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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

PT Elex Media Komputindo memiliki berbagai macam devisi, yaitu: devisi 

Publishing, devisi Software and Multimedia dan devisi Merchandise. Tim yang 

bertanggung jawab atas pembuatan proyek Bebi dan kawan-kawan adalah devisi 

Software and Multimedia. 

Board of Director, Manajer Eksekutif, Wakil Manajer Eksekutif 1 dan 

Kabag atau Wakabag Redaksi memimpin bagian tim yang biasa lebih akrab 

disebut Kasie Software and Multimedia.  Dalam kasie ini terdapat Maria Wuri 

Andajani sebagai Managing Editor, L. Yesiabdi Luhur P. sebagai Education 

Software Development dan Dinda Viria Nursekar Asri sebagai penata 

administrasi software. Devisi ini membuat animasi 2D vektor dan animasi 3D, 

namun mereka lebih fokus pada animasi 2D. Animasi 3D dibuat sebagai variasi 

untuk anak-anak agar mereka lebih memiliki banyak pilihan visualisasi. 

Proyek Bebi di desain oleh F.J. Putra Prakosotomo, ia mendesain dari 

karakter Bebi dan kawan-kawan hingga lingungannya. Lagu Di Bukit Ceria dan 

penataan lagu di buat oleh L. Yesiabdi Luhur P. Penulis dibawah bimbingan 

Maria Wuri Andajani dan L.Yesiabdi Luhur P. selama periode magang sebagai 

animator. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Bagan 3. 1 Kedudukan Kasie Software dan Multimedia.  

(PT Elex Media Komputindo) 

 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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3.2. Rincian Proses Kerja 

3.2.1. Brief Job. 

Pengerjaan yang dilakukan oleh penulis sebagai animator yaitu storyboard, 

modeling, texturing, lighting, animasi, rendering dan compositing. Bagan proses 

pengerjaan proyek Bebi “Di Bukit Ceria” sebagai berikut, bagian yang berwarna 

biru tua adalah pengerjaan dari F.J. Putra Prakosotomo dan bagian yang berwarna 

biru muda adalah pengerjaan penulis: 

 

                               

 

Bagan 3. 2 Proses kerja.  

(Dokumentasi pribadi) 

	  

Concept	  Art	  

Storyboard	  

Modeling	  

Ligh\ng	  

Animasi	  

Rendering	  

Composi\ng	  

F.J.	  Putra	  Prakosotomo	  

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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3.2.2. Timeline. 

Masa periode penulis selama 3 bulan yang dimulai dari awal bulan Juli hingga 

September. Berikut ini adalah timeline proses kerja penulis setiap bulan: 

 

 

 

Tabel 3. 1 Timeline proses kerja. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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3.2.3. Requirements. 

Dalam proses pengerjaannya, tidak diberi banyak ketentuan yang harus dilakukan 

penulis. Penulis hanya diminta untuk datang seminggu sekali untuk asistensi, 

tidak ada jatuh tempo perkerjaan yang harus diselesaikan namun berdasarkan 

intuisi pribadi, penulis menyelesaikan perkerjaan sesuai dengan target penulis. 

3.2.4. Proses Asistensi. 

Apa yang telah dilakukan penulis di periksa oleh supervisor dan diberi masukan 

untuk perbaikan seperti penambahan gambar pada storyboard, bentuk modeling, 

tektur warna, gerakan Bebi, font pada lirik dan efek-efek visual maupun efek 

suara pada video. Berikut ini adalah proses asistensi perkerjaan yang dilakukan 

selama magang berlangsung: 

1. Bulan Juli 

a. 12 Juli 2012, penulis asistensi model Bebi dan balon udara yang kemudian 

diberi masukan bahwa Bebi harus diulang modeling dan penambahan tali 

pada Balon udara sehingga balon udara memiliki 3 tali. 

b. 19 Juli 2012, asistensi bebi, balon udara, rumah Bebi dan lampu dan  

storyboard yang sudah dibuat sebelumnya tetapi belum diasistensi. 

