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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

Dalam melakukan kerja praktik magang di Kumata Studio, penulis mendapat posisi 

sebagai animator dan dibimbing oleh Head Animator yaitu Bapak Asep Rahmat. 

Namun tidak semua proyek diasistensikan kepada beliau, terkadang penulis juga 

dibimbing oleh tangan kanan beliau yaitu Bapak Komar. Selama pelaksanaan 

magang, penulis mengerjakan empat proyek yakni, serial animasi Daai TV yang 

berjudul Xian Tan, iklan produk makanan Fullo, serial animasi dari Afrika yang 

berjudul Las Aventuras de Copitin serta Si Juki The Movie. 

 

1. Kedudukan 

Selama menjadi animator di Kumata Studio, penulis melakukan beberapa 

pekerjaan, antara lain membuat rough key, clean up, inbetween, dan coloring. 

Saat membuat rough key, penulis menggambar keyframe gerakan karakter 

sesuai animatic. Lalu saat clean up, penulis merapikan key tersebut dan 

membuat proporsi karakternya sesuai dengan character sheet. Setelah itu 

penulis melakukan inbetween dimana pose-pose gerakan karakter ditambahkan 

agar gerakannya semakin mulus dan juga ditambahkan prinsip animasi seperti 

overlapping, stretch and squash, ease in dan ease out dan sebagainya. Pada 

saat coloring, penulis memberikan warna dasar dan warna shadow serta 

highlight ke dalam animasi karakter. 

 

2. Koordinasi 

Di dalam pengerjaan proyek yang dilakukan Kumata Studio, CEO yang 

sekaligus director, menerima proyek dari klien dan kemudian dilakukan table 

reading yang dihadiri kepala divisi storyboard, animasi, environment, composit 

dan lain-lain. Beliau kemudian menjabarkan jobdesk sesuai divisi masing-

masing. Setelah itu tiap kepala divisi akan membagi tugas kepada bawahannya. 
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Pada divisi animasi yang disupervisi oleh Asep Rahmat, penulis melakukan 

pekerjaan sesuai dengan arahan yang diberikan dan setelah selesai, pekerjaan 

kembali diasistensikan kepada beliau. Apabila ada revisi, pekerjaan tersebut 

akan diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan. 

 

 

 

 

 

(Dokumentasi Penulis) 

 Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1 Maret –  

7 Maret 

2017 

Xian Tan Pengenalan software Toon Boom 

Animation dan clean up serial animasi 

Daai TV “Xian Tan”. 

2 8 Maret 

- 

14 Maret 

2017 

Si Juki The Movie Studi Karakter dalam “Si Juki The 

Movie” serta membuat color palette dan 

melakukan tes animasi. 

3 15 Maret 

- 

21 Maret 

2017 

Fullo Membuat animasi Fullo episode 3 dan 6. 

Menganimasikan karakter yang sudah 

dirigging. Keyframe dibuat terlebih 

dahulu dan kemudian diasistensikan. 

Setelah disetujui baru dilakukan 

inbetween. 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 

KLIEN DIRECTOR HEAD 

ANIMATOR 
PENULIS 

REVISI 

Peranan animator 2d..., Yenna Mariana, FSD UMN, 2017



9 

 

4 22 Maret 

- 

28 Maret 

2017 

Fullo, Si Juki The Movie Membuat animasi Fullo episode 12 dan 

menggambar rough key “Si Juki The 

Movie” sequence 1 scene 18 dan 20. 

5 29 Maret 

- 

4 April 

2017 

Fullo Membuat animasi Fullo episode 12 serta 

melakukan revisi pada episode 3. 

6 5 April 

- 

11 April 

2017 

Fullo, Si Juki The Movie Melakukan revisi Fullo episode 3, 11 

dan 12 serta melakukan revisi Juki 

sequence 1 scene 42 dan 43. 

7 12 April 

- 

18 April 

2017 

Las Aventuras de Copitin Membuat keyframe pada animasi 

“Copitin”. 

8 19 April  

- 

25 April 

2017 

Las Aventuras de Copitin Membuat keyframe pada animasi 

“Copitin”. 

9 26 April 

- 

2 Mei 

2017 

Las Aventuras de Copitin Menambahkan inbetween pada animasi 

“Copitin”.  

