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ABSTRAK 

 

Animasi adalah sebuah objek gambar yang disatukan sehingga menjadi 

sebuah vidio. Animasi mempunyai banyak jenisnya, ada yang namanya animasi 

2D, animasi 3D , dan animasi stopmotion 

Sedangkan modeller adalah seseorang yang menciptakan berbagai macam 

asset dalam objek visualisasi 3D yang nantinya akan digunakan seterusnya dalam 

proyek animasi. Oleh karena itu peran 3D Modeller cukup vital dalam proyek 3D 

animasi. 

Sehingga, diperlukan suatu ilmu untuk mempelajari struktur-struktur 3D 

model untuk menjadikan animasi yang baik dalam melalui seorang animator yang 

bertugas membuatnya. Di Stormy Studio yaitu sebuah Production House (PH) yang 

bergerak di bidang animasi, peran seorang modeller sangat dibutuhkan dan dicari. 

Oleh karena itu penulis melakukan kerja praktik di Stormy Studio. Sehingga dalam 

penulisan laporan Kerja Praktik ini diambillah judul "Peran 3d modeller dalam 

pembuatan animasi horror" 

 

Kata Kunci: 3D Model, 3D Modeller 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman revolusi industru 4.0 telah terjadi perkembangan yang begitu 

pesat dalam dunia teknologi dan juga dunia industri kreatif, Hal ini juga didukung 

dengan pekembangan grafis komputer dalam dunia perfilman dan juga dunia 3D 

animasi. Tidak luput juga dalam dunia pertelevisian dan juga periklanan yang 

didukung dengan media 3 

Media yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan sangatlah 

bervariasi, salah satunya menggunakan media animasi. Di pokok bahasan kali ini 

penulis membahas tentang model aset 3D. Dalam penerapan aset 3D dapat 

digunakan berbagai macam software seperti Blender, 3Dxmax , ataupun Maya. 

Dalam beberapa pembuatan aset 3D  biasanya perusahaan besar menggunakan 

software Maya, namun disini penulis menggunakan sodftware blender karena disini 

blender menggunakan sistem open source  dan juga blender adalah software 3D 

gratis yang dapat digunakan banyak orang. 

 Ada dua jenis film animasi yaitu dua dimensi dan tiga dimensi, keduanya 

memiliki fungsi, ciri, karakter dengan tingkat kesulitan berbeda. Sebagai salah satu 

media informasi saat ini, umumnya film animasi pasti membutuhkan 3D Modeller 

yang sangat berperan dalam proses pembuatan animasi 3D. Disini modeller 

berperan untuk membuat aset 3D yang nantinya akan digunakan oleh animator 

dalam menggerakan aset 3D tersebut. Penulis memilih Stormy Studio menjadi 

tempat untuk melakukan kerja praktik, karena Stormy Studio adalah (Production 

House) atau PH yang bergerak di bidang animasi dan kreatif. Penulis sebagai 

mahasiswa wajib melakukan Kerja Praktik dan mengembangkan keahlian selama 
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kuliah di Universitas Dinamika. Dengan melakukan kerja praktek di Stormy Studio, 

penulis bisa mengetahui banya sekali keahlian seputar 3D Modeller, selain itu juga 

untuk mengetahui profesionalitas dalam bekerja, sikap dan tindakan yang harus 

diambil dalam menghadapi berbagai macam client. Kerja Praktik juga diharapkan 

dapat meningkatkan kreatifitas dan keahlian dalam dunia kerja nanti. 

Lingkup materi yang didapat dari kerja praktik ini ialah bagaimana 

menjalankan tugas yang baik dan benar sebagai seorang 3D modeller aset pada 

sebuah produksi film animasi. Menghasilkan sebuah karya lewat 3D objek pada 

suatu proyek animasi yang bisa dijadikan arsip untuk kegiatan ke depan, dan 

pastinya dapat dijadikan sebagai portofolio untuk dikemudian hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik 

ini yaitu bagaimana proses membuat 3D model  yang semula berupa hanya sebuah 

kubus menjadi sebuah karakter yang dapat digerakkan 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Kerja Praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan sebagai 

Modeller dalam produksi animasi horor. Adapun batasan masalah yang dibahas di 

dalam Kerja Praktik ini antara lain: 

1. Teknik dan teori yang digunakan dalam proses membuat objek 3D. 

1.4 Tujuan 

Tujian dari Kerja Praktik ini adalah membuat objek 3D yang nantinya akan 

digunakan dalam vidio animasi horor.. 
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1.5 Manfaat  

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak sekali. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis  

a. Mengetahui proses produksi dan membuat objek . 

b. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari studio. 

c. Menambah wawasan seputar 3D modelling dan industri animasi. 

d. Membentuk sikap kerja profesional dalam bekerja. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan universitas. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga kerja dari universitas. 

3. Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan animasi, dan penulisan skenario pada proses 

pembuatan film dan iklan. 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah ketatnya dunia kerja. 

c. Universitas yang akan lebih dikenal di dunia industri kreatif . 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Instansi 

Nama Instansi  

Alamat  

Telp/Fax 

Email                        

Website 

: 

: 

: 

: 

:       

Stormy Studio. 

Jl. Eltari VD-15, Kedungkandang, Malang 

085655595619 

stormystudio.id@gmail.com 

www.stomystudio.id 

2.2 Sejarah Singkat Stormy Studio 

 Di tengah kesibukan di era yang serba praktis saat ini, kebutuhan akan 

informasi sangatlah penting. Dengan informasi, manusia sangat terbantu untuk 

menjalani kehidupan. Dengan sebuah animasi, maka ini akan mempermudah untuk 

penyampaian sebuah informasi, animasi pun menjadi sebuah media yang akan 

sangat dicari untuk pemasaran produk atau pembuatan film. 

Stormy Studio dulu pada awalnya bernama Hi Animation yang sudah 

didirikan sejak tahun 2011. Namun per 5 November 2019 kemarin, PH ini 

melakukan rebranding dan menggantikan namanya menjadi Stormy Studio. 

Menurut dari founder Hi  Animation sendiri PH ini melakukan rebranding karena 

ada investor yang tertarik dengan PH Animasi ini sehingga menyuruh sang founder 

yaitu Stormy Yudo untuk menggantikan nama PH nya dengan membawa unsur dari 

nama sang founder sehingga menjadi Stormy Studio. Walaupun PH Animasi ini 

berganti nama, sebenarnya untuk pemilik atau sang founder adalah orang yang 

sama yaitu Stormy Yudo Prakoso. Perusahaan ini sendiri merupakan salah satu 

mailto:stormystudio.id@gmail.com
http://www.stomystudio.id/
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perusahaan yang ikut meramaikan industri kreatif serta pembangunan negara 

berfokus mengembangkan produk-produk berkualitas khususnya animasi. Stormy 

Studio adalah studio animasi profesional di Indonesia yang berfokus 

mengembangkan produk-produk berbasis IP (Intellectual Property) berkualitas 

khususnya animasi, yang mengutamakan efisiensi dalam produksinya. 

 

Berdiri di kota Malang (Jawa Timur) sejak tahun 2011 hingga saat ini, Stormy 

Studio telah banyak mengerjakan proyek baik dari dalam, maupun dari 

mancanegara seperti: Serial Animasi, TVC, Short Movie, Konten-konten Wahana, 

Webseries, 3D Convertion, New-Media, Rendering, dan berbagai produk kreatif 

lainnya.. Stormy Yudo Prakoso adalah nama pendirinya, mencoba untuk memulai  

bisnis dan menyokong pondasi industri animasi di Indonesia dengan membangun 

studio animasi mulai dari kecil.  

2.3 Overview Perusahaan 

Dalam melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam 

mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi perorangan 

hingga dari segi lingkungan di sekitar perusahaan. Karena ini akan sangat 

dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. Stormy Studio bertempat di Sebuah 

perumahan yang beralamatkan di Jl. Eltari VD-15, Cemorokandang, 

Kedungkandang, Malang. 

Gambar 2.2 adalah logo studio Stormy Studio , gambar 2.4 merupakan tempat 

studio Stormy Studio dilihat dari peta, Gambar 2.5 merupakan studio Stormy Studio 

tempat untuk mengerjakan tugas-tugas, gambar 2.8 merupakan templon channel 
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youtube dari Stormy Studio yang berisi karya-karya kerja untuk menjangkau 

konsumen, gambar 2.7 merupakan tampilan website Stormy Studio 

 

 

Gambar 2.1 Logo Hi Animation 

 (sumber: www.hianimation.com) 

 

 

Gambar 2.2 Logo Stormy Studio  

(rebranding dari Hi Animation sejak 5 Novermber 2019) 

(sumber: www.stormystudio.id) 

 

http://www.stormystudio.id/
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Gambar 2.3 Peta Lokasi Stormy Studio 

(sumber: www.maps.google.com) 

 

 

Gambar 2.4 Interior Stormy Studio 

 (sumber: olahan penulis) 

http://www.maps.google.com/
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Gambar 2.5 Eksterior Stormy Studio 

(sumber: olahan penulis) 

 

 

Gambar 2.6 Website Stormy Studio 

(sumber: www.stormystudio.id) 

 

http://www.stormystudio.id/
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Gambar 2.7 Youtube Stormy Studio 

(sumber: Youtube.com/Stormy Studio Indonesia) 

2.4 Visi dan Misi Stormy Studio 

Visi 

Menjadi perusahaan jasa animasi dan pengembang IP animasi profesional 

yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. 

