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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

A. Kedudukan dan Koordinasi 

1. Animator  

Animator adalah orang yang membuat ilusi gerakan yang disebut animasi.  

2. Kedudukan dan koordinasi dalam Animator 

Dalam PT. Centrinova Solusi Edukasi, kedudukan dari devisi animator hanya 

ada dua tingkatan kedudukan yaitu Chief Animator Expert atau Animator 

Leader dan Animator. Chief Animator Expert adalah kepala bagian animator 

yang mengawasi pekerjaan animator lainnya.  

 

Bagan 3.1 Kedudukan dan Koordinasi Animator di PT. Centrinova Solusi Edukasi 
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Bapak Eko Parminto selaku ketua utama bertugas mengatur para animator dan 

memberikan tugas bagi tiap animator di bawahnya. 

 

B. Tugas yang dilakukan 

Tugas utama yang dilakukan penulis saat praktek kerja magang adalah sebagai 

animator, terkadang penulis juga ditugaskan untuk memotong gambar dan 

memotong suara karena kurangnya tenaga kerja yang dapat mengerjakan tugas 

tersebut. Bagi penulis tugas tersebut menjadi selingan agar tidak jenuh dengan 

animasi dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Dibawah ini adalah list dari 

pekerjaan yang dilakukan penulis setiap minggunya. 

 

Minggu 1 (2 Juli 2012 -  6 Juli 2012) 

1. Menganimasikan e-learning projek Pajak dalam Flash. 

2. Menganimasikan e-learning projek CNI dalam Flash. 

3. Menganimasikan e-learning projek IOM dalam Flash. 

 

Minggu 2 (9 Juli 2012 – 13 Juli 2012) 

1. Menganimasikan e-learning projek Pajak dalam Flash. 

2. Memotong gambar untuk projek IOM. 

 

 

Minggu 3 (16 Juli 2012 – 20 Juli 2012) 

1. Menganimasian e-learning projek CNI dalam Flash. 
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2. Memasukkan suara projek CNI ke dalam animasi Flash. 

3. Memotong suara untuk projek CNI. 

 

 

Minggu 4 (23 Juli 2012 -  27 Juli 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

2. Memotong gambar untuk projek IOM. 

3. Menganimasikan e-learning projek IOM dalam Flash. 

 

Minggu 5 (30 Juli 2012 -  3 Agustus 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

2. Menganimasikan e-learning CNI dalam Flash. 

 

Minggu 6 ( 6 Agustus 2012 – 10 Agustus 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

2. Menganimasikan e-learning projek CNI. 

3. Menganimasikan e-learning projek IOM. 

 

Minggu 7 ( 13 Agustus 2012 -  16 Agustus 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

 

Minggu 8 (23 , 24 , 27 Agustus 2012 – 31 Agustus 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013



11	  
	  

2. Menganimasikan projek IOM dalam Flash. 

 

Minggu 9 (3 September 2012 – 7 September 2012) 

1. Memotong suara untuk projek CNI. 

 

C. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

1. Proses Pelaksanaan 

a. Sarana dan Suasana Kantor 

PT. Centrinova Solusi  Edukasi menyediakan sarana yang cukup lengkap 

dan suasana kantor pun yang nyaman. Sarana yang disediakan antara lain 

biaya parkir yang diganti oleh kantor, jaringan internet, dapur dan 

peralatannya, komputer, kamar istirahat, dan kamar mandi. 

 Suasana kantor pun enak dan nyaman dengan ruangan AC dan 

tanpa asap rokok, setiap hari senin di perusahaan ini biasanya 

mengadakan doa untuk mengawali pekerjaan selama seminggu. 

Karyawan-karyawannya pun baik, ramah, bersahabat, dan rajin. Pada 

waktu makan siang penulis ikut untuk makan bersama.  

 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.1 Foto Bersama 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Suasana Kantor Saat Makan Siang 
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Gambar 3.3 Olahraga Futsal Bersama Sepulang Kantor 

  

 Suasana yang nyaman dan teman kerja yang baik membuat penulis merasa 

tepat memilih PT. Centrinova Solusi Edukasi sebagai tempat magang yang tepat. 