10 3 Mei 

- 

9 Mei 

Si Juki The Movie Melakukan clean up dan membuat 

proporsi karakter sesuai dengan model, 

serta menambahkan inbetween pada 

sequence 1 animasi Si Juki The Movie. 
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11 10 Mei 

- 

16 Mei 

Si Juki The Movie Menambahkan inbetween serta 

melakukan proses coloring pada 

animasi Si Juki The Movie. 

12 17 Mei 

- 

23 Mei 

2017 

Xian Tan Proses coloring pada animasi Xian Tan. 

13 24 Mei 

- 

31 Mei 

2017 

Xian Tan Proses coloring pada animasi Xian Tan. 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut penulis menjelaskan proyek-proyek yang telah dikerjakan selama 

melaksanakan magang di Kumata Studio. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Proses pembuatan ataupun pipeline animasi yang dilakukan oleh Kumata Studio 

dimulai dari briefing atau biasa disebut table reading, dimana seluruh anggota 

animator menonton animatic storyboard yang telah dibuat oleh tim storyboard. 

Setelah mendapat gambaran mengenai apa yang harus dikerjakan, dibagi tim sesuai 

jobdesk masing-masing. Pertama ada tim yang menggambar rough key, clean up, 

inbetween serta coloring. Sebagai animator di Kumata Studio, penulis sempat 

mengerjakan keempat hal tersebut dalam beberapa proyek, yaitu: 

 3.3.1.1 Xian Tan 

Serial ini menceritakan tentang kehidupan seorang Tabib bersama Xian Tan 

dan kehidupannya dalam menyembuhkan orang di sekitarnya. Animasinya 

bergaya semi realis dan tidak banyak karakter yang bergerak secara 

berlebihan (exaggerate).  
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Gambar 3.2. Karakter dalam serial animasi Xian Tan 

(Gambar didapatkan dari supervisor) 

1. Briefing 

Dalam melakukan clean up, animator wajib membuat layer baru di atas 

layer rough key dan kemudian dinamakan layer clean up. Apabila dalam 

suatu scene, karakter sedang berbicara, atau matanya berkedip, maka layer 

badan, akan dipisah dengan layer mulut dan mata. Untuk adegan long shot, 

penggunan tool pencil memiliki ukuran 1, untuk medium shot berukuran 4, 

untuk close up beurkuran 6 dan extra close up berukuran 8. Pada saat 

coloring, telah disediakan color palette sesuai karakter yang ada. Lalu tugas 

seorang colorist yaitu memberikan warna dasar (base color) di layer 

underlay dan memberikan shading (shadow dan highlight berupa warna 

hitam dan putih) pada layer color art. Shading ini nantinya akan diedit lagi 

oleh compositor untuk menghasilkan gradient shading. 

2. Clean Up dan Coloring 

Pada serial animasi ini penulis menjadi clean up animator dan colorist. 

Tugas seorang clean up animator yaitu menggambar ulang hasil rough key 

dengan garis yang rapi dan presisi serta karakter yang digambar harus sesuai 

dengan model. 
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Gambar 3.3. Perbandingan rough key dan clean up 

(Dokumentasi Pribadi) 

Sedangkan dalam pewarnaannya, penulis hanya tinggal meng-import 

palet warna sesuai karakter yang ada dalam scene tersebut, dan kemudian 

tinggal menggunakan tool paint untuk memberi warna sesuai bagiannya, 

seperti kulit, baju, kalung dan lain-lain. 

 

Gambar 3.4 Base color 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Peranan animator 2d..., Yenna Mariana, FSD UMN, 2017



13 

 

 

 

Gambar 3.5. Shading 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.6. Hasil akhir coloring 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.3.1.2 Fullo 

Iklan animasi ini mengiklankan produk makanan Fullo dimana cerita tiap 

episode berfokus kepada kehidupan sehari-hari tiga tokoh utama dan selalu 

ada lelucon singkat dengan punchline joke yang dilontarkan karakternya 

yaitu Marlo, Kibo dan Poppy. 
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Gambar 3.7. Karakter utama dalam iklan Fullo 

(Gambar didapatkan dari supervisor) 

Pada iklan animasi yang terdiri dari 13 episode ini, masing-masing 

iklan memiliki durasi sekitar 30 detik. Satu episode biasanya dikerjakan 

oleh dua orang. Penulis mengerjakan episode 3, 6, 11 dan 12. Dalam 1 

episode penulis menganimasikan beberapa scene. Fullo sendiri merupakan 

animasi rigging dimana karakter yang dibuat telah di-rig sehingga animator 

hanya menggerakan rig sesuai kebutuhan. 

