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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV, akan dijelaskan tentang deskripsi pekerjaan selama melakukan 

kerja praktik di Hompimpa Animation Studio. Pada pelaksanaan kerja praktik, 

diberikan tugas yaitu mempromosikan serial animasi Gob and Friends melalui 

berbagai media (yang kebanyakan berupa media elektronik seperti video).  Dalam 

kesempatan ini, akan dilakukan promosi dalam rangka mendongkrak rating/jumlah 

penonton serial TV Gob and Friends di Indosiar. 

 

4.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan  : Hompimpa Animation Studio Surabaya 

Divisi   : Publikasi dan Promosi 

Tempat  : Jl. Dharmawangsa No.70, Airlangga, Gubeng, 

Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai di Hompimpa Animation Studio yang 

bertempatan di Jl. Dharmawangsa No.70, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya mulai 

tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017 dimana pekerjaan dimulai 

jam 12.30. 
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4.2 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang ditempati adalah posisi 

promosi dan publikasi dimana tugasnya adalah melakukan promosi kepada 

masyarakat luas dengan menggunakan media video dan permainan elektronik. 

Tujuannya adalah meningkatkan jumlah penonton serial animasi Gob and Friends 

di televisi. 

 

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Hompimpa Animation Studio 

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Hompimpa Animation Studio Surabaya 

dalam rangka kerja praktik akan dilaporkan secara disertai gambar hasil pekerjaan 

serta keterangannya. 

 

4.3.1.  Minggu Ke – 1 

Pada minggu pertama, yang dilakukan adalah melakukan pembuatan video 

teaser promosi Gob And Friends yang kemudian dikirim ke Indosiar yang berada 

di Jakarta. Teaser dibuat menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2014. 

Kebanyakan Teaser dibuat dengan potongan-potongan episode Gob and Friends 

yang telah jadi dengan menggunakan beberapa tool seperti razor tool untuk 

memotong klip, insert untuk menyisipkan potongan video yang telah ditandai, serta 

mark in dan out untuk menandai durasi awal sekaligus akhir sebelum di-insert. 

Teaser dimulai dari beberapa episode (Biasanya Empat Episode berbeda) dengan 



19 

 

durasi yang beragam. Dua klip awal memakai durasi satu detik per video, lalu klip 

ketiga memakai durasi empat detik, dan dua video terakhir berupa dua klip dari satu 

episode yang sama dengan durasi masing-masing dua dan tiga detik. Teaser diakhiri 

dengan video logo Gob and Friends beserta waktu penayangannya di Indosiar. 

Berikut ini merupakan tangkapan layar Adobe Premiere yang digunakan untuk 

membuat teaser promosi serial televisi Gob and Friends. 

 

Gambar 4.1 Tangkapan Layar Pembuatan Teaser untuk Promosi Serial Animasi 

Gob and Friends dengan Software Adobe Premiere CC 2014. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Setelah di-edit, selanjutnya dirender dengan format H.264 yang memiliki 

ukuran yang relatif kecil sehingga cocok untuk diunggah ke YouTube. Hasilnya 

dikirim ke Indosiar yang bermarkas di Jakarta dalam Format MP4. Jika dirasa perlu, 

dibuatlah beberapa alternatif sebanyak mungkin sehingga dapat dipilih teaser mana 

yang paling bagus. Setelahnya dipilih mana yang paling bagus, teaser dibawa 
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ditayangkan di Televisi Indosiar sebagai TV-Spot. Berikut ini merupakan berbagai 

tangkapan layar pada hasil pembuatan Teaser Gob and Friends. 

 

Gambar 4.2 Tangkapan Layar salah satu teaser yang terdiri dari preview episode 

dan diakhiri dengan logo Gob and Friend dan waktu penyanganannya di Indosiar, 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.3.2.  Minggu Ke – 2 

Pada minggu kedua, penulis ditugaskan untuk membuat video yang berjudul 

‘Gob and Friends Jalan-Jalan’ yang tujuannya adalah mempromosikan Gob And 

Friends. Video ini berupa kumpulan video beberapa karyawan Hompimpa 

Animation Studio mengunjungi TK dan PAUD di seluruh tempat di Kota Surabaya 

dab melakukan presentasi serial animasi Gob and Friends. Sama seperti teaser TV 

Gob And Friends, Video ini dibuat menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2014 

dengan memotong, menyisipkan potongan klip, menambahkan musik pengiring. 