Penulis merasa mendapat banyak manfaat, baik secara pengetahuan maupun 

lingkungan pertemanan yang baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Suasana Kantor Saat Makan Siang 
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b. Ketentuan Dasar 

Ketentuan dasar pada PT. Centrinova Solusi Edukasi sama dengan 

ketentuan-ketentuan dasar pada perusahaan lain, seperti masuk paling 

lambat pukul 8 dan pulang paling cepat pukul 5 sore, tidak boleh 

merokok didalam kantor, menggunakan pakaian rapi seperti memakai 

sepatu, memakai baju berkerah, celana panjang, jam makan siang pukul 

12 siang sampai jam 1 siang, dan saat masuk dipagi hari karyawan harus 

menuliskan jam masuk pada daftar hadir. 

 

c. Proses Pelaksanaan  

Sesuai dengan ketentuan dasar yang sudah dijelaskan, dalam proses 

pelaksaan kerja magang ini penulis dengan disiplin mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh PT. Centrinova Solusi Edukasi yaitu penulis 

datang ke kantor sebelum pukul 8 pagi, lalu agar menjaga kesehatan dan 

tidak kelaparan hingga siang hari penulis membeli bekal makanan di 

jalan dan makan terlebih dahulu di kantor, setelah penulis selesai makan 

penulis masih menunggu Animator Leader untuk meminta tugas yang 

akan dikerjakan oleh penulis.  

Adapun uraian pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut : 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.5 Bahan Awal yang diberikan Untuk dianimasikan 

 

Gambar 3.6 Pembuatan Animasi Gerakan Host dan Bubble Text 
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Gambar 3.7 Pembuatan Animasi Gerakan Host dan Bubble Text 

 

Pada pengerjaan proyek untuk imigrasi (IOM), Pertama penulis 

diberikan file dalam bentuk .fla atau flash oleh pembimbing yaitu pak 

Eko. Di dalam file telah berisi gambar yang sudah tersusun rapi tiap 

frame, lalu tugas penulis menganimasikan gerakan mulut karakter, balon 

yang berisi kata-kata, dan perintah untuk melanjutkan ke halaman 

berikutnya yang telah tersedia. Pada pengerjaan animasi ini penulis 

menggunakan teknik classic tween dan diberikan fade in secara acak 

dengan penambahan sepuluh sampai lima belas frame yang disesuaikan 

sendiri. Selanjutnya mengerjakan proyek animasi masih untuk IOM yaitu 

membuat perpindahan page. Perpindahan page ini perlu memasukkan 

sedikit action script.  Setelah selesai dianimasikan penulis memberikan 

kembali kepada pembimbing. Tidak ada revisi ataupun kesalahan dalam 

pengerjaan IOM karena pembuatannya tidak terlalu rumit dan tidak butuh 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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teknis khusus. Setelah pekerjaan selesai pembimbing selanjutnya 

memberikan lagi bahan yang harus penulis animasikan. 

 

Gambar 3.8 Pembuatan Animasi Page IOM 

 

Gambar 3.9 Pembuatan Animasi Page IOM 

Proyek tersebut masih merupakan proyek untuk IOM tetapi 

memiliki pembahasan dan konten yang berbeda yang disebut modul. Kali 

ini penulis tetap menganimasikan balon teks dan tombol sebagai interaksi 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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dalam keseluruhan proyeknya. Penulis telah di briefing sebelumnya 

untuk mengerjakan sesuai arahan Pak Eko. Animasi balon teks harus 

sama dan letaknya harus pada posisi yang strategis. Prosesnya sama 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. pertama penulis diberikan file 

berupa flash atau .fla yang telah berisi gambar-gambar yang tersusun rapi 

pada setiap frame. Lalu penulis bertugas menganimasikan semua yang 

telah dijelaskan sebelumnya seperti menganimasikan balon teks dan 

membuat tombol untuk memindahkan page. Setelah selesai penulis 

selanjutnya memberikan kembali ke pembimbing. Tidak ada revisi dalam 

pengerjaan ini.  

