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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Sepanjang Pratik kerja magang di Geniora, penulis bekerja sebagai intern animator. 

Dalam pekerjaan yang dilakukan, penulis harus bekerja sama dengan animator 

lainnya untuk menyamakan gaya animasi dan juga bekerja sama dengan illustrator 

dan storyboard artist. Setelah itu, animasi akan diperiksa untuk revisi oleh Head 

Animator.  

1. Kedudukan  

Sepanjang masa praktik kerja magang, penulis bekerja sebagai intern animator 

dalam tim Production di bawah Bowie Wibisono pada proyek BDR milik 

Kemendikbud, dan di bawah Michael Tirtanegara pada proyek SayaB!sa.  

2. Koordinasi 
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Gambar 3.1 Koordinasi Proyek BDR (Kemendikbud) 

(Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Koordinasi untuk Proyek BDR (Belajar Dari Rumah), bermula pada proses fase 

yang akan dijelaskan oleh storyboard artist. Proses fase ini dilakukan secara tim 

atau perorangan. Fase dilakukan setelah asset dan audio selesai dibuat. Tim 

animator mengunduh asset dan audio dan mulai mengerjakan animasi mengikuti 

fase yang telah dilakukan dan mengikuti storyboard. Setelah animasi selesai dibuat, 

animator memberikan hasil animasi ke divisi post production melalui USB. 
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Apabila diperlukan revisi pada bagian animasi, Creative Director akan memberikan 

revisi tersebut kepada animator yang mengerjakan. Setelah selesai, video tersebut 

diberikan kepada klien, dan apabila terdapat revisi, Creative Director akan 

menghubungi orang yang mengerjakan bagian tersebut. 

 

Gambar 3.2 Koordinasi Proyek In House “SayaB!sa” 

(Dokumentasi Pribadi, 2021) 
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Untuk Proyek Saya B!sa, karena tidak memiliki storyboard, alur koordinasi 

mengalami sedikit perubahan. Animasi per episode dikerjakan oleh satu orang dan 

kemudian diberikan kepada tim post production melalui Google Drive. Koordinasi 

untuk kelas 1, penulis langsung mengerjakan tanpa melakukan fase. Sedangkan 

pada kelas 3, penulis melakukan fase sebelum memulai mengerjakan animasi.  

Proses fase dijelaskan oleh script writer. Apabila diperlukan revisi sebelum sampai 

kepada tim post production, animator akan langsung dikabarkan oleh pemimpin 

tim untuk kelas tersebut. Apabila terdapat revisi setelah post production, Creative 

Director akan menghubungi pemimpin tim animator yang bersangkutan atau 

langsung menghubungi animator yang bersangkutan. Jika tidak terdapat revisi, 

animasi akan digunakan pada aplikasi geniora dan diunggah ke Youtube. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dikjerkan oleh penulis terbagi menjadi dua bagian pada saat kerja 

magang di Geniora. 

1. Proyek BDR (Kemendikbud) (15 Maret – 27 April) 

Membuat video animasi 2D untuk proyek BDR kelas 2 episode 60 

sampai dengan 97. Animasi yang dikerjakan per segmen di bagi dengan tim 

animator kelas 2. Membuat Rigging karakter animasi proyek BDR, 

Membuat Bumper in, out, OBB dan CBB pada beberapa episode. 
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2. Proyek In House Geniora, SayaB!sa (28 April – 30 Juni) 

Membuat video animasi 2d untuk proyek in house Geniora, 

SayaB!sa, untuk kelas 1 dan 3. Animasi dikerjakan sendiri per episode, di 

mana satu episode berdurasi 3 sampai 10 menit. 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Tugas utama penulis sebagai animator pada saat praktik kerja magang adalah 

membuat video animasi 2D yang dikerjakan menggunakan software After Effect. 

Penulis berperan untuk membuat bagian animasi untuk video proyek BDR dan juga 

proyek in house Geniora SayaB!sa. Untuk proyek BDR, penulis dan tim animator, 

membagi 1 episode menjadi segmen - segmen bagian dan animator akan 

mengerjakan animasi segmen tersebut, yang di mana editor akan menggabungkan 

segmen - segmen video tersebut menjadi satu. 

