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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

Pada pelaksanaan praktik magang ini, penulis bekerja pada anak perusahaan PT 

Multitech Infomedia yaitu Geniora. Selama bekerja di Geniora, terdapat alur 

koordinasi dan kedudukan yang penulis perlu dipatuhi. 

1. Kedudukan 

Penulis bekerja sebagai graphic design intern pada perusahaan Geniora. 

Jika dilihat dari bagan struktur organisasi pada gambar 2.7, penulis berada 

di bawah tanggung jawab Giska Dayanara selaku supervisor. Pada proyek 

Kemendikbud BDR, penulis pertama kali ditempatkan sebagai storyboard 

artist intern di tim kelas 2 yang berada di bawah tanggung jawab Bowie 

Wibisono selaku supervisor sekaligus animator. Namun karena di tim kelas 

1 membutuhkan penulis script, maka penulis dipindahkan ke tim kelas 1 

sebagai scriptwriter and storyboard artist di bawah tanggung jawab Giska 

Dayanara. Selama magang, penulis diberi kesempatan untuk bertanggung 

jawab terhadap script dan konten pembahasan Kemendikbud BDR kelas 1 

dengan tetap melakukan asistensi kepada supervisor. Setelah seluruh script 

dan storyboard selesai dikerjakan hingga 116 episode, penulis melanjutkan 

pekerjaan sebagai asset illustrator di tim kelas 1. 

2. Koordinasi 

Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, tugas utama penulis 

adalah mengolah materi pelajaran menjadi script dan memvisualisasikan 

script menjadi storyboard. Oleh karena itu selama prosesnya, penulis selalu 

berkoordinasi dengan supervisor, tim asset, dan tim animasi. Penulis juga 

sesekali berkoordinasi dengan tim post production untuk merevisi atau 

merancang ulang asset sesuai dengan revisi yang diberikan oleh pengkaji 

Kemendikbud BDR. Selama penulis praktik kerja magang, alur koordinasi 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 

 

Ketika melaksanakan praktik kerja magang di Geniora, Kemendikbud 

menjadi klien dari penulis. Komunikasi dan brief dari Kemendikbud 

disampaikan melalui Google doc dan Google sheet. Selain itu, terdapat 

media pendukung lainnya, seperti Whatsapp dan Google Drive. Dalam 

proses pengerjaan proyek di perusahaan Geniora, client brief akan diberikan 

kepada Peybel Sherly sebagai project manager. Setelah itu, client brief akan 

dilanjutkan kepada Eunike Indri sebagai head production untuk dibagikan 

ke lead team. Pembagian jobdesk dan timeline pengerjaan disusun oleh lead 

team bersama dengan supervisor-supervisor.  

Setelah tersusun jobdesk dan timeline, brief berupa materi 

pembelajaran akan diberikan kepada scriptwriter untuk diolah menjadi 

script berdurasi 22 - 23 menit per episode-nya. Setelah itu, tim script akan 

mengarahkan tim storyboard untuk menerjemahkan script menjadi sketsa 

visual. Proses briefing script ditujukan agar dapat menyatukan persepsi 

antara scriptwriter dengan storyboard artist tentang animasi yang akan 

diproduksi. Kemudian, tim storyboard akan mengarahkan tim asset dan 

animator sesuai dengan storyboard yang sudah dirancang. Tahapan 

selanjutnya, tim editor akan menyunting dan menyempurnakan animasi 
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dengan menambahkan SFX, transisi, dan subtitle. Setelah video animasi 

selesai disunting, supervisor post production akan menyerahkan hasil video 

animasi kepada pihak Kemendikbud BDR untuk mendapatkan feedback. 

 Tugas yang Dilakukan 

Selama menjalani magang di Geniora, penulis mendapatkan banyak pengalaman 

khususnya selama pengerjaan proyek Kemendikbud BDR. Terdapat 4 macam tugas 

yang penulis lakukan, mulai dari mengolah materi menjadi script, kemudian 

memvisualkan script menjadi storyboard, memberikan arahan kepada tim asset dan 

animator, serta merancang ilustrasi aset untuk dianimasikan. Berikut adalah detail 

pekerjaan yang dilakukan oleh penulis menjalani program magang di Geniora: 

Tabel 3.1.  Detail Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. I 

5 - 11 Februari 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 2 SD 

• Merancang storyboard Kemendikbud 

BDR (Belajar dari Rumah) Kelas 2 

(Episode 45, 46, 47). 