Supervisor menambahkan beberapa masukan yaitu Bebi masih harus 

diperbaiki karena bentuk yang belum serupa, memperbesar ukuran balon 

udara, memendekkan atap rumah bebi dan memendekkan ukuran lampu. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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c. 23 Juli 2012, penulis memutuskan untuk asistensi Bebi melalui email, 

perbaikan yang harus dilakukan yaitu kedalaman kantong bebi, ketebalan 

baju bebi dan tungkai Bebi. 

d. 26 Juli 2012, beberapa rumah yang penulis sudah dimodel selain rumah 

Bebi yaitu rumah Tutu dan rumah Mimi. Model yang direvisi kembali 

yaitu Bebi, balon udara dan lampu. Perbaikan yang harus dilakukan 

penulis yaitu memendekkan lengan Bebi dan memanjangkan tungkai kaki 

Bebi, menambahkan mulut pada balon udara, menberi tekstur pada rumah 

Bebi, memperbaiki jendela hati Rumah Mimi. Rumah Tutu dan lampu 

tidak perlu diperbaiki lagi. 

e. 31 Juli 2012, dikarena bentuk desain burung yang diberikan kurang karena 

hanya dari depan saja, maka penulis mengirim email dan meminta 

referensi burung yang diinginkan oleh perusahaan, penulis diberi referensi 

3d model burung dalam bentuk link. 

2. Bulan Agustus 

a. 2 Agustus 2012, penulis cukup melakukan banyak modeling, yang perlu 

diasistensi cukup banyak yaitu Bebi, rumah Bebi, rumah Neno, awan, 

balon udara, batu, buku, burung, jembatan, kursi, matahari, foto, gunung, 

mic, perosotan, pohon, rumah Mini dan rumah Kuak. Perbaikan pada Bebi 

yaitu melengkungkan alis, menambah bola mata putih dan mentekstur 

Bebi. Perbaikan lainnya yaitu menghilangkan double mata pada balon 

udara, mengulang model awan, memberbaiki pohon rumah Neno, 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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memperbaiki warna Burung, memperbaiki warna matahari dan sinar 

Matahari, mengurangi stack batang kursi menjadi 2, pohonnya dibuat bulat 

dan memperbaiki warna rumah Kuak dan dindingnya. Batu, jembatan, 

foto, mic, perosotan dan rumah Mini sudah tidak perlu diperbaiki. 

b. 9 Agustus 2012, penulis asistensi awan, balon udara, Bebi, buku, burung, 

kursi, matahari, gunung, pohon, rumah Bebi, rumah Neno dan rumah 

Kuak. Hal yang harus diperbaiki oleh penulis yaitu bentuk awan yang 

masih belum sesuai, penambahan jempol dan perbaikan bentuk badan pada 

Bebi, proposi pada burung, bentuk lingkaran pada bagian tengah matahari, 

bentuk gunung yang masih belum dan bentuk pohon yang juga masih 

belum sesuai, sedangkan balon udara, buku, kursi, rumah Bebi dan Rumah 

Kuak sudah memenuhi persyaratan. 

c. 10 Agustus 2012, dikarenakan banyaknya bentuk model yang kurang 

sesuai seperti model 3D dari awan, pohon dan gunung maka supervisor 

meminta penulis untuk datang mengerjakan perkerjaan di tempat sehingga 

dapat mempermudah untuk diasistensi langsung. Penulis datang ke tempat 

kerja dengan asistensi model awan, Bebi, burung, matahari, pohon dan 

rumah Neno. Supervisor menginginkan awan hanya berwarna putih polos 

sehingga pada akhirnya memutuskan untuk memakai gambar awan Bebi 

sudah siap untuk dirigging dan diskinning. Hal yang perlu diperbaiki yaitu 

warna burung diubah menjadi hijau. Gunung sudah boleh ditekstur. 

