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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Animasi merupakan pergerakan yang terjadi karena serangkaian gambar diam, 

gambar sesungguhnya tidak bergerak. Hal ini dinyatakan oleh Kit Laybourne , 

The Animation Book (1998, hal 26). Perkembangan animasi di dunia saat ini 

sudah merambat ke area produksi yang lebih baik. Animasi diterima oleh segala 

kalangan dan tidak terbatasi oleh umur.  Pusat peranimasian di Amerika selalu 

meluncurkan film-film animasi tiap tahunnya. Banyaknya pengunjung penonton 

di Bioskop menandakan bahwa perindustiran animasi tergolong sukses. 

Meski perkembangan animasi di dunia sudah lebih baik, namun tidak bagi 

negara Indonesia. Reza Wahyudi, Kiprah Animator Indonesia di Malaysia 

(online) mengutipkan perkataan Aditya yang menyatakan bahwa di Indonesia 

kurang ada dukungan dari pemerintah, kebanyakan animator bergerak sendiri. Di 

Malaysia, difasilitasi berupa dukungan dana hingga kantor dan bahkan promosi 

film animasi juga didukung oleh beberapa pihak. Hal ini menjelaskan bahwa 

walaupun perindustrian animasi di Indonesia sudah mulai berkembang, masih 

banyak rintangan seperti dana yang kurang dan kurangnya dukungan dari 

pemerintah. Marsya Chikita Fawzi dan Aditya Prabaswara pun akhirnya terpasksa 

berkerja di negara tetangga dan berkerja sama dengan Las Copac memproduksi 

film Upin Ipin. 
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Demi mendapatkan gambaran mengenai dunia animasi di Indonesia secara 

mendetail, penulis perlu mencari pengalaman sebagai animator di perusahaan 

Indonesia. Penulis memutuskan untuk berkerja sama dengan PT Elex Media 

Komputindo sebagai animator 3D dalam pembuatan video animasi “Di Bukit 

Ceria”, animasi yang mengvisualisasikan lagu mengenai Bukit Ceria. 

PT Elex Media Komputindo adalah salah satu bagian dari perusahaan 

Kompas Gramedia yang menggeluti dunia animasi baik dalam animasi 2D vektor 

dan 3D animasi. Animasi yang mereka buat diperuntukan bagi anak-anak 

Indonesia. Selain sebagai hiburan bagi mereka, mereka juga mendapatkan 

pembelajaran khusus mengenai hal-hal yang perlu diketahui bagi anak-anak. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Dengan terjun ke dunia animasi dan berkerja sama dengan PT Elex Media 

Komputindo dalam waktu 3 bulan, penulis mendapatkan  gambaran mengenai 

dunia animasi di Indonesia secara mendetail. Harapan dari persyaratan tersebut 

agar penulis mendapatkan pengalaman kerja dan memiliki kepribadian yang 

matang dalam berkerja sebagai bekal kehidupan yang sesungguhnya sebagai 

animator.  

Selama proses kerja magang, penulis mendapat kesempatan untuk 

mengaplikasikan materi-materi yang telah di berikan selama proses pembelajaran 

dengan kurung waktu selama 3 tahun. Namun pembelajaran sering kali tidak 
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lengkap tanpa adanya praktek yang langsung. Pengetahuan sebagai animator terus 

bertambah seiring periode magang berlangsung. 

Dalam dunia kerja, interaksi antara karyawan tidak dapat dihindarkan. 

Penulis belajar untuk bersosialisasi dengan berinteraksi dengan karyawan-

karyawan PT Elex Media Komputindo sehingga penulis dapat belajar bersikap 

dan bertanggung jawab atas perkerjaan yang diberikan yakni proyek Bebi untuk 

lagu “Di Bukit Ceria” dengan tepat waktu. 

Proyek Bebi dan kawan-kawannya terus belangsung sehingga PT Elex 

Media Komputindo memiliki banyak proyek animasi yang harus diselesaikan 

dalam target yang sudah ditentukan mereka. Dengan berkerja sebagai pekerja 

magang, penulis telah membantu proses produksi yang diharapkan untuk 

menghibur dan memberi edukasi pada anak-anak Indonesia. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Periode magang yang telah disepakati oleh PT Elex Media Kompetindo adalah 3 

bulan dengan proyek Bebi “Di Bukit Ceria”, yakni di bulan Juli hingga 

September. Penulis diharapkan membuat modeling, texturing, rigging, animasi 

dan compositing pada lagu yang berdurasi 1 menit 11 detik terselesaikan dalam 

waktu yang sudah ditetapkan. 

Waktu kerja di perusahaan ini adalah 5 hari, Senin hingga Jumat, jam 7.30 

AM hingga 16.30 PM. Penulis bisa dikatakan sebagai freelancer karena penulis 
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mengerjakan tugasnya di rumah dan datang ke perusahaan seminggu sekali untuk 

asistensi proses pengerjaan proyek Bebi. 

Desain karakter dan lingkungannya di berikan oleh PT Elex Media 

berserta lagu yang telah disediakan. Modeling dan texturing disesuaikan dengan 

desain mereka. Animasi disesuaikan dengan lirik pada lagu. Apabila saat di 

asistensi kurang sesuai dengan harapan mereka, penulis diharapkan untuk datang 

dan mengerjakannya di tempat. Dengan begitu penulis lebih mudah untuk 

bertanya langsung pada supervisor yaitu L. Yesiabdi Luhur P. dan Maria Wuri 

Andajani sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. 
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