• Revisi storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 (Episode 45, 46, 47). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk tim asset (Episode 45, 

46, 47). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk animator (Episode 45). 

2. II 

15 - 20 Februari 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 2 SD 

• Merancang storyboard Kemendikbud 

BDR Kelas 2 (Episode 48, 51, 54). 

• Revisi Storyboard Kemendikbud 

BDR Kelas 2 (Episode 48, 51, 54). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk asset (Episode 48). 

• Brief storyboard Kemendikbud Kelas 
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2 untuk animator (Episode 46, 47). 

3. III 

22 - 27 Februari 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 dan 2 

SD 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 53, 61). 

• Merancang storyboard 

Kemendikbud BDR Kelas 1 (Episode 

53). 

• Merancang storyboard 

Kemendikbud BDR Kelas 1 (Episode 

53). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk asset (Episode 51). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk animator (Episode 48, 

51). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk asset (Episode 53). 

4. IV 

1 - 6 Maret 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 dan 2 

SD 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 62, 64, 66, 68). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk animator (Episode 53). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk asset (Episode 54). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk animator (Episode 54). 

5. V 

8 - 12 Maret 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 74, 75). 

• Merancang storyboard 

Kemendikbud BDR Kelas 1 (Episode 
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Kelas 1 SD 70). 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 62, 64, 66, 68). 

• Revisi Storyboard Kemendikbud 

BDR Kelas 1 (Episode 70). 

6. VI 

15 - 20 Maret 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 dan 2 

SD 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 74, 75). 

• Merancang storyboard 

Kemendikbud BDR Kelas 2 (Episode 

70, 71). 

• Revisi Storyboard Kemendikbud 

BDR Kelas 2 (Episode70, 71). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk asset (Episode 70, 71). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 2 untuk animator (Episode 70, 

71). 

7. VII 

22 - 27 Maret 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 SD 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 83, 84, 85, 86). 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 83, 84). 

8. VIII 

29 Maret – 3 

April 2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 SD 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 87). 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 85, 86). 
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• Merancang storyboard 

Kemendikbud Kelas 1 (Episode 87). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk asset (Episode 87). 

• Brief storyboard Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk animator (Episode 87). 

9. IX 

5 - 11 April 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 SD 

• Menulis script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 92, 94, 96). 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 92, 94). 

10. X 

12 - 16 April 

2021 

Kemendikbud 

Program BDR 

(Belajar Dari 

Rumah) TVRI 

Kelas 1 dan 2 

SD 

• Brief script Kemendikbud BDR 

Kelas 1 untuk storyboard artist 

(Episode 96). 

• Merancang asset karakter utama dan 

pendamping untuk kelas 1 tema 9 

subtema 4 (Episode 93-97). 

• Merancang asset Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 93, 95, 97). 

• Revisi asset Kemendikbud BDR 

Kelas 1 (Episode 93, 95, 97). 

• Take dubbing untuk episode 93, 95. 

• Merancang cover CD Kemendikbud 

BDR Kelas 1 (Episode 78-87). 

• Merancang cover CD Kemendikbud 

BDR Kelas 2 (Episode 88-92). 

11. XI 

19 - 23 April 

2021 

Geniora 

SayaB!sa 

Kelas 456 

• Merancang Ebook Geniora  

SayaB!sa 456 untuk pelajaran 

Matematika kelas 5 BAB 6 (Volume 
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dan Luas Permukaan Bangun Ruang). 

• Merancang Ebook Geniora 456 

untuk pelajaran Matematika kelas 5 

BAB 7 (Pecahan). 

• Merancang Ebook Geniora SayaB!sa 

456 untuk pelajaran IPA kelas 6 BAB 

4 (Campuran dan Kelarutan). 

• Revisi Ebook 

12. XII 

26 - 28 April 

2021 

Geniora 

SayaB!sa 

Kelas 456 

• Merancang Ebook Geniora SayaB!sa 

456 untuk pelajaran IPA kelas 6 BAB 

6 (Perkembangbiakan Makhluk 

Hidup). 