Matahari, pohon dan rumah Neno juga sudah disetujui. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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d. 16 Agustus 2012, penulis asistensi Bebi, burung dan kupu-kupu. Perbaikan 

hanya pada tekstur gunung. Rigging Bebi, burung dan kupu-kupu tidak 

perlu diperbaiki. 

e. 23 Agustus 2012, asistensi animasi Scene 1 dan 2 namun terdapat 

beberapa revisi seperti gerak jalan pada Scene 1 dan pergerakan kamera 

pada Scene 2. 

f. 30 Agustus 2012, pre-visualisation keseluruhan video yang perlu 

diperbaiki yaitu pada saat balon muncul dan keluar dari luar batas, 

pergantian tulisan 'Kwak' jadi 'Kuak', pandangan arah Bebi saat 

menunjukan foto, memperlambat peregerakan balon udara pada saat kata 

‘semuanya indah", background langit serta menambahkan efek sinar 

matahari. 

3.  Bulan September 

a. 3 September 2012, model not balok diasistensikan oleh penulis dengan full 

pre-visualisation. Not balok sudah disetujui namun penulis masih perlu 

memperbaiki arah hadapan Bebi saat menunjukan foto dan pada saat scene 

‘semuanya indah’ tidak perlu memakai balon udara. 

b. 6 September 2012, pada saat asistensi video, supervisor meminta agar 

pada scene pengenalan teman-teman, kartu ditaruh depan tangan Bebi, 

kamera dimajukan atau tangan yang diarahkan ke kamera. 

c. 11 September 2012, penulis asistensi video dengan perbaikan peletakan 

foto, cahaya pada scene terakhir, pemambahan efek-efek dan kupu-kupu, 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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logo Elex dibolak-balik, pergerakan tangan Bebi pada scene 2, warna 

dalam mulut jadi pink dan penambahan gerakan mulut burung yang 

berkicau. 

d. 21 September 2012,  subtitle akhirnya dibuat pada video. Penulis asistensi 

di video Bukit Ceria dengan perbaikan penulisan Kwak diganti Kuak, 

warna text dari putih ke biru tua, penulisan sahabat-sabahatku, penulisan 

Bukit Ceria dan timing yang harus dipanjangkan, title diberi stroke dan 

emboss dengan font Arial Rounded dan peletakan lirik lebih ke atas. 

e. 25 September 2012, pada hari terakhir penulis menyerahkan seluruh data 

yang diminta termasuk Final Video. Namun karena ketidaktelitian penulis, 

video tersebut terdapat beberapa perbaikan seperti warna, peletakan dan 

penulisan lirik. Penulis akhirnya mengerjakan editing di kantor. Sembari 

editing hal yang harus diperbaiki, penulis menambahkan penambahan 

sound efek agar suasana lebih hidup atas permintaan supervisor. 

3.3. Laporan Kegiatan 

Penulis berkerja sama dengan PT Elex Media Komputindo selama 3 bulan untuk 

menyelesaikan proyek Bebi “Di Bukit Ceria”. Pada hari pertama yaitu tanggal 5 

Juli 2012, penulis diberikan desain karakter dan lingkungan Bukit Ceria berserta 

lagu yang akan divisualisasikan dengan animasi sehingga menjadi format video. 

Bebi karakter beruang, Mimi kucing, Neno bebek, Tutu kelinci dan Neno monyet. 

Proyek Bebi merupakan proyek yang ditujukan bagi anak-anak Indonesia. Hal ini 

mempengaruhi desain Bebi yang simpel dan lebih berwarna-warni. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Gambar 3. 1 Karakter Bebi dan kawan-kawannya. 

(PT Elex Media Komputindo) 

 

Gambar 3. 2 Lingkungan Bukit Ceria. 

(PT Elex Media Komputindo) 

 

3.3.1. Storyboard. 

Setelah mendapatkan lagu dan desainnya, penulis mencoba mempelajari lagu 

tersebut dengan mengantisipasi durasi lagu berserta opening, isi lagu dan ending 

dari lagu tersebut. Penulis mencatat lirik lagu dan mencoba memikirkan gerakan 

dan visualisasi yang tepat untuk setiap scene lagu. 

