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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Progam praktik magang atau Internship merupakan salah satu mata kuliah 

wajib yang diberikan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Dengan mata kuliah 

ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari industri tempat mereka akan 

bekerja nanti sekaligus mengaplikasikan teori serta ilmu yang sudah dipelajari 

sebelumnya. 
 Mata kuliah ini perlu untuk diambil karena apa yang dipelajari didalam 

perkuliahan memiliki perbedaan yang jauh ketika terjun langsung ke dunia 

industrinya. Adanya hal-hal di industri yang tidak pernah diajarkan di perkuliahan 

sebelumnya seperti berbagai soft-skill yang berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain, maupun prosedur kerja dari 

industri itu sendiri.  

 Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dapat mengamati proses kerja dalam 

industri animasi, dengan mengamati proses tersebut, mahasiswa dapat 

memperbanyak ilmu teknis dalam pembuatan animasi dan juga pengetahuan 

tentang bagaimana industri animasi bekerja. Dalam pelaksanaan ini mahasiswa 

diwajibkan untuk membantu studio tempat ia melakukan praktek lapangan.  
 Penulis memilih studio Lanting Animation sebagai tempat untuk 

melakukan program praktik magang karena penulis sendiri ingin terjun kedalam 

industri animasi 2D. Lanting Animation sendiri merupakan studio yang 

menggarap animasi 2D serta animasi Stop-Motion. Penulis berharap dengan 

bekerjasama dengan Lanting Animation, penulis dapat mempelajari lebih banyak 

lagi tentang industri animasi serta ilmu teknis yang tidak pernah diajarkan pada 

saat perkuliahan. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

 Maksud dari kerja magang ini adalah sebagai cara untuk mahasiswa 

mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari disaat perkuliahan sekaligus 

mahasiswa dapat melihat langsung cara kerja industri kreatif melalui bekerja 

didalam studio. 
  

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 Kegiatan praktik magang ini berlangsung sejak tanggal 22 Februari 2017 

sampai dengan 19 Mei 2017 pada Lanting Animation di Jalan Tirta 2 No. 4 RT 09 

RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jam kerja yang ditetapkan adalah dimulai 

dari pukul 10.00 sampai 18.00 WIB. Waktu istirahat tidak ditentukan secara 

spesifik. Tidak ada pula jam kerja lembur namun pekerjaan bisa saja memakan 

waktu lebih dari 18.00 WIB. Hari kerja studio adalah dari hari Senin sampai 

Jumat. 
 

 Penulis menemukan Lanting Animation lewat rekomendasi teman, namun 

penulis juga sempat mengajukan diri ke beberapa studio lainnya dengan 

mengirimkan CV dan Portofolio. Diantara semua studio yang diajukan, Lanting 

Animation yang pertama kali mengundang penulis untuk wawancara. 
 

 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, Disaat wawancara, 

penulis bertemu dengan pemilik Lanting Animation, Firman Widyasmara, selain 

mewawancarai penulis, ia juga menceritakan portofolio Lanting Animation, apa 

saja yang dikerjakan disana dan latar belakang Lanting Animation. 
 

 Penulis mengisi formulir KM 1 yaitu lembar pengajuan tempat kerja 

magang. Setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari koordinator 

magang dan dosen pembimbing, formulir tersebut diserahkan ke kampus dan 

Peran animator dan..., Yosi Yesaya Rondonuwu, FSD UMN, 2017



nanti diberikan KM 2 yang berupa Surat Pengantar Magang. Disaat wawancara 

dengan Lanting Animation, penulis langsung memberikan KM 2 karena penulis 

sudah memilih untuk praktek di Lanting Animation dan juga karena Lanting 

Animation sudah menerima penulis untuk praktek disana. 3 hari setelah 

diwawancara, pihak studio memberikan kabar bahwa penulis sudah bisa bekerja 

mulai dari tanggal 20 Februari 2017,  namun karena penulis butuh waktu untuk 

persiapan pindah tempat tinggal penulis mulai bekerja pada tanggal 22 Februari 

2017. Disaat praktek magang disana, penulis dimasukan pada divisi kreatif 

dibawah pengawasan Arunaya Gondhowiardjo, animator utama di Lanting 

Animation.           
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