4 (final) 

Menganimasikan post Instagram berisikan 

ucapan Ramadan 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pekerjaan pertama ketika penulis melakukan internship adalah menggambar 

storyboard untuk video iklan. Berikut tahap pengerjaan storyboard dalam divisi 

creative: 

1. Bapak Shandy Pranoto selaku CEO dan pembimbing memberikan contoh 

video referensi untuk menjadi dasar gambar storyboard. Selain itu, juga 

memberi file script yang berisikan deskripsi gambar yang harus dikerjakan. 
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Gambar 3. 3. File script untuk storyboard 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2. Gambar storyboard kemudian dikerjakan dengan program adobe 

photoshop.  

3. Hasil gambar kemudian disusun untuk dijadikan stillomatic menggunakan 

program adobe after effects. 

 

Selain storyboard, penulis juga mendapat kerjaan yang berhubungan dengan 

ilustrasi. Berikut tahap pengerjaan ilustrasi web comic Bulby dalam divisi creative. 

1. Bapak Shandy Pranoto meminta para illustrator untuk membuat web comic 

Bulby yang akan di pasang di Instagram. 

2. Para illustrator pertama menentukan gaya atau style gambar untuk 

kemudian dijadikan standar untuk semua ilustrasi kedepannya. Pencarian 

gaya menggunakan penelitian dari buku anak – anak. 

3. Illustrator kemudian memilih gaya gambar yang cocok, pemilihan ini 

disepakati dengan tim kreatif, pembimbing, dan branding consultant. 

4. Kemudian web comic digambar berdasarkan storyboard yang sudah dibuat 

oleh anggota tim creative dan producer. Gambarnya sudah menggunakan 

gaya yang dipilih sebelumnya. 

5. Setelah gambar selesai dan sudah diberi finishing, maka hasilnya siap 

diberikan kepada producer. 

Ada juga pekerjaan dimana penulis dibutuhkan untuk menganimasikan gambar – 

gambar tertentu dan tahapannya seperti berikut:  

Peran animator di..., Tessa Casscalea, FSD UMN, 2017



16 

 

1. Illustrator memberi gambar untuk diproses menjadi animasi 

2. Animasi tersebut dikerjakan dengan program adobe after effects. 

3. Hasilnya direvisi kembali bersama dengan tim kreatif. Setelah revisi, 

animasi yang selesai dapat diberikan kepada producer. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

3.3.1.1. Web Comic Mascot Nextframe 

Nextframe memiliki maskot bernama Bulby the Bulb dan penulis diminta untuk 

membuat ilustrasi untuk web comic yang menceritakan tentang petualangan 

karakter tersebut. Cerita Bulby dirancang untuk memberikan edukasi kepada anak 

yang sudah dapat membaca, sekitar 5 tahun keatas. Web comic diharapkan dapat 

mendorong brand awareness dan mempromosikan produk yang juga memiliki 

unsur maskot tersebut. 

 

 

Gambar 3. 4. Maskot Bulby the Bulb 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pertama yang dilakukan penulis adalah untuk mencari gaya atau style yang akan 

digunakan web comic. Penulis meneliti dari buku anak untuk membantu dalam 

tahap ini. Buku anak yang digunakan berjudul Penguins, Penguins, Everywhere! 

oleh Bob Barner, The Little Red Hen Big Book oleh Paul Galdone, dan If You Give 

a Pig a Pancake oleh Laura Numeroff dan Felicia Bond. Ketiga buku ini penulis 

pilih setelah bertanya langsung kepada guru dari sekolah TK, buku mana yang 

sedang dimasukkan ke dalam kurikulum ajaran saat itu pada tanggal 24 Maret 2017. 
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Gambar 3. 5. Kover Buku Penguins, Penguins, Everywhere! 

(Penguins, Penguins, Everywhere!, Barner, 2010) 

 

 

Gambar 3. 6. Kover Buku The Little Red Hen 

(The Little Red Hen, Galdone, 2006) 
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Gambar 3. 7. Kover Buku If You Give a Pig a Pancake 

(If You Give a Pig a Pancake, Numeroff, 2015) 

Ada beberapa hal yang didapatkan dari buku – buku di atas yaitu, gambarnya 

sederhana, ada gaya yang menggunakan line art, dan juga yang tidak menggunakan 

line art seperti di Penguins, Penguins, Everywhere! yang memakai gaya 

pembentukan subjek dengan warna. Setelah mendapat referensi, penulis dapat 

melakukan eksplorasi gaya untuk web comic Bulby. Pada tahap ini, penulis 

menggunakan software adobe photoshop dan adobe illustrator. Berikut adalah hasil 

dari eksplorasi tersebut. 