• Merancang asset Geniora SayaB!sa 

456 untuk pelajaran Matematika kelas 

6 BAB 8 (Sistem Koordinat). 

• Merancang asset Geniora SayaB!sa  

456 untuk pelajaran Matematika kelas 

6 BAB 4 (Lingkaran). 

• Revisi Asset 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selain mengerjakan proyek Kemendikbud kelas 1 dan 2 SD, penulis juga 

mengerjakan proyek inhouse untuk aplikasi Geniora SayaB!sa mulai dari ilustrasi 

asset hingga merancang ebook materi pembelajaran. Selama mengerjakan proyek 

Kemendikbud kelas 1 dan 2 SD, penulis dibimbing oleh Giska Dayanara selaku 

supervisor kelas 1 dan Bowei Wibisono supervisor kelas 2. Sedangkan selama 

mengerjakan asset untuk aplikasi Geniora SayaB!sa, penulis dibimbing oleh 

Elvaretta Tirta. 
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Saat pertama kali melaksanakan praktik kerja magang, penulis diberikan 

brief storyboard untuk proyek BDR Kemendikbud kelas 2 SD yang dimulai dari 

episode 45. 1 episode BDR Kemendikbud berdurasi 22 - 23 menit yang terdiri dari 

2 segment. Deadline untuk mengerjakan 1 segment storyboard adalah 2 hari, maka 

total pengerjaan waktu untuk menyelesaikan 1 episode sebanyak 4 hari. Sedangkan 

Deadline untuk mengerjakan script 1 episode adalah 1 hari. Dan untuk pengerjaan 

ilustrasi aset dikerjakan selama 1 hari untuk segment 1, maka total pengerjaan 

waktu untuk menyelesaikan 1 episode sebanyak 2 hari. 

Setelah mengerjakan storyboard kelas 2 dari episode 45 -  54, penulis 

dipindahkan ke tim kelas 1 karena dibutuhkannya penulis script. Maka penulis 

melanjutkan proyek BDR Kemendikbud di tim kelas 1 sebagai scriptwriter and 

storyboard artist mulai dari episode 53 - 96. Namun, sesekali penulis juga diminta 

untuk membantu merancang storyboard tim proyek BDR Kemendikbud kelas 2. 

Setelah 116 episode script dan storyboard di tim kelas 1 selesai dikerjakan, penulis 

dipindahkan menjadi asset illustrator kelas 1 mulai dari episode 93 - 97. 

 

Gambar 3.2. Tim Magang Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang di Geniora, kegiatan diawali dengan penjelasan 

seluruh SOP untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah penjelasan SOP, 

penulis diberi akses Google Drive project geniora untuk keperluan proyek BDR 
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Kemendikbud. Supervisor juga telah menyusun seluruh timeline dan jobdesk setiap 

divisi menggunakan Google Sheet yang dapat diakses oleh seluruh tim.  

Proses pengerjaan dimulai dari scriptwriter mengolah materi menjadi 

skenario animasi berdurasi 22 sampai 23 menit setiap episodenya. Scriptwriter akan 

membaca keseluruhan bahan materi yang diberikan oleh Kemendikbud BDR. 

Setelah itu, scriptwriter akan merancang script menggunakan Google Sheet. Script 

terdiri dari nomor shot, scene heading (tempat dan waktu berlangsungnya adegan), 

action (tindakan yang akan dilakukan oleh karakter), copy (text yang akan muncul 

dalam adegan), VO (dialog yang diucapkan oleh karakter atau narator), durasi 

(lamanya waktu ketika mengucapkan dialog), SFX (special effects yang akan 

dimunculkan pada adegan tertentu), reference (referensi visual yang digunakan 

untuk acuan tim visual asset). Penulisan script dimulai dari menuliskan seluruh 

dialog percakapan yang akan diucapkan oleh karakter atau narator. Setelah itu, 

scriptwriter akan mendurasikan seluruh percakapan tersebut dan disesuaikan 

kembali hingga durasinya mencapai 22 sampai 23 menit setiap episodenya. Setelah 

durasi sudah sesuai, maka scriptwriter dapat melanjutkannya dengan 

menambahkan nomor shot, scene heading, action, SFX, dan reference. Script yang 

sudah selesai akan diajukan kepada supervisor untuk diasistensi dan direvisi. 

