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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Animasi merupakan salah satu industri kreatif yang didalamnya melibatkan 

banyak bidang pengerjaan, keterampilan dan pengalaman sangat dibutuhkan 

dalam pekerjaan animasi. Salah satu bidang yang memegang peranan penting 

dalam industri animasi adalah 3D modeler. Menurut Vaughan (2012) 3D modeler 

memiliki peranan penting untuk mengembangkan sebuah benda atau karakter 

yang terdapat pada artboard atau storyboard ke dalam bentuk 3 dimensi, tanpa 

mengubah konsep dari karakter itu sendiri. Vaughan juga menyatakan bahwa cara 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman dalam 3D modeling 

diperlukan latihan dan pengalaman. Sebagai mahasiswa, cara penulis untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman adalah dengan belajar dan praktik 

langsung di kampus, juga dengan menjalani praktik kerja magang atau internship.  

Praktik kerja magang memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa 

karena terdapat banyak tantangan yang terdapat di dunia kerja sesungguhnya, 

dibandingkan ketika belajar di perkuliahan. Kebanyakan tantangan bagi 

mahasiswa ketika di masa perkuliahan adalah untuk mendapatkan nilai yang baik 

dan juga mengumpulkan hasil-hasil karya terbaik atau portfolio, sedangkan pada 

dunia kerja sesungguhnya tantangan banyak datang dari pihak luar seperti halnya 

tuntutan dari perusahaan, permintaan dari klien, harus dapat menyesuaikan 

dengan ritme kerja kelompok, juga belajar untuk dapat profesional dalam setiap 

pekerjaan. 

Penulis memilih Gaga Animation Studio sebagai tempat untuk melakukan 

praktik kerja magang, oleh karena penulis telah melihat hasil karya yang telah 

dihasilkan oleh studio ini. Studio ini didirikan pada tahun 2009 oleh pemiliknya 

sendiri, yaitu Gaga Nugraha Ramadhan. Selama kurang lebih 10 tahun studio ini 

berdiri, karya-karya yang telah dihasilkan antara film, iklan, animasi serial, 
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company profile, dan documenter. Atas alasan tersebut, penulis akhirnya memilih 

untuk menjalankan kerja magang di studio ini. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Praktik kerja magang bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengalaman 

kerja langsung di dalam dunia animasi yang nantinya akan dihadapi secara nyata 

oleh para calon animator setelah lulus dari masa perkuliahan. Praktik kerja 

magang juga merupakan sarana bagi para mahasiswa untuk mempraktikkan 

semua keterampilan, pengetahuan dan pengalaman selama belajar di bangku 

perkuliahan yang telah dipelajari dan didapat sebelumnya. Praktik kerja magang 

juga memberikan pengalaman dan kesempatan untuk bekerja secara langsung 

dengan para profesional yang telah lama berkecimpung di dunia animasi. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Praktik kerja magang dilaksanakan di Gaga Animation Studio yang beralamat 

lengkap di Jalan Kuricang XXIII, Sektor 3A, Bintaro, Tangerang Selatan. 

Pelaksanaan praktik kerja magang berlangsung selama 320 jam kerja.  

 

1.3.1.  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Praktik kerja magang di Gaga Animation Studio dimulai dari tanggal 6 Juni 2017 

hingga 5 Agustus 2017. Praktik kerja magang dilakukan dari hari Senin sampai 

dengan hari Sabtu, dengan jam kerja yang tidak tetap, tergantung dari banyaknya 

pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari tersebut. Penulis biasanya masuk 

kerja pada pukul 10:00 hingga pukul 20:00 namun apabila ada pekerjaan lain yang 

harus diselesaikan, maka penulis biasanya pulang antara pukul 21:00 sampai 

pukul 23:00. 

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengetahui Gaga Animation Studio melalui internet dan akhirnya penulis 

berinisiatif untuk menghubungi Gaga Animation Studio untuk menanyakan 

apakah di studio tersebut membuka lowongan untuk magang. Seminggu 
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setelahnya, Gaga Nugraha Ramadhan selaku owner dari Gaga Animation studio 

mengabarkan kepada penulis bahwa pada lowongan magang sedang tersedia di 

studio tersebut, untuk itu penulis segera mengajukan lamaran magang, portfolio, 

serta melampirkan surat pengantar magang (KM-02) dari Universitas sebagai 

bahan pertimbangan untuk pihak Gaga Animation Studio. Dua hari setelahnya, 

yaitu tanggal 6 Juni 2017 penulis sudah dapat mulai melakukan praktik kerja 

magang di Gaga Animation Studio.  
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