 Selain itu, penulis juga mengerjakan proyek, SayaB!sa, setelah proyek BDR 

telah selesai. Animator mengerjakan satu episode sendiri, dengan arahan script 

writer. Animasi per episode dapat berdurasi dari 3 sampai 10 menit. Video dibagi 

menjadi 4 materi, matematika, IPA, IPS dan PKN. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Selama praktik kerja magang, terdapat 2 proyek yang dilakukan oleh penulis, 2 

proyek itu adalah:  
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a) Proyek BDR (Kemendikbud) 

 

Gambar 3.3 Proyek BDR (Kemendikbud) 

(Kemendikbud, 2021) 

Proyek BDR atau Belajar dari Rumah, adalah proyek Kemendikbud yang 

tayang pada televisi dengan durasi sekitar 24 menit, yang dikerjakan oleh penulis 

dengan tim animator Geniora. Selama melakukan proyek BDR ini, penulis dan tim 

animator memotong satu episode ke dalam beberapa bagian untuk dikerjakan oleh 

per animator. Setelah itu, kami melakukan fase dengan storyboard artist, agar kami 

memahami apa yang harus dianimasikan pada adegan yang harus penulis dan 

animator lainnya kerjakan. Ada banyak jenis animasi yang dilakukan oleh penulis 

dalam bentuk 2D melalui software After Effect, di antaranya adalah:  
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a. Animasi Karakter (Episode 66) 

 

Gambar 3.4 Komposisi Animasi Karakter Mama Kiki (Episode 66) 

(Geniora, 2021) 

Animasi karakter BDR, dilakukan dengan menggunakan plug-in Duik Bassel. Di 

mana karakter mendapatkan tulang untuk digerakan agar mempermudah 

pembuatan animasi karakter. Karakter sudah di-rigging sebelum memulai subtema 

baru, dan sudah dapat digunakan dalam animasi seperti contoh gambar di atas. 

Penulis memulai mengerjakan animasi karakter dengan menyamakan lip sync 

karakter dengan dubbing yang telah disediakan, menggunakan templat mulut yang 

sudah diberikan pada saat pembuatan rigging dengan menggunakan time 

remapping yang ada pada software After Effect. Di mana templat mulut bergantian 

tergantung dengan detik yang telah tetapkan pada saat pembuatan rig karakter. Pada 

gambar 3.4 merupakan isi komposisi mama Kiki. 



15 
 

 

Gambar 3.5 Time Remapping Mulut karakter 

(Geniora, 2021) 

Selanjutnya penulis menggerakan karakter dengan menggunakan rig yang 

telah dibuat, dengan Duik Bassel, dalam bentuk layer yang memiliki IK handle dan 

FK handle, tetapi penulis dan tim animator tidak menggunakan IK melainkan 

menggunakan FK untuk menggerakkan karakter agar karakter dapat bergerak lebih 

bebas dibandingkan menggunakan IK. Setelah animasi karakter selesai, karakter 

disesuaikan ke dalam adegan menggunakan asset yang telah disiapkan oleh tim 

illustrator dan setelah satu adegan tersebut selesai, animasi dapat di-render. Berikut 

adalah contoh gambar animasi dari episode 66. 

 

Gambar 3.6 Hasil Akhir Animasi Kiki dan Mama Kiki pada Episode 66 

(TV Edukasi, BDR, Kelas II, Epsidoe 66, Youtube, 2021) 

Gambar di atas merupakan salah satu animasi yang dikerjakan oleh penulis 

dalam bagian karakter, contoh yang lainnya adalah animasi karakter Delpi pada 
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episode 73. Penulis menggabungkan animasi karakter Delpi pada shot 12A dan shot 

12B di mana pada bagian tersebut Delpi merupakan karakter yang berbicara terus 

sendiri. Untuk mempercepat animasi, penulis menggabungkan dubbing dan animasi 

pada satu komposisi. Berikut adalah komposisi Delpi pada untuk episode 73 shot 

12A dan 12B. 

 

Gambar 3.7 Komposisi Delpi 

(Geniora, 2021) 

Proses animasi untuk karakter yang dilakukan oleh penulis adalah, pertama 

dimulai dengan menyamakan gerak mulut menggunakan time remapping (lip sync), 

lalu setelah selesai penulis menggerakan mata dan alis, dengan mengopi animasi 

yang telah disediakan melalui rigging karakter. Setelah itu, penulis mulai 

menggerakan tangan, badan dan terkadang kaki, mengikuti dubbing yang telah 

disediakan oleh tim audio. Setelah selesai mengerjakan animasi karakter, penulis 

juga mengerjakan animasi latar belakang karena pada shot ini, Delpi berada di 

depan pantai. Animasi digunakan untuk latar belakang hanyalah menggunakan 

posisi dan loop out, agar bergerak terus menerus pada animasi. Berikut adalah 

komposisi shot 12A. 