Setelah itu, scriptwriter akan melakukan briefing kepada tim storyboard 

untuk menerjemahkan skenario menjadi sketsa visual. Proses briefing script 

ditujukan agar dapat menyatukan persepsi antara scriptwriter dengan storyboard 

artist tentang animasi yang akan diproduksi. Sebelum penulis mengerjakan 

storyboard, penulis juga mendapatkan penjelasan mengenai SOP storyboard mulai 

dari grid, save area, proporsi karakter, kode warna, textbox, hingga penulisan 

action dan VO dalam storyboard. Perancangan storyboard menggunakan aplikasi 

Adobe Phtoshop dengan template yang telah disediakan oleh Proyek Kemendikbud 

BDR. Proses pengerjaan dimulai dari storyboard artist membaca keseluruhan script 

untuk memahami cerita dalam episode tersebut. Setelah itu, storyboard artist akan 

memasukan nomor shot, scene heading, VO, action, dan SFX kedalam template 

storyboard. Kemudian storyboard artist dapat memulai mengerjakan sketsa sesuai 
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dengan action nya. Storyboard yang sudah selesai akan diajukan kepada supervisor 

untuk diasistensi dan direvisi. 

Setelah storyboard selesai dirancang, storyboard artist akan mengarahkan 

tim asset sesuai dengan storyboard yang sudah dirancang. Setelah menerima brief 

dari storyboard artist, asset illustrator akan mendigitalisasi sketsa storyboard 

untuk nantinya digunakan pada animasi. Asset yang sudah selesai akan diajukan 

kepada supervisor untuk diasistensi dan direvisi. Setelah itu, storyboard artist akan 

mengarahkan tim animasi sesuai dengan storyboard nya.   

Tahapan selanjutnya, tim editor akan menyunting dan menyempurnakan 

animasi dengan menambahkan SFX, transisi, dan subtitle. Kemudian, supervisor 

post production akan menyerahkan hasil video animasi kepada pihak Kemendikbud 

BDR untuk mendapatkan feedback. Tim pengkaji Kemendikbud BDR akan 

memberikan feedback mulai dari segi materi, visual, animasi, dan audio. Seluruh 

feedback yang diberikan nantinya akan direvisi hingga dinyatakan sempurna dan 

siap ditayangkan di televisi. Berikut adalah gambaran besar dari alur proses 

pelaksanaan proyek. 

 

 

Gambar 3.3. Bagan Alur Proses Pelaksanaan Magang 
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1. Proyek Kemendikbud BDR Kelas 2 Tema 7 Subtema 2 - 4 (Episode 45 – 

58)  

Proyek Kemendikbud BDR untuk kelas 2 SD tema 7 telah tayang pada bulan 

Maret 2021. Sebagai storyboard artist di tim kelas 2, penulis memulai 

perancangan storyboard tema 7 dari subtema 2 sampai 4. Pada tema 7 subtema 

2 dimulai dari episode 45 - 48 dengan karakter utama bernama Wulan dan 

didampingi oleh Kak Wawan. Pada subtema 2, Wulan dan Kak Wawan belajar 

tentang benda langit khususnya matahari, bintang dan bulan. Lalu pada tema 7 

subtema 3 dimulai dari episode 49 - 53 dengan karakter utama bernama Nawa 

dan didampingi oleh Kak Putri. Pada subtema 3, Nawa dan Kak Putri belajar 

tentang awan, hujan, embun, dan kabut. Kemudian pada tema 7 subtema 4 

dimulai dari episode 54 - 58 dengan karakter utama bernama Jingga dan 

didampingi oleh Ayah. Pada subtema 4, Jingga dan Ayah belajar tentang 

pelangi dan warna-warnanya. Sebelum memulai perancangan storyboard, 

penulis dijelaskan mengenai SOP perancangan storyboard mulai dari grid, save 

area, proporsi karakter, kode warna, textbox, hingga penulisan action dan VO 

dalam storyboard. Berikut adalah template storyboard yang digunakan dalam 

proyek Kemendikbud BDR. 

 

Gambar 3.4. SOP Template Storyboard Proyek Kemendikbud BDR 
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Setelah mengunduh template storyboard, penulis diberikan brief dari 

scriptwriter. Pada tim kelas 2 terdapat beberapa scriptwriter yaitu Ray Farandy, 

Elvaretta Tirta, dan Christina. Proses briefing ditujukan agar storyboard artist 

memahami cerita yang telat dirancang oleh scriptwriter. Selain itu, melalui 

briefing juga dapat menyatukan persepsi antara scriptwriter dengan storyboard 

artist tentang animasi yang akan diproduksi. Berikut adalah contoh script dalam 

proyek Kemendikbud BDR. 