 
Gambar 3.8. Karakter yang telah dirigging 

(Gambar didapatkan dari supervisor) 
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1. Briefing 

Iklan Fullo ini dibuat berdasarkan animatic storyboard yang telah ada, 

sehingga penulis tinggal menyesuaikan gerakan maupun staging dengan 

storyboard. 

2. Pembuatan Animasi 

Proses yang pertama kali dilakukan yaitu meng-import karakter yang telah 

di-rig serta audio sesuai scene yang dikerjakan. Kemudian dibuat keyframe 

untuk menunjukkan pergerakan karakter secara keseluruhan. Setelah selesai 

dan disetujui oleh supervisor, baru dilakukan inbetween dan ditambahkan 

ease in, ease out, stretch dan squash serta overlapping. Setelah inbetween 

selesai baru dilakukan lip sync sesuai dengan audio yang diberikan. 

 

 

Gambar 3.9. Hasil animasi 

(Dokumentasi Pribadi) 

3. Revisi 

Animasi yang telah di-rigging memiliki network yang menghubungkan 

antar bagian tubuh seperti tangan dengan badan, badan dengan kepala dan 

lain-lain. Hubungan network sama seperti layer, dimana, layer yang paling 

atas lebih terlihat dibanding layer bawahnya. Dari karakter yang diterima 

animator, layer tangan kiri berada di depan badan sedangkan layer tangan 

kanan di layer badan. Ketika membuat walk cycle dimana karakter sedang 

tampak depan dan mengayunkan tangan, penulis kesulitan membuat tangan 

kanan terlihat mengayun sehingga hasil walk cycle tampak kaku. 
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Gambar 3.10. Hasil animasi walk cycle 

(Dokumentasi Pribadi) 

  Supervisor kemudian menyarakan penulis untuk merevisinya 

dimana beliau membantu untuk sedikit merubah network dan aset tangan. 

Dalam memperbaiki scene ini, aset tangan kiri dan kanan kerap 

membutuhkan empat layer yaitu layer lineart, color art, underlay dan 

overlay. Tangan juga dipisah menjadi 3 bagian yaitu bagian lengan baju, 

bagian lengan serta bagian tangan. Setelah direvisi, tangan kanan ataupun 

kiri bisa terlihat maju ke depan saat sedang diayunkan. 

Gambar 3.11. Revisi walk cycle 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.3.1.3 Las Aventuras de Copitin 

Serial ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seekor gorila putih 

yang bernama Copitin dan temannya Papito yang tinggal berssma 

keluarganya yaitu Papa Obama dan Mama Bikulele, serta ada juga 

musuhnya yaitu Chop Chop. Pada animasi ini karakternya berbicara 

menggunakan bahasa spanyol. 
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Gambar 3.12. Karakter dalam animasi Copitin 

(Gambar didapat dari supervisor) 

1. Briefing 

Sebelum mulai membuat animasi, para animator Copitin menonton episode 

1 yang telah dibuat untuk mendapatkan gambaran mengenai cara 

penganimasian serial ini. Kemudian animator juga menonton animatic 

storyboard episode 2 untuk lebih memahami jalan cerita dan mendiskusikan 

alur serta staging yang akan dikerjakan. Untuk pengerjaan serial ini 

difokuskan untuk menyelesaikan keyframe seluruh scene terlebih dahulu. 

Dalam membuat keyframe, penulis bisa mengerjakan kurang lebih tiga 

sampai empat scene dalam sehari. 