Prosesnya dimulai dari mengimport video presentasi yang berjumlah belasan. 
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Selanjutnya adalah dilakukan editing dengan menggunakan berberapa teknik 

seperti insert clip yang telah ditandai dengan mark in dan mark out. Selanjutnya 

adalah menambahkan musik pengiring yang didapat dari internet.Setelah di-edit, 

selanjutnya di-render dengan menggunakan Format H.264. Kalau perlu, dibuat 

berberapa alternatif agar bisa memilih mana yang paling bagus. 

Pada Video Presentasi pertama, Hompimpa Studio bersama Expression Studio 

dan Indosiar mengunjungi TK Alvenver yang terletak di Jl. Kutisari Besar No.14, 

Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya. Disana, Mereka memamerkan karya andalan 

Hompimpa Studio, yaitu Gob and Friends kepada murid-murid TK di sana. Selain 

itu, mereka juga membagikan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dan 

membagi-bagikan Stiker Gob and Friends. Tangkapan layar hasil video editing 

untuk video yang pertama bisa dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Tangkapan Layar hasil editing video presentasi Gob And Friends 

Jalan-jalan di TK Alvenver, 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Pada Video Presentasi yang kedua, Hompimpa Studio bersama Expression 

Studio dan Indosiar melawat ke PAUD Harapan Bangsa yang berada di Jl.Ngagel 

Rejo Utara 22 Surabaya. Disana, mereka mengadakan berbagai acara. Mulai dari 

Menonton Gob and Friends, mengajarkan rambu-rambu lalu lintas ke anak-anak, 
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pembagian stiker, dan aktivitas lainnya. Tangkapan layar hasil video editing untuk 

video presentasi yang kedua bisa dilihat di bawah ini.  

 

Gambar 4.4 Tangkapan Layar hasil editing video presentasi Gob And Friends 

Jalan-Jalan di PAUD Harapan Bangsa. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Untuk yang ketiga, Kali ini mereka mengunjungi TK At Taqwa di Surabaya. 

Selain nobar dan pamer Gob And Friends kepada murid-murid TK tersebut, mereka 

membagi-bagikan stiker Gob and Friends pada anak-anak. Tangkapan layar hasil 

video editing untuk video presentasi yang kedua bisa dilihat di bawah ini.  
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Gambar 4.5 Tangkapan Layar hasil editing video presentasi Gob And Friends 

Jalan-Jalan di TK At Taqwa. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Untuk opening logo berupa video animasi. Software yang dipakai dalam 

pembuatan opening title adalah Adobe After Effect CC 2014. Dimulai dengan logo 

Hompimpa Animation Studio yang muncul dengan transformasi skala, kemudian 

pindah ke latar belakang padang rumput menggunakan transition cross dissolve. 

Setelah itu, satu per satu elemen muncul dengan berbagai macam transformasi 

posisi, skala, dan transparansi. Mulai dari Gedung Sekolah, gambar render 3D Gob 

And Friends, Papan tulis bertuliskan ‘Gob and Friends Jalan-Jalan’, Label nama, 

dan tiga logo Expression Studio, Hompimpa Studio, dan Indosiar. Setelah dirender 

dan dikonversikan hingga ukurannya kecil, selanjutnya mulai membuat video 

presentasi Gob and Friends Jalan-Jalan. Screenshot software Adobe After Effect 
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yang digunakan untuk membuat opening title Gob and Friends jalan-jalan bisa 

dilihat berikut ini. 

 

Gambar 4.6 Tangkapan Layar Pembuatan Opening Title Gob and Friends dengan 

Software Adobe After Effect CC 2014. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.3.3.  Minggu Ke – 3 dan Ke – 4 

Mulai minggu ke tiga, penulis mulai membuat advergame dalam rangka 

mempromosikan serial animasi Gob and Friends. Konsep dari permainan, dibuatlah 

desain simpel dan menarik minat anak-anak, namun yang terpenting adalah 

gameplay yang mudah untuk dimainkan. Untuk jenis permainannya akan dibuat 

genre puzzle dengan konsep memory matching games. Permainan ini nantinya akan 

memakai gambar-gambar karakter dari serial Gob and Friends sebagai bintang 

untuk game ini. 
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4.3.3.1.  Elemen Grafis Game. 