 

Gambar 3.5. Contoh Script dalam Proyek Kemendikbud BDR sebagai Acuan 

Perancangan Storyboard 

 

Setelah mendapatkan brief dan sudah memahami cerita dari animasi 

yang akan diproduksi, penulis mulai memasukan nomor shot, scene heading, 

VO, action, dan SFX kedalam template storyboard. Kemudian penulis dapat 

memulai mengerjakan sketsa sesuai dengan action nya. Storyboard yang sudah 

selesai akan diajukan kepada supervisor untuk diasistensi dan direvisi. Berikut 

adalah contoh visualisasi dari action script menjadi storyboard serta hasil 

perancangan storyboard yang telah penulis rancang. Dalam proyek 

Kemendikbud BDR Kelas 2 SD Tema 7 penulis berperan sebagai storyboard 

artist pada episode 45, 46, 47, 48, 51, dan 54. 
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Gambar 3.6. Visualisasi dari Action Script Menjadi Storyboard 

 

 

 

Gambar 3.7. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 2 Tema 7 Subtema 2 
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Gambar 3.8. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 2 Tema 7 Subtema 3 
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Gambar 3.9. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 2 Tema 7 Subtema 4 
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Setelah storyboard selesai dirancang, penulis memberikan briefing 

kepada tim asset untuk mengarahkan visual sesuai dengan storyboard yang 

sudah dirancang. Setelah menerima brief dari penulis, tim asset illustrator akan 

mendigitalisasi sketsa storyboard untuk nantinya digunakan pada animasi. 

Kemudian, penulis juga memberikan briefing kepada tim animator untuk 

mengarahkan animasi sesuai dengan storyboard. Berikut adalah contoh 

visualisasi dari storyboard menjadi asset yang dikerjakan oleh tim asset proyek 

kemendikbud BDR. 

 

Gambar 3.10. Visualisasi dari Storyboard Menjadi Asset dalam Proyek Kemendikbud 

BDR Kelas 2 SD 

 

 

 

 



30 

 

2. Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 7 Subtema 3 - 4 (Episode 49 

- 59)  

Setelah proyek Kemendikbud BDR Kelas 2 Tema 7, penulis dipindahkan ke tim 

kelas 1 dengan jabatan sebagai scriptwriter and storyboard artist. Pada proyek 

Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 7 telah tayang pada bulan Maret 2021. 

Sebagai scriptwriter and storyboard artist di tim kelas 1, penulis memulai 

perancangan script dan storyboard tema 7 dari subtema 3 sampai 4. Pada tema 

7 subtema 3 dimulai dari episode 49 - 53 dengan karakter utama bernama Intan 

dan didampingi oleh Kak Niko. Pada subtema 3, Intan dan Kak Niko belajar 

tentang awan, hujan, embun, dan kabut. Lalu pada tema 7 subtema 4 dimulai 

dari episode 54 - 58 dengan karakter utama bernama Panji dan didampingi oleh 

Kak Dwi. Pada subtema 4, Panji dan Kak Dwi belajar tentang pelangi dan 

warna-warnanya.  

Sebelum penulis membuat script, penulis akan mempelajari materi dan 

konten yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Materi pembelajaran 

disediakan oleh Kemendikbud berupa buku modul. Setiap dalam 1 tema 

terdapat 4 subtema, maka dalam 1 tema terdapat 4 buku. Berikut adalah contoh 

konten dari Kemendikbud serta buku modul sebagai panduan materi. 
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Gambar 3.11. Contoh Konten dalam Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD 

 

 

 

Gambar 3.12. Buku Modul Tema 7 dalam Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD 
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Dalam proses penulisan script, penuli memulainya dari menuliskan 

seluruh dialog percakapan yang akan diucapkan oleh karakter atau narator. 

Setelah itu, penulis mendurasikan seluruh percakapan tersebut dan disesuaikan 

kembali hingga durasinya mencapai 22 sampai 23 menit setiap episodenya. 

Setelah durasi sudah sesuai, penulis melanjutkannya dengan menambahkan 

nomor shot, scene heading, action, SFX, dan reference. Script yang sudah 

selesai akan diajukan kepada supervisor untuk diasistensi dan direvisi. Berikut 

adalah contoh script yang penulis rancang pada proyek Kemendikbud BDR 

Kelas 1 SD Tema 7. 

 

Gambar 3.13. Script Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 7 

 

Setelah itu, penulis mulai merancang storyboard. Perancangan 

storyboard dimulai dengan memasukan nomor shot, scene heading, VO, action, 

dan SFX kedalam template storyboard. Kemudian penulis dapat memulai 

mengerjakan sketsa sesuai dengan action nya. Berikut adalah beberapa cuplikan 

hasil perancangan storyboard yang telah penulis rancang. Dalam proyek 
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Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 7 penulis berperan sebagai scriptwriter 

and storyboard artist pada episode 53. 