17 
 

 

Gambar 3.8 Komposisi shot 12A Episode 73 

(Geniora, 2021) 

Setelah animasi latar belakang diselesaikan, animasi di-render dan diberikan 

kepada tim editor, dan digabungkan menjadi hasil akhir sebagai berikut dengan 

music, bgm, logo, dan lain-lainnya, untuk menjadi hasil akhir video. 

 

Gambar 3.9 Hasil Akhir Animasi Shot 12 Episode 73 

(TV Edukasi, BDR, Kelas II, Epsidoe 73, Youtube, 2021) 
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b. Animasi Modul (Episode 87) 

 

Gambar 3.10 Hasil Akhir Animasi Modul Episode Episode 87 shot 14 

(TV Edukasi, BDR, Kelas II, Epsidoe 87, Youtube, 2021) 

Selain animasi karakter, animasi modul juga merupakan salah satu bagian yang 

penulis juga harus animasikan pada masa praktik kerja magang di Geniora. Animasi 

modul merupakan animasi untuk menunjukan soal atau materi menggunakan asset 

yang tidak menggunakan karakter. Biasanya digunakan untuk menunjukan materi 

matematika, isi jawaban dan beberapa tipe materi lainnya. Untuk modul pada 

episode 87 ini, beberapa shot menggunakan sebuah aset papan tulis kapur, dan 

untuk mengerjakan animasi shot ini, penulis hanya perlu melakukan opacity in dan 

out layer yang sudah disediakan oleh tim illustrator.  



19 
 

 

Gambar 3.11 Komposisi Episode 87 Shot 14 

(Geniora, 2021) 

Selain opacity in dan out, ada beberapa cara lain, dalam melakukan animasi modul, 

beberapanya adalah seperti scale in untuk menyoroti kata-kata yang penting dan 

masih banyak lagi. 

c. Animasi Buku Cerita (Episode 74) 

 

Gambar 3.12 Animasi Buku Cerita Episode 74 

(Geniora, 2021) 

 Untuk animasi Buku cerita, penulis menggunakan templat yang sudah ada 

sebelumnya untuk digunakan sebagai patokan buku cerita, dan latar belakang yang 
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berupa buku, kertas, penghapus dan alat-alat tulis lainnya yang ada di latar belakang 

sebagai patokan buku cerita. Di mana gambar ditengah yang memiliki border putih 

menjadi tempat di mana animasi illustrasi buku dijalankan dengan menggunakan 

animasi sederhana. Animasi dimulai melalui komposisi yang telah menjadi templat 

buku cerita untuk proyek BDR kelas 2.  

 

Gambar 3.13 Komposisi Animasi Gambar Cerita Episode 74 shot 5 

(Geniora, 2021) 

Untuk menganimasi buku cerita, penulis menggunakan templat yang sudah 

ada dan menggantikan gambar sebelumnya dengan gambar yang akan digunakan 

pada episode tersebut. Gambar diambil melalui buku PDF yang telah disediakan. 

Teknik animasi yang digunakan pada bagian ini hanyalah dengan menggantikan 

posisi, skala, dan opacity untuk memberikan animasi sederhana pada buku cerita.  
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Gambar 3.14 Komposisi Total Buku Cerita Episode 74 shot 5 

(Geniora, 2021) 

Setelah selesai mengerjakan animasi gambar buku cerita, penulis juga harus 

mengerjakan animasi subtitle dengan menggunakan source text dan fill colour 

sesuai dengan dubbing.  

d. Animasi Gerak bebas (Episode 93) 

 

Gambar 3.15 Animasi Cuci Tangan pada Episode 93 

(TV Edukasi, BDR, Kelas II, Epsidoe 93, Youtube, 2021) 

Untuk animasi mencuci tangan, penulis menggunakan cukup banyak 

metode untuk menghasilkan animasi ini. Salah satunya adalah dengan 
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menggunakan wiggle pada busa yang menempel ditangan. Kedua penggunaan 

puppet pin untuk memberikan ilusi tangan bergerak ke atas dan ke bawah, 

penggunaan wiggle pada tangan untuk memberikan gerakan manusia yang tidak 

dapat diam begitu saja, dan perubahan posisi tangan untuk menunjukan gerakan 

tangan.  