Storyboard yang telah dibuat diasistensikan dengan supervisor yang 

kemudian mendapat perbaikan dan masukan agar video lebih dapat diterima oleh 

anak-anak seperti penambahan not balok, huruf dan kupu-kupu. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Gambar 3. 3 Storyboard. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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3.3.2. Modeling dan Texturing. 

Usai pembuatan storyboard, proses berjalan menuju modeling dan texturing. 

Modeling yaitu pembuatan objek dari bentuk 2D ke bentuk 3D dengan bantuan 

software 3D berupa 3Ds Max. Hal ini merupakan awal dari proses 3D. Texturing 

adalah penambahan permukaan pada objek seperti warna dan pola. Pembuatan 

modeling dan texturing dilakukan serentak oleh penulis. Ketika satu model sudah 

selesai, penulis akan langsung menambahkan tekstur pada model, kemudian 

melanjutkan modeling dengan model lainnya. Modeling dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Karakter 

Bebi adalah kartun beruang yang mengenakan celana warna merah berkantong 

kuning dengan tali menggabungkan bagian depan dan bagian belakang celana. 

Beruang cokelat ini merupakan karakter yang bersahabat dan memiliki banyak 

teman seperti Mimi, Kuak, Tutu dan Neno. Mata bebi yang kecil dengan hidung 

yang besar membuat bebi terlihat sangat imut. Sesuai dengan kesepakatan, penulis 

hanya perlu membuat modeling karakter Bebi. Karakter Mimi, Kuak, Tutu dan 

Neno akan diperkenalkan dengan model dalam bentuk foto. 

 

Gambar 3. 4 Gambar karakter 2D dan 3D Bebi. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Gambar 3. 5 Foto Kwak, Mimi, Neno dan Tutu. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Model Bebi yang sudah jadi akan di rigging yaitu proses pemberian 

kerangka tulang pada model agar model dapat dianimasikan. Skinning adalah 

pengaturan efek tulang pada model Bebi. Untuk menghindari dari kesalahan maka 

morpher dibuat sebelum rigging dan skinning dilakukan. Morpher digunakan 

untuk pergerakan pada mulut dan ekspresi pada karakter. 

 

Gambar 3. 6 Morpher Bebi. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

Gambar 3. 7 Rigging Bebi. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Modeling awal dimulai dari Bebi dan balon udara. Proses modeling Bebi 

cukup memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, selama proses modeling dan 

texture Bebi penulis juga sembari mebuat modeling obyek lainnya.  

Modeling bebi dilakukan dengan metode box modeling dengan 

menggunakan plane yang di tekstur gambar 2D Bebi. Dengan menyesuaikan 

bentuk desain Bebi yang sudah ada, penulis mencoba melihat Bebi secara 3D. 

Texturing dilakukan dengan UV mapping yang merupakan pewarnaan pada 

permukaan model di bidang datar dengan bantuan software Adobe Photoshop. 

Dalam dunia Bebi, balon udara adalah salah satu karakter pendamping. 

Balon udara yang berwarna kuning dan oren bergaris memiliki mata yang besar. 

Model ini juga menggunakan cara modeling dan texturing yang sama pada 

karakter Bebi. 

Karakter pendamping lainnya adalah burung dan kupu-kupu. Untuk 

melakukan modeling pada burung, penulis diberi kebebasan untuk membuat 

model desain sesuai dengan ketentuan dan referensi yang diberikan. Warna 

burung menggunakan warna yang sudah ditentukan, yakni warna hijau. Kupu-

kupu merupakan karakter pelengkap agar dapat menarik perhatian anak-anak. 

Kupu-kupu berwarna kuning cerah dengan garis dan lingkaran hitam. Matahari 

juga merupakan karakter yang spesifik dengan badan yang berwarna kuning dan 

sinar yang berwarna oren. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Gambar 3. 8 Model 3D burung, matahari dan kupu-kupu. 