Selanjutnya, masih dalam proyek IOM, penulis membuat animasi 

karakter. Bercerita tentang warga negara asing yang ingin masuk ke 

Indonesia melalui kantor imigrasi. Disini dijelaskan secara detail tentang 

bagaimana menghadapi orang asing dan pengurusan surat-surat secara 

baik dan benar. 

 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.10 Pembuatan Animasi Page IOM 

 

Setelah dua minggu menganimasikan proyek. Penulis diminta 

menganimasikan gerakan tubuh pada proyek IOM ini. Tugas ini 

merupakan tugas pertama bagi penulis dalam menganimasikan gerakan 

tubuh. Selain menganimasikan gerakan, penulis tetap menganimasikan 

balon teks yang ada dalam proyek. Pertama penulis diberi file yang 

berupa flash atau .fla dan diberi penjelasan serta pengarahan tentang jalan 

cerita pada proyek ini.  

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.11 Pembuatan Animasi Page IOM 

 

Penulis menggunakan motion tween untuk menganimasikan 

karakter berjalan, tangan yang terangkat, dan menunjukkan paspor. 

Konten teks berupa kotak juga dianimasikan agar terlihat menarik. Pak 

Eko memberi arahan pada awalnya namun penulis boleh melakukan 

improvisasi dalam proses animasinya, Tidak ada revisi dalam proyek ini. 

Selanjutnya adalah pembuatan pergerakan karakter secara lebih 

detil agar langkah-langkah yang diajarkan dapat diikuti dengan baik. 

Tujuan pembuatan proyek ini adalah agar pegawai imigrasi dapat 

melayani warga asing dengan teliti.  
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Gambar 3.12 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 

 

 

 

Gambar 3.13 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 
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Gambar 3.14 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 

 

 

Gambar 3.15 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 
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Gambar 3.16 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 

 

 

Gambar 3.17 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 
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Gambar 3.18 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 

 

 

Gambar 3.19 Pembuatan Animasi Page IOM Versi Detail 

 

Dijelaskan dengan animasi bahwa warga asing harus memindai 

sidik jarinya. Animasi dibuat perlahan agar terlihat detail. Penulis juga 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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membuat animasi lampu indicator mesin yang menyala untuk 

menunjukkan bahwa pemindaian sidik jari telah sukses. Sebelumnya Pak 

Eko sudah memberi arahan tentang animasinya. Ada revisi dalam 

pembuatan animasi ini, yaitu lampu yang menyala harus dibuat berkedip. 

Selanjutnya penulis membuat animasi untuk proyek Kompas 

Gramedia. Dalam proyek ini diceritakan tentang pengantar koran  dan 

kasir toko buku. Proyek ini dibimbing oleh Pak Tito. 

 

 

Gambar 3.20 Pembuatan Animasi Page Kompas Gramedia 
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Gambar 3.21 Pembuatan Animasi Page Kompas Gramedia 

 

 

Gambar 3.22 Pembuatan Animasi Page Kompas Gramedia 
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Gambar 3.23 Pembuatan Animasi Page Kompas Gramedia 

 

 

Gambar 3.24 Pembuatan Animasi Page Kompas Gramedia 
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Membuat animasi cara melayani pelanggan untuk seorang kasir di 

toko Gramedia. Penulis membuat animasi pergerakan balon teks, dan 

tangan-tangan karakter. Revisi dalam pembuatan ini adalah perpindahan 

karakter kakek. Awalnya ada di sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke 

kanan karena seharusnya mengambil kantong plastic dengan tangan 

kanan agar sopan. Penulis boleh berimprovisasi tapi tetap dengan 

persetujuan Pak Tito. 

Selanjutnya masih dalam proyek Kompas Gramedia, kali ini 

penulis diminta untuk membuat animasi karakter kakek yang sedang 

memesan produk-produk Kompas melalui internet. 

 

 

Gambar 3.25 Pembuatan Animasi Page Kakek 
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Gambar 3.26 Pembuatan Animasi Page Kakek 

 

Penulis menganimasikan gerakan tangan dan kepala Kakek agar 

terlihat natural dan dinamis. Lalu pergerakan balon teks yang 

memberikan informasi tentang customer lebih lanjut. 