Misi 

a. Menghasilkan karya komersial yang dapat diakui publik nasional maupun 

global. 

b. Memberikan layanan yang terbaik dan profesional kepada klien. 

c. Menghasilkan IP animasi yang siap untuk tahap aktivasi lanjutan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Model 

 Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu 

objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa peyederhanaan atau idealisasi. 

(Enjelina, 2014) 

Proses membuat objek 3D biasanya dapat dilakukan dari berupa kubus biasa 

lalu dibuat menyerupai model yang ingin kita inginkan. Membuat objek 3D juga 

dapat dilakukan melalui Blueprint yang sudah ada. Blueprint yaitu ada sebuah 

gambar yang berisi informasi sebuah gambar dari berbagai macam perspektif, yaitu 

tampak depan, samping, dan juga tampak belakang. Objek 3D biasanya dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu organc dan hard surface. 

3.2 Modeller  

 Modeller adalah orang yang membuat suatu model. Awalnya 3D Modelling 

diciptakan pada tahun 1960 dengan penggunaan pertama untuk tujuan ilmiah dan teknik. 

Saat itu, hanya para profesional yang bekerja dengan model matematika dan analisis data 

saja yang dapat membuat 3D Modelling ini. 

Namun, seorang pelopor grafis 3D bernama Ivan Sutherland (pencipta Sketchpad) 

bersama dengan rekannya David Evans, membuka jurusan teknologi komputer pertama 

di Universitas Utah dan menarik banyak professional berbakat dari berbagai negara untuk 

membantu berkontribusi dalam pengembangan industri ini, dan salah satu mahasiswanya 

adalah Edwin Catmull, selaku Presiden dari Pixar Animation dan Walt Disney Animation 

Studios. 

Kemudian, Sutherland dan Evans membuka perusahaan grafis 3D pertama pada tahun 

1969, dan memberi nama “Evans & Sutherland”. Awalnya, pemodelan dan animasi 3D 
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kebanyakan digunakan di televisi dan iklan. Namun, seiring berjalannya waktu, 

kehadirannya di bidang lain semakin diperlukan (Larasati, 2018) 

 

 Keberadaan modeller sangatlah penting dalam dunia pernanimasian. Karena 

tanpa kehadiran modeler maka para animator tidak dapat menganimasikan objek yang 

akan dianimasikan. Maka dari itu posisi seorang modeller cukuplah vital dalam 

perusahaan. Dalam 3D modeler terbagi menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut : 

1. Polygonal Modelling 

2. Curve Modelling 

3. Digital Sculpting 

 

 

 

 

      Gambar 3.1 Model 3D 

                              (http://design-automation.net/software/mobius/) 

 

 

http://design-automation.net/software/mobius/
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3.3  Polygonal Modeling 

Modeling yang terdiri dari vertices(vertex/titik) yang jika disambungkan akan 

membentuk sebuah edge(garis). Sehingga jika disambungkan dengan edge lain 

dapat membentuk sebuah face (bidang). Bidang yang dibentuk oleh vertex, edges 

maupun face ini salah satunya adalah primitive objek yang juga termasuk dalam 

teknik pemodelan. Dalam penerapanya polygonal modeling lah yang paling 

banyak dan paling sering juga penerapanya dalam dunia animasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model pesawat polygonal 

(https://idseducation.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png) 

 

 

 

https://idseducation.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png
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3.4  Curve Modeling 

Modeling yang memanfaatkan curve untuk membentuk sebuah bidang. Tidak ada 

yang namanya vertex dalam curve, namun dapat membuat sebuah bidang dengan 

perhitungan matematika, sama seperti implicit surfaces / NURBS. Penerapan curve 

modelling biasanya diteapkan dalm pembuatan kabel dan juga objek yang lentur 

seperti kain, benang, dan lain-lain. 

 

 

Gambar 3.3 Model curve 

(https://idseducation.com/wp-content/uploads/2018/09/4-1-1980x1300.png) 
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3.5  Digital Sculpting 

Modeling yang terbentuk dari hasil pahatan, memiliki tingkat kehalusan tinggi 

sehingga dapat digunakan untuk membuat detail pada model. Detail yang tinggi 

tersebut pun terdiri dari vertex, edge, dan face dalam jumlah besar. Sehingga bisa 

dikategorikan dalam polygonal modeling, yang membedakan adalah proses 

pembuatan modelnya yang dipahat menggunakan alat digital. Namun, teknik 

sculpting juga dapat dilakukan dengan metode tradisional. Penerapan Digital 

Sculpting digunakan dalam pembuatan karakter yang membutuhkan banyak 

vertex atau lekukan. Sering digunakan dalam pembuatan karakter organic 

(Larasati, 2018). 