(Dokumentasi pribadi) 

2. Lingkungan 

Di Bukit Ceria, tinggalah Bebi dan kawan-kawannya. Masing-masing memiliki 

tempat tinggal sendiri.  Penulis memulai membuat modeling objek dengan rumah-

rumah yang merupakan objek utama dari lingkungan Bebi. Berikut ini penjelasan 

mengenai rumah-rumah yang ada di Bukit Ceria: 

a. Rumah Bebi: Rumah ini memiliki bentuk atap segitiga berwana merah dan 

fondasi rumah berbentuk kubus berwana cream. Bentuk pintu dan jendela 

berupa penggabungan dari bentuk setengah lingkaran dan persegi panjang. 

Di jendela terdapat tanaman bunga warna merah dan putih. Tekstur pada 

dinding rumah juga dilakukan dengan UV mapping dengan pola batu-batu. 

 

Gambar 3. 9 Rumah Bebi. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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b. Rumah Mimi: Warna biru, putih dan abu-abu mendominasi pada desain 

rumah Mimi. Keunikan dari rumah Mimi yaitu jendela rumah berbentuk 

hati dan memiliki cerobong asap pada bagian atap rumah. 

 

Gambar 3. 10 Rumah Mimi. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

c. Rumah Neno: Untuk memasuki rumah pohon ini, karakter perlu 

menggunakan tangga tali yang tergantung di bagian depan teras rumah. 

Atap segitiga berwarna merah dan tekstur bata berserta pintu yang 

berbentuk lingkaran membuat rumah Neno terlihat paling menonjol 

diantara rumah-rumah lainnya. 

 

Gambar 3. 11 Rumah Neno. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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d. Rumah Kuak: Bentuk, pola dan warna sangatlah simpel. Warna hanya 

menggunakan warna merah, kuning dan cokelat. Meski simpel rumah ini 

terlihat bagus dengan kombinasi bentuk-bentuk dasar yang harmonis. 

 

Gambar 3. 12 Rumah Kuak. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

e. Rumah Tutu: Bagunan rumah terlihat lebih berseni dengan dua bagian 

rumah yang menempel menjadi satu. Rumah ini bertingkat dua dan lebih 

tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. 

 

Gambar 3. 13 Rumah Tutu. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

	  

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Berbagai mainan anak-anak seperti perosotan, ayunan dan jungkat-jungkit 

dibuat sesuai dengan kebutuhan video yang menunjukan tempat bermain bagi para 

karakter. Penulis memilih warna primer yaitu merah, biru dan kuning sebagai 

warna yang akan dipakai untuk tekstur alat bermain.  

 

Gambar 3. 14 Alat bermain Bebi dan kawan-kawannya. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

Model lainnya yang dibuat penulis yaitu jembatan penyebrangan karakter 

antara pulau berwarna jingga dan oren muda dengan pola batu bata, kursi tempat 

duduk dengan tekstur kayu, pohon yang menggunakan bentuk simpel dan warna 

yang natural dan begitu pula dengan gunung. Not balok yang dengan warna oren, 

hijau dan ungu juga merupakan objek pelengkap yang nantinya akan dianimasikan 

sehingga visualisasi pada video akan terlihat lebih ceria. 

   

Gambar 3. 15 Jembatan, kursi, not balok, angka dan huruf. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Penulis juga membuat model lampu, awan, batu, buku, dan mic namun 

model-model ini tidak ditampilkan dalam video. Model-model ini hanya 

merupakan bagian pelengkap pada storyboard awal, namun akhirnya tidak 

digunakan karena ketidakserasian pada desain lainnya. 

  

  

Gambar 3. 16 Lampu, awan, batu, buku dan mic. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

Setelah membuat seluruh model, penulis menggabungkan seluruh model 

tersebut dan disesuaikan proporsi antara objek, kemudian penulis menambahkan 

lighting sehingga suasana Bukit Ceria terlihat lebih ceria. 

