
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era digital saat ini industri kreatif di Indonesia semakin berkembang, 

khusunya dalam bidang animasi. Animasi saat ini digunakan untuk berbagai 

hal seperti pembuatan iklan, game, visualisasi arsitektur dan juga hiburan 

berupa film animasi. Permintaan pasar animasi yang kian meningkat 

membuat banyak studio animasi bermunculan di Indonesia, tidak terkecuali 

Ventura Studios. Ventura Studios merupakan sebuah instansi swasta yang 

bergerak dalam bidang film dan animasi yang berada di kecamatan Labuhan 

Ratu, Bandar Lampung.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya 

dengan menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat di masa perkuliahan. 

Berbagi ilmu (mengajar) juga termasuk kedalam salah satu penerapannya. 

Mengajar dalam proses Praktik Kerja Lapangan berarti mahasiswa berlatih 

tentang bagaimana menyampaikan materi dengan baik serta melatih gaya 

penyampaian materi (gaya mengajar) yang nantinya mudah diterima oleh 

siswa. Sehingga, siswa akan mudah memahami dan terus berusaha 

mempelajari apa yang disampaikan. 

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mulai membuka Jurusan 

Animasi di beberapa Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK), tak terkecuali di 

Provinsi Lampung. Pada umumnya ketika siswa SMK sudah mencapai kelas 

II , mereka melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke industri-industri 

sesuai dengan jurusannya. Di Lampung sendiri industri animasi masih sangat 

kurang, bisa dibilang Ventura Studios adalah studio film & animasi yang 

pertama dan satu-satunya sampai saat ini di Lampung, maka dari itu 

dibutuhkan pengajar yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang 

animasi. 

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis mencoba membantu 

dalam proses mengajar siswa-siswi SMK yang melaksanakan PKL di Ventura 
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Studios. Seperti, mengajarkan beberapa kompetensi yaitu Modeling Produk 

3D, Visualisasi Arsitektur dan juga Film Pendek Animasi 3D. 

 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan 

PKL di Ventura Studios antara lain: 

a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja yang 

dilakukan penulis. Dalam hal ini penulis mempelajari proses mengajar dan 

memberikan tutorial yang baik kepada siswa. 

b. Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan Informatika, penulis dapat 

menyampaikan materi tentang komputer khususnya komputer grafis 

kepada siswa sesuai dengan standar industri yang ada. 

 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan di Ventura Studios antara lain: 

a. Dapat berbagi ilmu kepada para siswa/i yang melaksanakan PKL di 

Ventura Studios khusunya di bidang komputer grafis. 

b. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

seorang pendidik/pengajar di Ventura Studios. 

c. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya) 

 

1.3 Keguanaan PKL 

1.3.1 Manfaat untuk Mahasiswa 

a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

b. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah 

pekerjaan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menganalisa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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c. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan 

ruang lingkup kerja 

1.3.2 Manfaat untuk Perguruan Tinggi 

a. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat 

meningkatkan hubungan kemitraan dengan perusahaan. 

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu 

yang telah di dapatkan. 

1.3.3 Manfaat untuk Instansi/perusahaan 

a. Memperoleh tenaga yang dapat membantu pekerjaan di 

Instasi/perusahaan dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diangkat sebagai karyawan 

jika dinilai memiliki kemampuan, prestasi, loyalitas dan disiplin 

kerja yang baik dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan 

kinerja sistem yang sudah berjalan di Instansi/perusahaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan yaitu di 

Ventura Studios. Yaitu, salah satu studio film dan animasi yang beralamat di 

Jalan Sultan Haji No 09, kelurahan Sepang jaya, kecamatan Labuhan Ratu, 

Bandar Lampung 35148, Telepon +62 898-0785-188. 
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1.5 Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di Ventura Studios 

yaitu dilakukan selama 2 bulan yaitu dari tanggal 17 Juli hingga 2 September 

2017, jam kerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Ventura 

Studios, yaitu mulai dari pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, 

setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Perusahaan 

Sumber : https://maps.google.co.id/ 
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