 

 

 

 

Gambar 3. Model sculpting 

(https://idseducation.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2.jpg) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di Stormy Studio. Pada pelaksanaan kerja praktik, 

diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Produksi Film dan 

Televisi khususnya peminatan animasi. Dalam kesempatan ini diberikan amanah 

untuk membantu beberapa proyek dari studio. 

4.1 Analisa Sistem 

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Institusi  : Stormy Studio 

Divisi   : Modeler 

Tempat  : Jl. Eltari VD-15, Cemorokandang, Kedungkandang,  

    Malang, Jawa Timur 

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 18 Februari 2020 

hingga 18 Maret 2020, dengan alokasi waktu senin sampai jum’at pada pukul 

07.00-12.00 WIB. 

4.2 Posisi Dalam Instansi 

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

sebagai modeler, yang bertugas membuat objek 3D yang nantinya akan digunakan 

oleh animator untuk animasi. 
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4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Stormy Studio 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di Stormy 

Studio akan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan kegiatan akan 

disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

Hal yang paling penting dalam proses kegiatan adalah software yang dipakai 

selama kegiatan yaitu software 3D yang bernama blender. Berikut adalah logo dari 

software tersebut : 

 

Gambar 4.1 Software yang digunakan 

(Sumber: www.blender.org) 

1.  Minggu Ke-1 

Kegiatan di Stormy Studio yang pertama adalah kontrak kerja dan penempatan 

kerja. Melalui wawancara dan kebutuhan kantor saat itu, serta tes uji coba , saya 

ditempatkan dalam divisi 3D modeler. Tugas dalam tes tersebut adalah membuat 

beberapa objek 3D seperti sabuk dan, alat perkakas dan lain sebagainya.  
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Gambar 4.2 Bentuk model tas, jam tangan, sabuk, dan lain-lain. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

2. Minggu ke-2 

Memasuki minggu ke 2 penulis memulai untuk modelling karakter horror 

yang nantinya akan digunakan dalam proses animasi. Beberapa diantara 

karakter 3D yang penulis buat adalah hantu-hantu nasional seperti hantu 

jeruk purut, kuntilanak, Jelangkung, dan leak.  Disini penulis bertahap 

dalam proses pembuatanya dibarengi dengan konsul model kepada ketua 

produksi. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bentuk model hantu Indonesia 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3.   Minggu ke-3 

Memasuki minggu ke 3 penulis melanjutlan modelling karakter horror yang 

nantinya akan digunakan dalam proses animasi. Karakter 3D yang dibuat adalah 

oleh penulis adalah kuyang, pocong, dan tuyul. Disini penulis bertahap dalam 

pembuatan hatunya. Dan juga ada beberapa revisi dari ketua produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Bentuk model hantu Indonesia ke 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.  Minggu ke-4 

Memasuki minggu ke 3 penulis membuat latar tempat setan setan itu berada. Disini 

penulis membuat mansion yang megah demi mendukung suasan horror. Dan juga 

membuat salah satu ruangan dari rumah tersebut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Bentuk model rumah berhantu dan salah satu ruangannya. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat penulis selama melakukan kerja 

praktik di Stormy Studio, dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

• Sebagai seorang modeler, kita harus memahami setiap sifat model yang 

akan kita buat sesuai dengan yang diinginkan. 

• Dalam proses pembuatan aset 3D dibutuhkan kejelian dan konsentrasi yang 

tinggi dalam memperhitungkan setiap sisi dan sudut. 

• Dalam proses pemodelan 3D dibutuhkan refrensi agar model yang kita buat 

menjadi lebih nyata dan lebih bagus 

• Dibutuhkan kerja sama tim yang baik antara seorang modeler dan juga 

seorang animator agar pada saat model sudah selesai seorang animator dapat 

mnegerti gerakan yang akan dianimasikan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja praktik 

ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Memberi pembukaan atau pelatihan awal bagi para calon mahasiswa yang 

akan magang tentang bagaimna cara kerja dan produksi dalam studio. Dan juga 

memberikan alur kerja di lingkungan studio agar para peserta lebih memahami kerja 

sama tim dengan karyawan studio 
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2. Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang 3D modeler carilah tempat praktik 

yang besar dan bagus agar mengetahui proses produksi aset 3D yang baik dan benar. 

agar bisa memanfaatkan pengalaman kerja praktik di perusahaan dengan optimal. 

 Banyak perusahaan yang cukup bagus dan terkenal untuk praktik namun 

sayangnya terhalangi oleh durasi waktu praktik yang harus mengikuti libur 

semester, peraturan, dan juga surat dari kampus yang terlihat makin mempersulit. 

Diharapkan mahasiswa untuk menyiapkan tempat kerja praktik jauh-jauh hari agar 

tidak sulit dan kesusahan mencari tempat dan juga mengoptimalkan kerja praktik 

di perusahaan atau instansi dengan maksimal  
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