3.3.3. Animasi. 

Setelah modeling sudah selesai, penulis memulai membuat animasi dari scene 1 

dimana Bebi berjalan menuju balon udara, kemudian balon udara yang dinaiki 

Bebi melewati rumah Bebi. Ia melambaikan tangannya yang diiringi huruf-huruf 

dan angka yang melintas. Saat melintasi taman bermain dan melintasi kembali 

Bukit Ceria, Bebi berjoget dengan riang. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Gambar 3. 17 Scene 1. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 Untuk scene 4 dibutuhkan sinar perputaran pada sinar matahari. Pada 

bagian ini dibuat dengan Adobe After Effect yang nantinya akan dilakukan tahap 

compositing. Pada saat burung menganggukan kepala sambil bernyanyi, not balok 

muncul secara bergantian dengan alur gerakan yang berbeda kemudian penulis 

menganimasikan bunga yang bermekaran. Pengenalan Bukit Ceria untuk scene 

awal ditutup dengan animasi kupu-kupu terbang dengan tampilan keseluruhan 

Bukit Ceria. 

 

Gambar 3. 18 Scene 5. 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Bebi dalam lagu di Bukit Ceria, memperkenalkan setiap karakter yang ada 

di Bukit Ceria termasuk dirinya sendiri. Disini ditambahkan sedikit lipsync karena 

kamera bergerak close up ke wajah Bebi. Bebi memperkenalkan teman-teman 

Bebi satu per satu hanya dengan menggerakan tanggannya ke atas dan kebawah 

sambil memegang foto teman-temannya. 

 

Gambar 3. 19 Scene 10. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

Sebagai penutup, Bebi mengelilingi sekali lagi Bukit Ceria di beberapa 

tempat dan pada akhirnya balon udara bergerak mundur dan akhirnya hilang. 

Pergerakan balon udara dibuat dengan simple dan dengan waktu yang cukup cepat 

namun menggunakan pergerakan balon udara dengan kecepatan yang konsisten. 

Facial expression tidak terlalu beragam karena yang paling ingin 

ditunjukan pada anak-anak adalah kesan bahagia. Lipsync tidak terlalu banyak 

digunakan untuk video ini, namun agar dapat melakukan kedua proses ini maka 

diperlukan morpher Bebi dengan berbagai ekspresi dan vimeses mulut. 

Pembuatan 3d..., Christine Mersiana Lukmanto, FSD UMN, 2012
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Pergerakan kamera pada video disesuaikan dengan pergerakan Bebi. 

Pergerakan kamera tidak perlu terlalu extreme, hanya dibutuh sedikit tilt down, 

zoom out dan zoom in. 

3.3.4. Pre-vizualisation. 

Sebelum Final Video, ada baiknya dibuat Pre-Vizualization sehingga supervisor 

dapat melihat kesalahan/eror yang terletak pada visualisasi video.  Proses ini 

diakukan di software 3Ds Max dengan resolusi yang kecil. 

 

Gambar 3. 20 Pre-vizualisation animasi. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

3.3.5. Compositing. 

Sebelum dimasukan ke compositing, penulis me-render segala hasil animasi 

dalam bentuk PNG. PNG merupakan format gambar yang backgroundnya 

berwarna tranparant sehingga memudahkan penulis untuk menambahkan 

background 2D. Untuk mengedit animasi dan gambar, penulis menggunakan 

Adobe After Effect Cs5. Background yang digunakan adalah background desain 
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2D yang diberikan sebelumnya, begitu juga awan. Gambar awan digerakkan di 

After Effect, maka animasi ini disebut motion graphic. 

 

Gambar 3. 21 Compositing dengan Adobe CS5. 

(Dokumentasi pribadi) 

	  

3.3.6. Hasil Akhir. 

Hasil akhir berupa video dalam format flv, mov dan mp4. Hal ini disebabkan 

untuk mempermudah pihak perusahaan menggunakan video dalam keperluan 

untuk ditayangkan di layar tv ataupun untuk di download oleh masyarakat melalui 

internet. 