 

Gambar 3. 8. Eksplorasi 1 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa gambar ini tidak membutuhkan line art 

seperti dari buku Penguins, Penguins, Everywhere! namun membutuhkan waktu 
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pengerjaan yang cukup lama. Pemilihan warnanya meskipun cocok untuk anak – 

anak tetap memerlukan proses yang cukup lama terutama dibagian pewarnaan dan 

pembentukan objek. Web comic Bulby membutuhkan gaya yang hasil kerjanya 

cepat dan efektif untuk dapat di pasang di Instagram setiap minggu. 

 

 

Gambar 3. 9. Hasil eksplorasi 2 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada gambar di atas dapat dilihat apabila menggunakan line art di adobe photoshop. 

Gayanya mendekati dengan buku When You Give a Pig a Pancake dari segi 

penggunaan line art dan pewarnaan yang bertekstur yang memberi kesan 

berkarakteristik dan sebuah mood yang cocok untuk anak - anak. 

 

Gambar 3. 10. Eksplorasi 3 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Hasil eksplorasi gaya gambar di atas menggunakan vector line art di adobe 

illustrator. Gaya ini mengambil referensi dari When You Give a Pig a Pancake yang 

gayanya sama namun tradisional. Dengan proses digital, pewarnaan menjadi lebih 

mudah dan garisnya bersih dan mudah dimodifikasi.  

 

 

Gambar 3. 11. Eksplorasi 4 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setelah itu penulis bereksperimen dengan menggunakan stock photo dari internet 

untuk dijadikan background untuk web comic Bulby. Di atasnya kemudian 

digambarkan Bulby. Gambar di kiri tidak menggunakan line art sementara yang di 

kanan menggunakan line art. 
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Gambar 3. 12. Gaya yang Terpilih dari Hasil Eksplorasi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Selesai eksplorasi, tim creative, branding consulant dan producer menyepakati 

menggunakan gaya gambar vector line art di adobe illustrator. Gambar di atas 

merupakan gambar pertama untuk dianimasikan dan dipasang untuk 

mempromosikan web comic Bulby. 

Setelah menemukan gaya untuk web comic Bulby, penulis lanjut 

mengerjakan episode pertama dari komik yang berjudul “Cookie Flower”. 

Storyboard tidak dibuat sepenuhnya oleh penulis dan sketsa awal dikerjakan oleh 

storyboard artist di tim creative. Ukuran kanvasnya 1000 X 1000 pixel dengan 

resolusi 300 dpi. 
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Gambar 3. 13. Storyboard untuk episode 1 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3. 14. Sketsa Awal dengan Hasil Akhirnya 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3. 15. Web Comic Bulby Episode 1 Part 1 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar yang sudah lolos tahap revisi kemudian dikomposisi dalam sebuah frame, 

ditambah dengan dekorasi, dan nama akun Instagram Bulby beserta judul episode. 

Penulis mengerjakan Episode Cookie Flower part 1 hingga part 3, part ke 4 

ditangani oleh anggota lain dari tim creative untuk dianimasikan. 

 

3.3.1.2. Desain Post Instagram dan Xbanner 

Salah satu merchandise Bulby adalah baju t-shirt untuk anak berumur 1 tahun. 

Penulis diberikan tugas untuk membuat desain post untuk Instagram berukuran 

1000 x 1000 pixel yang berisikan frame dan gambar baju Bulby yang sudah 

diproses. Rancangan untuk pekerjaan ini menggunakan program adobe photoshop 

dan adobe illustrator. 

Pertama penulis disediakan informasi yang harus dimasukkan ke dalam post 

yaitu: harga, deskripsi, dan gambar baju. Hasil gambar akan kemudian disimpan 

dalam bentuk format .png. 
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Gambar 3. 16. Eksperimen Desain Post Instagram Baju Bulby 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian penulis mulai bereksperimen dengan lay out, warna tekstur dan bentuk 

frame yang mengitari produk baju Bulby. Baju ini dipromosikan untuk digunakan 

oleh anak laki – laki, sehingga warna yang dominan adalah warna biru. Frame 

dihiasi dengan elemen – elemen kekanakan seperti botol susu, mainan dan aksesoris 

anak - anak. Ada 3 gambar hasil rancangan penulis yang diberikan kepada producer 

dan branding consultant untuk dipilih. Berikut gambar yang dipilih selesai revisi: 

 

Gambar 3. 17. Desain Terpilih untuk Post Baju Bulby 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis juga membuat post berisikan deskripsi ukuran baju yang tersedia. 