2. Pembuatan Animasi 

Sama seperti Fullo, animasi Copitin juga merupakan animasi rigging 

sehingga proses penganimasiannya pun sama, dimulai dari meng-import 

animatic storyboard yang telah dibagi per scene, lalu membuat keyframe 

yang kemudian diasistensikan kepada supervisor, yang kemudian 

dilanjutkan inbetween serta lip sync. Ditambahkan pula efek-efek untuk 

menunjukkan kecepatan seperti speed lines dan lain-lain. 
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Gambar 3.13. Hasil animasi 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.14. Lip sync karakter yang bernyanyi dalam bahasa Spanyol 

(Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 3.15. Hasil animasi yang menggunakan speed lines 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.3.1.4 Si Juki The Movie 

Film animasi 2D layar lebar yang diangkat dari komik karangan Faza 

Meonk yang berjudul sama ini menceritakan kehidupan Si Juki. Film ini 

akan keluar di bioskop pada bulan Desember 2017. Si Juki The Movie ini 

dibuat menggunakan gaya tradigital dimana tiap frame digambar satu 

persatu. Gaya animasi yang dihasilkan juga bergaya full motion dimana saat 

prinsip animasi berupa exaggeration akan banyak dipakai. 
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Gambar 3.16. Si Juki 

(Gambar didapat dari supervisor) 

1. Briefing 

Film layar lebar ini terdiri dari kurang lebih 128 sequence. Selama 

melaksanakan magang, penulis hanya mengerjakan sequence 1 yang terdiri 

dari 44 scene yang nantinya akan dijadikan teaser. 

Proses pembuatannya dimulai dari script yang selanjutnya dibuat 

menjadi storyboard dan animatic storyboard. Animatic storyboard inilah 

yang menjadi acuan animator dalam membuat rough key. Karena proyek ini 

merupakan film layar lebar, maka resolusinya yaitu 4096 x 1716. 

 

Gambar 3.17. Animatic storyboard 

(Gambar didapat dari supervisor) 

2. Pembuatan Animasi 

Setelah animatic storyboard dipotong per scene, maka animator 

akan menerima file Toon Boom yang berisi potongan animatic storyboard 

beserta audionya. Selanjutnya animator membuat layer baru untuk 

menggambar rough key. Layer ini diberi kode RK_nama karakter. Setelah 

Peranan animator 2d..., Yenna Mariana, FSD UMN, 2017



20 

 

tahap rough key masuk ke tahap on model dimana animator akan membuat 

layer baru yang diberi kode OL_nama karakter dan merapikan karakter 

dalam rough key agar proporsinya sesuai dengan character sheet. 

Selanjutny layer baru yang dibuat untuk clean up diberi kode CL_nama 

karakter. Pada layer ini garis-garis yang digambar sudah rapi dan sesuai 

model. Dalam tahap ini animator harus membuat time sheet untuk 

inbetweeners. Inbetween digambar tiap dua frame (on twos) agar karakter 

semakin mulus. Gambar inbetween ini digambar pada layer clean up. 

Apabila terdapat karakter yang berbicara, maka layer mulut dipisah dengan 

layer badan. Setelah semuanya selesai, baru dilakukan coloring dengan 

warna dasar di layer underlay dan warna shading di layer color art. 

Bila disimpulkan, tahap penganimasian di dalam film Si Juki The 

Movie ada lima, yaitu: 

1. Rough key 

2. On model 

3. Clean up 

4. Inbetween 

5. Coloring 

Setelah membuat rough key, selanjutnya dilakukan on model dan 

clean up dimana karakter tersebut digambar ulang dengan garis yang rapi 

dan dibuat sesuai model dalam character sheet.  

Gambar 3.18. Rough key 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.19. Clean up dan inbetween 

(Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 3.20. Perbandingan antara animatic storyboard,  

rough key dan on model 

(Dokumentasi Pribadi) 

Peranan animator 2d..., Yenna Mariana, FSD UMN, 2017



22 

 

Lalu ditambahkan inbetween tiap dua frame sehingga pergerakan 

animasi semakin halus.  

 

Gambar 3.21. Inbetween on twos pada karakter Juki 

(Dokumentasi pribadi) 

Setelah selesai, dilakukanlah pewarnaan dengan warna dasar di 

layer underlay dan warna shading di layer color art. Color palette tiap 

karakter juga telah disediakan, sehingga animator tinggal memberi warna 

sesuai kode dalam palet tersebut. 