 

Gambar 3. 22 Format hasil akhir. 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.4. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.4.1. Kendala yang Ditemukan. 

Kerja magang adalah hal yang baru bagi penulis untuk berkerja sama dengan 

suatu perusahaaan sehingga wajar bagi penulis menemukan kendala yang 

dihadapinya selama periode magang berlangsung: 

1. Modeling 

Proyek Bebi menggunakan karakter kartun binatang, Bebi merupakan 

kartun binatang dari beruang. Penulis tidak pernah membuat modeling 

beruang sebelumnya sehingga agak sulit bagi penulis untuk membuat 

model 3D beruang. Hal ini menjadi tantangan penulis untuk mempelajari 

anatomi dan penampilan fisik beruang. Awal mula modeling, penulis 

melakukannya dengan melihat beberapa kartun beruang lainnya dan 

mencoba membayangkan sendiri bagaimana bentuk 3D dari beruang yang 

kemudian disesuaikan dengan desain Bebi. Metode ini tidak berhasil, oleh 

karena itu penulis pun harus mencoba mengulang modeling dengan cara 

lain. 

2. Animasi 

Bebi yang merupakan karakter simple memiliki tangan pendek dan kaki 

yang pendek. Pada saat modeling, penulis tidak cukup menggunakan 

segment pada beberapa bagian tangan dan kaki Bebi sehingga pada saat di 
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rigging dan di animasikan, terjadi beberapa lipatan apabila tangan dan 

kaki digerakan ke arah tertentu.  

3. Ketelitian 

Penulis mengakui bahwa terkadang penulis kurang teliti dalam melihat 

kesalahan kecil yang terjadi seperti dalam modeling, animasi ataupun 

compositing. Supervisor pun harus mengingatkan penulis dimana letak 

kesalahannya. 

4. Toleransi 

Penulis pertama kalinya berkerja dalam dunia animasi, ternyata agak sulit 

bagi penulis untuk membuat sebuah karya yang harus disesuaikan dengan 

keinginnan orang lain. Selama ini, penulis selalu berkarya dengan ide dan 

kemauan pribadi. Selain harus menyesuaikan dengan keinginan orang lain, 

penulis pun juga harus beradaptasi dengan lingkungan kerja kantor dan 

membangun hubungan sosialisasi yang baik dengan karyawan perusahaan. 

3.4.2. Solusi Kendala yang Ditemukan. 

Penulis tidak putus asa saat menemukan kendala-kendala yang dihadapinya, 

berbagai solusi dipikirkan dengan matang-matang. Solusi tersebut mungkin bukan 

yang terbaik namun penulis berhasil menangani rintangan selama perkerjaan 

magang berlangsung. 
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1. Modeling 

Metode yang dicoba penulis yaitu metode modeling dengan menggunakan 

plane yang bertekstur gambar 2D Bebi. Penulis mentracing bentuk dari 

Bebi dari tampak depan dan samping. Tahap membuat model 3D Bebi 

akhirnya berhasil dilakukan penulis meski harus di revisi beberapa kali. 

2. Animasi 

Pergerakan pada Bebi tidak menggunakan gerakan ekstrim yang dapat 

merusak bagian tubuh Bebi. Untungnya, Bebi yang merupakan karakter 

penghibur anak-anak tidak seharusnya menggunakan gerakan yang sulit 

melainkan gerakan yang dapat ditiru oleh anak-anak. 

3. Ketelitian 

Bagi penulis, kesalahan yang telah dilakukan adalah pembelajaran agar 

untuk ke depannya lebih berhati-hati dan lebih teliti. Sebelum hasil 

diberikan ke supervisor, penulis hendaknya melihat kembali dan 

memeriksa seluruh hasil yang telah dibuatnya. 

4. Toleransi 

Tidak ada solusi yang lebih baik daripada membentuk karakter pribadi 

yang baik sebagai perkerja yang baik. Penulis akan terus berlatih agar 

dapat membuat hasil karya yang dapat diterima oleh segala kalangan 

maupun karyawan perusahaan. 
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