 

Gambar 3.14. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 7 Subtema 3 
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Setelah storyboard selesai dirancang, penulis memberikan briefing 

kepada tim asset untuk mengarahkan visual sesuai dengan storyboard yang 

sudah dirancang. Setelah menerima brief dari penulis, tim asset illustrator akan 

mendigitalisasi sketsa storyboard untuk nantinya digunakan pada animasi. 

Kemudian, penulis juga memberikan briefing kepada tim animator untuk 

mengarahkan animasi sesuai dengan storyboard. Berikut adalah contoh 

visualisasi dari storyboard menjadi asset yang dikerjakn oleh tim asset dalam 

proyek kemendikbud BDR Kelas 1 SD tema 7.  

 

Gambar 3.15. Visualisasi dari Storyboard Menjadi Asset dalam Proyek Kemendikbud 

BDR Kelas 1 SD Tema 7 
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3. Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 8 Subtema 1 - 4 (Episode 59 

- 75)  

Pada proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 8 telah tayang pada bulan 

April 2021. Penulis merencanakan script dan storyboard tema 8 dari subtema 1 

sampai 4. Pada tema 8 subtema 1 dimulai dari episode 59 - 62 dengan karakter 

utama bernama Kirana dan didampingi oleh Ibu. Pada subtema 1, Kirana dan 

ibu belajar tentang profesi. Setelah itu, Pada tema 8 subtema 2 dimulai dari 

episode 63 - 67 dengan karakter utama bernama Lisa dan didampingi oleh Kak 

Nia. Pada subtema 3, Lisa dan Kak Nia belajar tentang produsen. Lalu pada 

tema 7 subtema 3 dimulai dari episode 54 - 58 dengan karakter utama bernama 

Satria dan didampingi oleh Kak Erna. Pada subtema 3, Satria dan Kak Erna 

belajar tentang perkebunan.  Dan pada tema 7 subtema 3 dimulai dari episode 

73 - 77 dengan karakter utama bernama Lili dan didampingi oleh Kak Toni. 

Pada subtema 4, Lili dan Kak Toni belajar tentang nelayan dan laut. Dalam 

proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 8 penulis berperan sebagai 

scriptwriter and storyboard artist pada episode 61, 62, 64, 66, 68, 74 dan 75. 

Berikut adalah contoh script yang penulis rancang pada proyek Kemendikbud 

BDR Kelas 1 SD Tema 8. 

 

Gambar 3.16. Script Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 8 
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Setelah menulis script, penulis merancang beberapa storyboard. Penulis 

juga mulai bekerja sama mengarahkan tim storyboard yang terdiri dari Sabrina 

dan Roderick. Penulis melakukan brief kepada tim storyboard dengan 

menggunakan sketsa untuk menyatukan persepsi antara scriptwriter dengan 

storyboard artist tentang animasi yang akan dikerjakan. Berikut adalah sketsa 

brief yang penulis buat ketika proses briefing kepada storyboard artist serta 

beberapa cuplikan hasil perancangan storyboard yang telah penulis rancang.  

 

Gambar 3.17. Sketsa Breif untuk Tim Storyboard Atrist 
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Gambar 3.18. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 8 Subtema 1 
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Gambar 3.19. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 8 Subtema 3 
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Setelah storyboard selesai dirancang, penulis memberikan briefing 

kepada tim asset untuk mengarahkan visual sesuai dengan storyboard yang 

sudah dirancang. Setelah menerima brief dari penulis, tim asset illustrator akan 

mendigitalisasi sketsa storyboard untuk nantinya digunakan pada animasi. 

Kemudian, penulis juga memberikan briefing kepada tim animator untuk 

mengarahkan animasi sesuai dengan storyboard. Berikut adalah contoh 

visualisasi dari storyboard menjadi asset dalam proyek kemendikbud BDR 

Kelas 1 SD tema 8. 