Setelah proyek Kompas Gramedia selesai, penulis diminta untuk 

mengerjakan proyek pemotongan suara untuk IOM dan CNI. Suara 

sebelumnya sudah direkam menggunakan mikrofon tetapi masih mentah 

dan perlu diolah. Penulis memotong suara sesuai skrip yang telah 

tersedia, membersihkan dari noise, dan menyamakan frekuensi suara agar 

intonasinya sama dan enak didengar. Sebelumnya penulis telah diberikan 

pengarahan dan pengajaran lanjut tentang menggunakan program Adobe 

Audition yang belum pernah penulis gunakan sebelumnya. 
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Gambar 3.27 Pengolahan Suara Dubbing Untuk Projek 

 

 

Gambar 3.28 Pengolahan Suara Dubbing Untuk Projek 
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Pertama penulis diberi file mentah berupa .wav yang akan dibuka 

menggunakan program adobe audition. Penulis memotong suara dengan 

mengikuti skrip yang ada. pemotongan suara menjadikan file berbentuk 

mp3 agar dapat dimasukkan ke dalam flash dengan format 128khz. 

Setelah pemotongan semua selesai, tahap selanjutnya adalah 

menyamakan frekuensi suara. Penulis merasa sedikit mengalami 

kesulitan dalam menyamakan frekuensi suara. Tetapi pada akhirnya 

penulis bisa terbiasa dan dengan cepat belajar shortcut agar lebih efisien 

dalam mengerjakan proyek ini. Ada cukup banyak revisi dalam 

pengerjaan proyek ini. Banyak suara akhir yang telah di edit penulis 

ternyata masih belum enak didengar karena ada suara yang terdengar 

lebih tinggi walaupun frekuensinya sama dan akhirnya penulis merevisi 

ulang suara tersebut. Pengerjaan suara ini cukup lama dan memakan 

waktu karena banyaknya bahan yang harus dikerjakan dan revisi-revisi 

yang kemudian dibenarkan. Setelah selesai mengedit suara 

 

2. Kendala yang ditemukan 

Saat kerja magang penulis hanya sedikit menemui kesulitan karena sebagian 

besar tugas yang diberikan sudah pernah penulis dapat dalam pelajaran di 

kampus. Kesulitan yang penulis paling penulis dapati saat dimengedit suara, 

karena penulis tidak tahu bagaimana ketentuan format suara untuk projek 

adobe flash. Lalu kendala lain yang penulis temui yaitu menyamakan semua 

suara yang telah diedit, karena semua suara yang telah direkam berbeda tingkat 

Peranan Animator..., Darius Halim, FSD UMN, 2013
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keras suaranya. Jadi saat penulis ataupun animator lain memasukkan suara ke 

dalam program Adobe Flash, suara-suara yang telah diedit tersebut tidak setara 

tingginya. Penulis merasa kesulitan ketika mengerjakan proyek suara karena 

tidak terbiasa bekerja untuk mengedit suara, tetapi setelah mendapat 

pengarahan maka penulis bisa mengerjakannya dengan baik. Kendala yang 

ditemukan menjadi pembelajaran sendiri dan pengetahuan baru bagi penulis. 

 

3. Solusi atas kendala yang ditemukan 

Dari kendala atau kesulitan yang telah penulis ungkapkan, penulis diberikan 

instruksi dan penjelasan singkat oleh Animator Leader tentang kententuan 

format suara yang akan digunakan untuk projek dalam Adobe Flash. Lalu pada 

kendala kedua solusi yang dapat oleh penulis adalah penulis dan animator 

lainnya menyetarakan suara dan direview secara bersama-sama mendengarkan 

suaranya sudah setara atau belum. Bila belum setara maka suara akan diedit 

lagi sampai suara menjadi setara dengan suara lainnya. 

 Semua kendala yang penulis temui dapat diatasi dengan bantuan dan 

bimbingan dari animator leader dan rekan karyawan lainnya. 
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