 

Gambar 3. 18. Desain post untuk Post ukuran Baju 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Selain membuat desain post Instagram, penulis juga membuat desain untuk 

xbanner yang mempromosikan perusahaan Nextframe. Desain xbanner terpilih 

kemudian dicetak dan dipasang pada hari acara UMN Startup Conference 2017. 

 

Gambar 3. 19. Desain Xbanner 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.3.1.3. Storyboard 

Setelah producer mendapatkan proyek dari klien, penulis mendapat pekerjaan 

membuat storyboard untuk video iklan. Gambar storyboard kemudian di jadikan 

stillomatic yang diberikan kepada klien sebagai acuan produk. Dalam pembuatan 

storyboard, penulis dibimbing oleh bapak Shandy Pranoto. 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 20. Storyboard untuk Iklan Afung 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.3.1.4. Animasi Web comic Bulby 

Web comic Bulby direncanakan untuk dijadikan lebih menarik terhadap anak – anak 

dan untuk membuatnya lebih hidup, penulis diminta untuk membuat video durasi 

10 sampai 15 detik berisikan gambar konklusi petualangan Bulby di akhir episode. 

Aset untuk video dibuat dengan adobe illustrator dan dianimasikan dengan adobe 

after effects. Pembuatan animasi dibimbing oleh kak Raissa Theodosia Guilano dan 

Kak Frederikus Verdi Avianto.  

Deskripsi yang diberikan dari storyboard artist ke penulis adalah untuk 

membuat gambar yang menceritakan Bulby pulang bersama dengan anak paus dan 

ibu paus. Kedua paus dan Bulby digambarkan pergi ke arah horizon dan akan ada 

teks “Blue Ocean Fin”. 

Penulis mencari bentuk ikan paus yang sederhana dan tidak terlalu 

mendetail karena yang diperlukan hanya bentuk siluet. Hal ini juga berlaku kepada 

Bulby yang berada di atas anak paus. Pada awalnya pemilihan warna dan gradiasi 

berdasarkan foto pribadi penulis dan hasilnya sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 21. Hasil Gambar Menggunakan Warna Foto di Kiri 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Namun setelah direvisi bersama tim kreatif, disepakati bahwa akan lebih terlihat 

cool apabila gambar ditambahkan unsur – unsur warna biru. Penulis juga 

menambahkan lekukan pada air untuk membuat kesan horizon yang semakin ke 

atas semakin menjauh. 
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Gambar 3. 22. Gambar Setelah Direvisi 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar atas yang sudah jadi dalam format adobe illustrator kemudian di import 

ke adobe after effects untuk dianimisikan. Penulis pertama menganimasikan 

gerakan kedua paus. Paus digerakkan seolah – olah mengapung di air. Setelah itu 

ada gelombang air yang bergerak melawan arah horizon. Gerakan diatur dengan 

pengaturan position dan opacity untuk memberi kesan gelombang datang dan 

menghilang perlahan. Penulis juga mencoba untuk menambahkan kesan ada 

gerakan pada air. 

Effects pada air dibuat dalam composition baru menggunakan fractal noise 

yang kemudian di pre-compose dan dimasukkan ke composition sebelumnya. Layer 

berisikan pre-compose kemudian diberi blending mode untuk menyatu dengan 

gambar. Setelah effect air laut terlihat menyatu, ditambahkan juga teks Blue Ocean 

Fin yang mengikuti gerakan effect air. Selain itu; cahaya matahari, cahaya yang 

terpantul pada air dan cahaya kecil yang terpantul pada kepala Bulby juga diatur 

opacitynya menggunakan masking untuk terlihat bersinar. 
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Gambar 3. 23. Animasi dengan Software After Effects 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

3.3.1.5. Animasi Post Ucapan Ramadan 

Berhubung dengan kedatangan bulan Ramadhan dan Idul Fritri tahun 2017, penulis 

diminta oleh producer dan branding consultant untuk membuat desain untuk 

dijadikan post di Instagram. Animasinya berdurasi 12 detik dengan ukuran sebesar 

1500 X 1000 pixel dan 300 dpi yang kemudian dibagi menjadi tiga gambar. Gambar 

tengah kemudian dianimasikan untuk menambah wawasan meriah pada post.  