 

Gambar 3.20. Visualisasi dari Storyboard Menjadi Asset dalam Proyek Kemendikbud 

BDR Kelas 1 SD Tema 8 
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4. Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 9 Subtema 2-4 (Episode 83-

97)  

Pada proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 9 telah tayang pada bulan 

Mei 2021. Penulis bertugas merencanakan script, storyboard, hingga asset 

illustrator pada tema 9 dari subtema 2 sampai 4. Pada tema 9 subtema 2 dimulai 

dari episode 83 - 87 dengan karakter utama bernama Nur dan didampingi oleh 

Kak Nisa. Pada subtema 2, Nur dan Kak Nisa belajar tentang hari nasional 

bangsa Indonesia. Setelah itu, Pada tema 9 subtema 3 dimulai dari episode 88 - 

92 dengan karakter utama bernama Nara dan didampingi oleh Kak Gea. Pada 

subtema 3, Nara dan Kak Gea belajar tentang hari istimewa keluarga, mulai dari 

hari ulang tahun, hari ibu, dan hari anak. Lalu pada tema 9 subtema 4 dimulai 

dari episode 93 - 97 dengan karakter utama bernama Dika dan didampingi oleh 

Kak wawan. Pada subtema 4, Dika dan Kak wawan belajar tentang kemandirian 

dan prestasi. Dalam proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 9 penulis 

berperan sebagai scriptwriter pada episode 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, dan 96. 

Berikut adalah contoh script yang penulis rancang serta storyboard oleh tim 

storyboard artist yang  penulis arahkan selama proyek Kemendikbud BDR 

Kelas 1 SD Tema 9. 

 

Gambar 3.21. Script Proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD Tema 9 
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Gambar 3.22. Cuplikan Storyboard Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 9 yang 

Dikerjakan oleh Tim Storyboard 
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Dalam proyek Kemendikbud BDR subtema 9, penulis juga mendapatkan 

kesempatan untuk merancang seluruh karakter keluarga Dika pada episode 93 

- 97 dan. Penulis merancang karakter sesuai dengan template dan proposi yang 

telah ada. Setelah itu, penulis mendesain gaya rambut dan menciptakan karakter 

wajah. Sesuai dengan brief dari supervisor, karakter Dika memiliki ketertarikan 

pada sepak bola, bergaya rambut undercut atau spiky, dan berkulit sawo matang, 

dan periang. Penulis juga sempat mendapatkan revisi berupa gaya rambut Dika 

dan warna bajunya. Menurut supervisor, alangka lebih baik bila karakter utama 

memiliki warna pakaian yang menonjol agar menarik perhatian audiens. Selain 

itu, karena karakter ini digunakan dalam video pembelajaran untuk siswa SD 

kelas 1, ada baiknya bila gaya rambutnya tidak di styling namun narutal saja. 

Berikut proses perancangan karakter keluarga Dika yang telah penulis rancang. 

 

Gambar 3.23. Perancangan Character Dika Sebelum Direvisi 
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Gambar 3.24. Perancangan Character Dika Sebelum Direvisi 

 

 

 

Gambar 3.25. Chart Character Keluarga Dika pada Episode 93 - 97 
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Selain merancang karakter penulis juga berkesempatan untuk membuat 

visual asset beserta environmental dalam subtema 9 pada episode 93, 95, 97. 

Penulis mengerjakan 1 segment selama 1 hari. Setelah visual asset selesai 

dirancang, penulis mengajukannya kepada supervisor untuk diasistensi dan 

direvisi. Berikut adalah beberapa hasil perancangan asset yang penulis telah 

rancang. 
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Gambar 3.26. Desain Asset Visual Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 9 Subtema 4 

 

Selain itu, penulis juga bekerja sama dengan head project dan head post 

poductio Proyek BDR Kelas 1 - 2 untuk merancang revisi asset. Pengkaji 

Kemendikbud BDR memberikan feedback untuk mengubah seluruh foto yang 

ditampilkan dalam video menjadi ilustrasi asset. Berikut adalah revisi-revisi 

yang telah penulis kerjakan. 
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Gambar 3.27. Revisi Asset Kemendikbud BDR Kelas 1 dan 2  

 

5. Proyek Cover CD Kemendikbud BDR Kelas 1 dan 2 SD  

Setelah selesai merancang asset untuk proyek Kemendikbud BDR Kelas 1 SD, 

penulis juga berkesempatan untuk merancang cover CD untuk kelas 1 dan 2 SD 

yang. Tampilan cover CD berisikan judul, karakter-karakter yang ditampilkan 

sesuai dengan episode dalam subtema dalam episode, dan sinopsis cerita secara 

singkat dan keseluruhan dari episode. Pada kesempatan ini, penulis merancang 

cover CD bagi kelas 1 pada bagian tema 9 subtema 1 - 2, juga untuk kelas 2 

pada bagian tema 7 subtema 3 dan tema 9 subtema 3. 
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Gambar 3.28. Desain Cover CD Kemendikbud BDR Kelas 1 Tema 9 Subtema 1 - 2 