 
Gambar 3.22. Base color 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.23. Shading 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.24. Hasil akhir coloring 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Saat penulis menjalani kerja praktik magang di Kumata Studio, ada beberapa 

kendala yang penulis alami, yaitu: 

1. Masalah teknis berupa kesulitan saat mengaplikasikan software Toon Boom 

Animation, dimana penulis masih belum terbiasa menggunakannya. 

2. Saat pengerjaan animasi rigging seperti Fullo dan Las Aventuras de Copitin 

sering terjadi ketidaksinkronan antara animator dan pembuat aset. Dimana 

karakter yang sudah di-rig hanya disediakan yang tampak depan ¾ dan 

tampak samping saja sehingga saat membuat tampak depan dan tampak 

belakang, animator harus turut membantu membuat aset. Ada juga karakter 

yang berganti kostum sehingga aset baju dalam karakter yang telah dirig 

harus di-update lagi oleh pembuat aset dan kemudian dikembalikan lagi 

kepada animator sehingga penggunaan waktu menjadi tidak efisien. Selain 
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itu karakter yang di-rig terkadang memiliki network yang rumit sehingga 

membingungkan penulis. 

3. Pada animasi Fullo, setelah selesai membuat keyframe, inbetween dan 

lipsync yang semuanya telah disetujui oleh supervisor, dan kemudian di-

composit oleh compositor, quality director Bapak Ruben Adriano baru 

memberikan revisi dimana untuk memperbaikinya, tim animator dan tim 

composit harus mengubah lagi sehingga timeline menjadi mundur. 

4. Sedangkan pada animasi Las Aventuras de Copitin, dimana karakternya 

berbicara dan menyanyi menggunakan bahasa Spanyol, penulis mengalami 

sedikit kesulitan dalam membuat lip sync dan pergerakan animasi 

dikarenakan penulis tidak mengerti apa yang dikatakan karakter. 

5. Kemudian pada film Si Juki The Movie, kendala yang penulis hadapi yaitu 

karakter yang digambar, proporsinya terkadang berbeda dengan character 

sheet. Hal ini sudah dimulai dari penggambaran di animatic storyboard 

hingga tahap rough key dimana semua karakter tampak off model. Pada 

pembuatan teaser yang diberi deadline 2 minggu, divisi animator, 

environment dan composit sangat kewalahan karena keterbatasan waktu 

sehingga banyak karyawan dan pegawai magang yang lembur. Dalam waktu 

yang singkat juga masih banyak revisi yang diberikan oleh director sehingga 

menambah pekerjaan meskipun waktunya sangat terbatas. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami, penulis juga menemukan 

solusinya, yaitu sebagai berikut: 

1. Perihal masalah teknis tentang software, penulis berusaha menemukan jalan 

keluarnya melalui google, bertanya dengan teman dan karyawan maupun 

menanyakan langsung kepada supervisor. 

2. Ketidaksinkronan antara tim animator dan tim aset saat membuat animasi 

rigging diatasi dengan komunikasi dimana penulis bisa mengerjakan scene 

lainnya dengan karakter yang sudah di-rig dan telah siap untuk dianimasi 

sementara tim aset melengkapi aset dan karakter yang belum di-rig. Lalu 
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perihal masalah network karakter yang membingungkan, penulis banyak 

bertanya kepada karyawan dan supervisor untuk mendapatkan bantuan 

dalam hal ini. 

3. Revisi yang diberikan setelah animasi selesai di-composit seharusnya bisa 

diminimalisir dengan cara melakukan briefing sejelas mungkin dan   

pemberian revisi bisa dilakukan pada tahap inbetween dimana  hal ini akan 

lebih efisien. 

4. Kesulitan membuat lip sync dalam bahasa Spanyol dapat diatasi dengan 

melihat  script asli dan script yang telah ditranslate dalam bahasa inggris, 

maupun membuka google translate. 

5. Penggambaran karakter sebaiknya sudah on model sejak dari storyboard 

sehingga pada saat menggambar rough key dan  clean up, tidak banyak 

revisi yang dilakukan. Lalu dalam membuat deadline seharusnya 

dikondisikan dengan  jumlah SDM dan target yang ingin dikejar sehingga  

animasi yang dihasilkan juga lebih baik karena animator tidak diburu-buru 

waktu.

Peranan animator 2d..., Yenna Mariana, FSD UMN, 2017