 

 

Gambar 3. 24. Referensi yang Dipakai 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis mendapatkan referensi untuk siluet gedung masjid dari internet. Gambar ini 

kemudian di tracing kembali menggunakan vector illustrator untuk tampak lebih 

bersih. Setelah melihat referensi lainnya, penulis mengamati warna yang paling 

umum digunakan adalah hijau dan emas sehingga penulis menekankan kedua warna 

ini, terutama untuk gambar tengah. Ada juga tambahan dari branding consultant 

yaitu itu untuk memasukkan Bulby ke dalam gambar. Bulby diberi penampilan 

mengenakan baju koko dan topi peci dengan pose menyambut hari Ramadan. 

 

 

 Gambar 3. 25. Desain Post Ramadan 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar format adobe illustrator di atas kemudian dipindahkan ke adobe after 

effects. Pertama penulis membuat gambar fade-in selama 0.5 detik, kemudian di 

awal – awal terdapat awan yang berpindahan. Setelah itu siluet gedung muncul dari 

bawah ke atas, untuk gerakan ini terlihat lancar, penulis mengatur gerakan dengan 

graph editor. Setelah siluetnya diam, ditambahkan bayangan di belakangnya. 

Selesai bayangan gedung muncul sepenuhnya, tulisan teks “Marhaban Ya 

Ramadan, Selamat Menunaikan Puasa 1438H” muncul menggunakan masking. 

Terakhir, maskot Bulby digerakkan melayang didekat teks pada kanan atas gambar. 

Gerakannya diatur dengan position yang dipastikan untuk memberi kesan floating 

yang lancar. 
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Gambar 3. 26. Animasi Post Ucapan Ramadan 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Berikut adalah beberapa masalah yang penulis hadapi selama kerja magang: 

1. Masalah Penyesuaian Gaya Gambar 

Pada awalnya penulis kesulitan menyesuaikan gaya gambar dengan maskot 

Bulby yang sudah disediakan. Bentuk Bulby meskipun terlihat sangat 

sederhana sebenarnya sangat kompleks, sehingga menyulitkan untuk 

digambar secara digital maupun tradisional. Setelah mencoba beberapa kali, 

tetap belum terbentuk seperti Bulby yang diketahui, padahal sudah 

menggunakan referensi gambar perbandingan ukuran 3D Bulby. Hal ini 

mendorong penulis untuk membiasakan tangan untuk menggambarkan 

Bulby yang akurat. 

2. Masalah Import antara Software. 

Kesalahan teknis ini sering terjadi apabila layer di software sebelumnya 

tidak dibereskan. Hal ini membutuhkan waktu untuk diorganisir karena 

biasanya masalah hanya dapat diidentifikasi setelah melihatnya pada 

tampilan di software lain. Ada juga kasus lain yang menyerupai seperti 

blending mode yang tidak dapat di import dari adobe illustrator ke adobe 

after effects dan harus diatur kembali satu per satu. 
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3. Masalah Kalibrasi Warna 

Masalah ini sering terjadi ketika membandingkan warna gambar di layar 

komputer penulis dengan layar – layar komputer tim kreatif. Perbedaan 

warna membuat penulis sulit dalam memilih warna karena hasilnya berbeda 

dengan setiap layar komputer. Perbedaan pada penampilan warna 

disebabkan oleh setting display pada komputer masing – masing seperti 

adjustment pada: brightness, contrast, hue, dan seterusnya. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

1. Penulis revisi berulang kali dengan para tim kreatif, sehingga kekurangan – 

kekurangan dapat diatasi bersama. Gaya gambar penulis yang meskipun 

berbeda dengan yang orisinil akhirnya diterima ketika mengerjakan web 

comic Bulby setelah berapa kali pengulangan. 

2. Solusi untuk masalah import hanya dapat diatasi dengan cara mengatur 

layer yang diberi penamaan dan penempatan yang teratur. Layer yang tidak 

diperlukan harus dihilangkan agar tidak mengganggu saat proses animasi. 

Untuk masalah import blending mode tetap harus diatur secara manual di 

adobe after effects. Setiap layer yang memiliki blending mode harus 

ditandai kode blending mode masing – masing. 

3. Cara yang paling tercepat untuk mengatasi masalah pewarnaan adalah 

dengan menggunakan color palette. Apabila tidak tersedia, maka dapat juga 

dibenarkan dengan mengakses control panel di windows yang terdapat opsi 

untuk menyetel calibrate display. Setelah mengikuti tahap – tahapannya, 

warna dapat di setting sesuai dengan keinginan. Selain itu untuk hasil yang 

lebih pasti, penulis akhirnya membandingkan hasil gambar antara layar 

komputer dengan gadget karena kemungkinan besar mayoritas gambar akan 

dilihat publik melewati layar gadget. Pada tahapan ini yang sangat 

dibutuhkan adalah revisi producer.
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