 

Gambar 3.16 Komposisi Animasi Mencuci Tangan Episode 93 

(Geniora, 2021) 
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b) Proyek In House Geniora SayaB!sa 

 

Gambar 3.17 Proyek SayaB!sa 

(Geniora, 2021) 

Pada proyek ini, penulis mengerjakan animasi sebuah video yang memiliki materi 

animasi tersendiri setiap episodenya. Materi tersebut terbagi ke dalam empat yaitu 

matematika, IPA, IPS dan PKN. Penulis mengerjakan animasi kelas 1 dan kelas 3, 

di mana pada kelas satu, penulis langsung mengerjakan tanpa melakukan fase, dan 

pada kelas 3, penulis melakukan fase dengan script writer untuk memahami apa 

yang diinginkan pada episode tersebut. Animasi yang dikerjakan oleh penulis tidak 

jauh beda dari proyek BDR, di mana keduanya menggunakan animasi karakter dan 

modul untuk menjelaskan materi pelajaran. Perbedaan antara proyek BDR dan 

proyek In House adalah, penulis harus mengerjakan satu episode sendiri, jauh 

berbeda dari proyek BDR. Penulis juga harus menyatukan bagian-bagian yang 

sudah dianimasikan menjadi satu keutuhan dengan tambahan penggunaan bumper 

yang telah disediakan untuk animasi video SayaB!sa. 
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Gambar 3.18 Animasi Proyek SayaB!sa 

(Geniora, 2021) 

Setelah animasi selesai dan diunggah ke dalam Google Drive, penulis menunggu 

review dari pihak pemimpin. Revisi yang seringkali terjadi, berupa revisi jeda, 

asset, kurang animasi dan beberapa revisi lainnya. Revisi dilakukan dan setelah itu 

animasi di-render kembali dan dimasukan ke dalam Google Drive kembali untuk 

menunggu review dari pemimpin lagi, setelah itu, penulis lanjut mengerjakan 

episode berikutnya. 
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Gambar 3.19 Catatan Revisi 

(Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Revisi diberikan kepada animator dalam bentuk note atau melalui WhatsApp. 

Dengan timestamp yang telah diberikan dan penjelasan akan bagian yang harus 

diperbaiki. Setelah itu animasi akan di-render dan diunggah dengan dengan 

penamaan file seperti di bawah ini, BAB – Judul – yymmdd selesainya animasi. 

 

Gambar 3.20 File Revisi 

(Geniora, 2021) 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Untuk proyek BDR, kendala yang dialami oleh penulis adalah ketatnya deadline 

yang dimiliki oleh proyek tersebut. Penulis juga harus membagi segmen animasi 

per episode dengan tim animator dan oleh karena itu, keseluruhan gaya animasi 
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harus serupa. Penulis memiliki gaya yang berbeda untuk menganimasikan karakter 

pada awal berkerja dan itu menjadi kendala pada awal mulanya memulai magang 

ini. Selain itu, sering terjadi crash pada After Effect penulis karena menggunakan 

laptop pribadi. 

 Untuk proyek In House Geniora SayaB!sa, kendala yang ditemukan adalah 

bedanya gaya animasi yang dilakukan penulis pada animasi proyek BDR, 

banyaknya revisi. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Untuk solusi kendala pada proyek BDR, penulis mengambil waktu lembur yang 

cukup banyak untuk menyelesaikan animasi untuk memenuhi deadline per episode, 

selain itu, penulis juga sedikit demi sedikit beradaptasi dan dapat menyelesaikan 

animasi karakter yang memakan waktu cukup lama, dengan mengurangi gerakan 

yang rumit, dan menonton video - video sebelumnya untuk mendapatkan gaya yang 

digunakan pada animasi proyek BDR. Selain itu juga penulis menggunakan 

shortcut key untuk mempercepat beberapa proses beberapa dengan mencari tahu 

sendiri, dan beberapa dengan bertanya supervisor penulis pada saat melakukan 

proyek BDR. Untuk mengatasi crash-nya software After Effect penulis mencari 

banyak cara untuk menghilangkan beban pada data c di mana system software 

Windows bertempat tinggal. 

 Untuk proyek SayaB!sa penulis mengerjakan dengan trial and error untuk 

sebelumnya untuk memahami gaya animasi untuk proyek SayaB!sa. 

menyelesaikan animasi per episode. Selain itu, penulis mempelajari video - video 