Elemen grafis yang dibuat untuk permainan berupa User Interface, Sprites, 

Tombol-tombol, dan background dibuat memakai Adobe Illustrator CC 2014 serta 

Adobe Photoshop CC 2014. Pembahasan untuk proses menggambar hingga 

pemberian efek bisa dilihat berikut ini. 

1. Perancangan UI 

Proses pembuatan user interface menu permainan dibuat memakai Adobe 

Illustrator lalu diwarnai dan diberikan efek-efek di Adobe Photoshop. Warna yang 

hendak dipakai adalah warna Cokelat karena sesuai dengan warna teks judul Gob 

and Friends. Kotak nilai terletak di sebelah kanan tombol ‘X’ dan Kotak 

Kesempatan terletak di pojok kanan atas layar. Hasilnya bisa dilihat pada gambar 

4.7. 

 

Gambar 4.7 User Interface untuk permainan Kertu Kembar Gob and Friends 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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2. Pembuatan Sprite Kartu 

Kartu dibuat menggunakan Adobe Illustrator lalu dipoles menggunakan Adobe 

Photoshop. Background kartu dibuat full memakai Adobe Illustrator. Elemen terdiri 

dari vector sunburst atau pancaran matahari yang dibuat dari lingkaran ber-outline 

yang cukup tebal lalu diberi dash dan di-expand kemudian dimodifikasi dan diubah 

transparansinya, background gradiasi. Kartu depan yang akan dipakai untuk game 

dibuat menggunakan Adobe photoshop. Berupa background kartu yang telah dibuat 

sebelumnya, kemudian diberi layer adjustment Hue/Saturation. Setelah itu diberi 

gambar 3D Gob and Friends . Bagian bawahnya diberi persegi panjang putih 

kemudian diberi teks dengan font Grobold Regular dengan warna yang mewakili 

warna karakter Gob and Friends. Bagian belakang kartu tersebut memiliki beberapa 

elemen seperti bintang-bintang berwarna sebagai pola/pattern dengan blending 

mode color dodge sehingga bagian yang hitam menjadi semi transparan, 

Background gradiasi, dan logo Gob and Friends tampil di tengah-tengah. Gambar 

4.8 merupakan tampilan dari kartu depan dan belakang yang hendak dipakai untuk 

game. 
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Gambar 4.8 Kartu-kartu yang dipakai untuk game Kertu Kembar Gob and Friends 

 (Sumber: Olahan Penulis) 

3. Pembuatan Sprite Tombol 

Tombol dibuat menggunakan Adobe Illustrator dengan bentuk Vector. 

Tombolnya berbentuk persegi panjang bulat dengan warna gradiasi dan teks putih. 

Tombol tersebut nantinya akan dipakai untuk navigasi pada game. Untuk menu 

utama, tombol yang dipakai ada Main, Bantuan, dan Keluar. Sedangkan jika 

permainan berakhir entah berhasil atau gagal, akan dipakai tombol untuk main lagi 

atau keluar. Salah satu yang akan dipakai bisa dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Salah satu tombol yang dipakai untuk game Kertu Kembar Gob and 

Friend. 

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

4. Pembuatan Background atau Latar Belakang 

Latar belakang dibuat memakai Adobe Illustrator  bertemakan padang rumput 

vector. Elemen-elemen yang ada terdiri dari matahari, langit biru, padang rumput, 

bunga, rumput, dan pohon-pohon. Teknik-teknik yang dipakai antara lain meshing 

dengan mesh tool, Pathfinder Union untuk menggabungkan  objek menjadi satu 

secara permanen untuk membuat awan dan bagian atas pohon, shaping vector, 

brush tool dengan rumput buatan sendiri, dan transform again. Gambar 4.7 

merupakan gambar latar belakang yang akan dipakai di game. 



29 

 

 

Gambar 4.10 Latar belakang yang dipakai untuk game Kertu Kembar Gob and 

Friends. 