 

 

 

Gambar 3.29. Desain Cover CD Kemendikbud BDR Kelas 2 tema 7 subtema 3 dan 

tema 9 subtema 3 
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6. Proyek Ebook Geniora SayaB!sa 456 

Selain mengerjakan proyek Kemendikbud kelas 1 dan 2 SD, penulis juga 

mengerjakan proyek inhouse untuk aplikasi Geniora SayaB!sa 456. Pada 

proyek ini, penulis berperan sebagai asset illustrator. Penulis pertama kali 

diarahkan untuk merancang ebook materi pembelajaran. Geniora SayaB!sa 

menyajikan 4 materi pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Matematika, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Proses perancangan 

ebook dimulai dengan memahami materi yang telah disediakan oleh conten 

creator Geniora, kemudian disusun menjadi ebook dengan dimensi width 20 cm 

dan height menyesuaikan konten ebook. Penulis merancang ebook pelajaran 

IPA kelas 6 BAB 4 (Kelarutan) dan 6 BAB 6 (Perkembangbiakan Makhluk 

Hidup). Berikut adalah contoh materi yang disediakan oleh conten creator 

Geniora beserta hasil-hasil perancangan ebook yang telah penulis rancang.  

 

Gambar 3.30. Contoh Materi Kelarutan yang Diberikan oleh conten creator Geniora 

untuk Diolah Menjadi ebook 
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Gambar 3.31. Desain ebook pelajaran IPA kelas 6 BAB 4 ( Kelarutan) 
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Gambar 3.32. Desain ebook pelajaran IPA kelas 6 BAB 6 (Perkembangbiakan 

Makhluk Hidup) 

 

 

 

 



68 

 

7. Proyek Visual Asset Geniora SayaB!sa 456 

Setelah selesai merancang ebook, penulis diarahkan untuk mulai merancang 

ilustrasi asset untuk video animasi Geniora SayaB!sa 456 yang nantinya akan 

ditampilkan pada Youtube Geniora dan aplikasi SayaB!sa. Proses pengerjaan 

asset kurang lebih sama dengan proyek Kemendikbud BDR. Storyboard artist 

akan memberikan briefing, kemudian penulis akan mendigitalisasi menjadi 

asset.  Pada proyek ini, penulis berkesempatan dalam mengerjakan ilustrasi 

asset untuk mata pelajaran Matematika kelas 5 BAB 8 tentang sistem koordinat. 

Berikut adalah beberapa ilustrasi asset yang penulis telah kerjakan. 
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Gambar 3.33. Desain Asset Geniora SayaB!sa Pelajaran Matematika kelas 6 BAB 8 

(Sistem Koordinat) 

 

Pada Geniora SayaB!sa 456 terdapat beberapa style karakter yaitu 

karakter default (normal) , chibi, dan lego. Sedangkan untuk SayaB!sa 123 

hanya terdapat 1 style saja yaitu chibi dengan stroke hitam dan cenderung lebih 

minimalis. Penulis berkesempatan merancang beberapa asset dengan style 

default dan chibi pada asset untuk mata pelajaran Matematika kelas 6 BAB 8 

tentang lingkaran dan pelajaran IPS kelas 6 BAB 7 tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan ekonomi. Berikut adalah asset yang telah penulis rancang. 
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Gambar 3.34. Desain Karakter Default pada Geniora SayaB!sa 456 

 

 

Gambar 3.35. Desain Karakter Chibi pada Geniora SayaB!sa 456 
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama penulis melaksanakan praktik kerja magang di Geniora, terdapat beberapa 

kendala yang dialami. Kendala yang paling sering dialami oleh penulis adalah 

sulitnya menyatukan persepsi antara scriptwriter dengan storyboard artist tentang 

animasi yang akan dikerjakan. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dalam 

penggambaran visualnya sehingga hasil video animasi sering kali kurang sesuai 

dengan script. 

3.3.3. Solusi yang Ditemukan 

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan saat magang, penulis melakukan solusi 

dengan membuat sketsa kasar ketika melakukan briefing kepada tim storyboard 

artist. Selain itu, penulis juga akan melihat hasil storyboard dan memberikan notes 

tambahan bila terdapat visual yang kurang sesuai untuk meminimalisir kesalahan 

visual yang fatal. 
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