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.3.3.2. Game Developing 

Pada tahap Game Developing, seluruh konsep game yang telah digodok tadi 

akan dieksekusi dengan matang hingga menjadi sebuah permainan yang 

sebenarnya. Game Developing dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti: 

1. Perancangan tingkatan/level. 

Level atau tingkatan akan meningkat seiring dengan perkembangan 

permainan. Game memiliki lebih dari satu level dengan minimal tiga level atau 

lebih. Pada permainan ini, akan dibuat empat level dengan jumlah kartu yang terus 

bertambah hingga level keempat. Tentu saja dengan tata letak yang berbeda pula.  

2. Game Development 

Setelah elemen grafis selesai dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan 

pengembangan dan desain permainan. Dari sinilah game engine akan dibuat dan 
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dikembangkan. Pada awalnya, level dirancang sedemikian rupa agar tidak 

membosankan sehingga pemain tertantang untuk menyelesaikannya. Pada 

permainan ini, akan dibuat empat tingkatan dengan jumlah kartu yang terus 

bertambah hingga level terakhir. Tentu saja dengan tata letak yang berbeda. 

Kemudian semua elemen grafis disusun mulai dari tata letak user interface, akhir 

permainan, layout level-level, hingga bantuan dan credit title. Setelahnya, akan 

dibuat game engine menggunakan bahasa pemrograman dengan kondisi sebagai 

berikut:  

1. Tujuan dari permainan ini adalah pemain menemukan semua pasangan 

kartu yang sama dengan percobaan sesedikit mungkin. 

2. Pemain mengeklik salah satu kartu untuk membuka kartu yang pertama, 

kemudian dilanjutkan dengan mengeklik kartu kedua untuk membukanya. 

3. Jika kedua kartu tersebut menunjukkan gambar yang sama, maka kedua 

kartu tersebut akan hilang dan pemain akan mendapat sepuluh poin. Jika 

tidak, maka kedua kartu tersebut akan menutup kembali dan pemain 

kehilangan satu kesempatan. 

4. Jika pemain berhasil memasangkan semua kartu dengan benar, maka 

pemain akan memasuki level selanjutnya dimana kartu menjadi lebih 

banyak dari level sebelumnya. 

5. Permainan ini memiliki empat level dimana level berikutnya menjadi 

lebih sulit. 

6. Pemain akan kalah jika pemain kehilangan semua kesempatan. 
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7. Jika pemain berhasil menyelesaikan semua empat level, maka pemain 

memenangkan permainan ini. 

Permainan dibuat menggunakan Adobe Flash Professional dengan bahasa 

pemrograman actionscript 3. Tipografi yang digunakan menggunakan font Grobold 

yang sesuai dengan font yang dipakai dalam serial Gob and Friends. Berikut ini 

merupakan  game yang dibuat di Adobe Flash.   

 

 

Gambar 4.11 Screenshoot game Kertu Kembar Gob and Friends yang belum 

selesai.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.12 Tampilan permainan Kertu Kembar Gob and Friends yang sudah 

selesai.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.13 Tampilan Actionscript 3 untuk game engine Kertu Kembar Gob and 

Friends 

 (Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar-gambar berikutnya merupakan gambar saat game Kertu Kembar Gob 

and Friends dijalankan di Adobe Flash Player. Di dalamnya terdapat halaman 

utama, cara bermain, halaman permainan, halaman pemain berhasil, dan halaman 

pemain gagal.  

 

 

Gambar 4.14 Tampilan awal game Kertu Kembar Gob and Friends. Terdapat tiga 

tombol navigasi untuk tiap masing-masing menu.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.15 Tampilan halaman bantuan untuk petunjuk memainkan Kertu 

Kembar Gob and Friends.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.16 Tampilan halaman game Kertu Kembar Gob and Friends.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.17 Tampilan halaman berhasil jika pemain bisa menyelesaikan semua 

level.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

 
Gambar 4.18 Tampilan halaman pemain gagal menyelesaikan game jika 

kesempatannya habis.  

 (Sumber: Olahan Penulis) 
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4.3.3.3. Publikasi 

Setelah game selesai dibuat, dibuatlah publikasi untuk menyebarluaskan 

permainan. Untuk publikasi permainan Kertu Kembar Gob and Friends, permainan 

dipublikasikan lewat event-event dan pameran yang tujuannya untuk 

mempromosikan serial Gob and Friends serta untuk menarik minat anak-anak 

untuk memainkannya dan juga untuk melihat serial Gob and Friends di televisi. 

 

 

 


