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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

1. Kedudukan 

Dalam studio penulis ditempatkan dalam divisi motion dan mendapat 

kepercayaan untuk merancang beberapa storyboard yang termasuk pada 

tahapan pre production dari keseluruhan produksi. 

2. Koordinasi 

Alur koordinasi dalam setiap projek dimulai dari klien yang memberikan brief 

dan data-data yang dibutuhkan kepada account director. Tidak jarang dalam 

meeting creative director atau art director juga diikutsertakan agar dapat 

berkomunikasi dengan klien dan meminimalisir miskomunikasi. 

Brainstorming tahap awal dilakukan oleh creative director, yang kemudian 

hasilnya akan diberikan kepada tim grafis dan motion serta penulis untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Sebelum hasil pekerjaan dikembalikan ke klien, 

penulis melakukan proses asistensi dan revisi yang dibimbing oleh 

pembimbing dan/atau PIC dari projek tersebut agar hasil pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh studio. 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Dalam praktek kerja magang yang dilakukan di Cuatrodia Creative, penulis 

mendapat beberapa pekerjaan kecil seputar motion dan mendapat bagian untuk 

membantu melakukan revisi atau compiling dari beberapa video yang telah 

dikerjakan sebelumnya oleh tim lain yang di-outsource oleh studio. Penulis juga 

mendapat kepercayaan untuk menggambar frame storyboard untuk beberapa 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1-2 Storyboard PGN Batch 1 Sketsa kasar, revisi dan clean up 

storyboard untuk video PGN Anytime 

Anywhere 

2 2-3 Storyboard PGN Batch 2 Clean up dan revisi storyboard untuk 

video PGN Mobile, PGN GasKita dan 

PGN Sinergi 

3 5 Motion PGN Batch 2 Pengerjaan motion graphic untuk video 

PGN Sinergi Shot 6 & 7 

4 6 Storyboard KUMON Rough sketch berdasarkan script, revisi 

dan clean up beserta shading untuk 

storyboard 

5 7 President University 

Company Profile 

Parallax Footage 

Layering dan motion parallax footage 

gambar-gambar untuk keperluan 

company profile 

6 8 Storyboard BRI Rough sketch berdasarkan script, revisi 

dan clean up beserta shading 

storyboard 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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projek yang berbeda, baik yang dimulai dari 0 maupun revisi dari storyboard yang 

telah dibuat sebelumnya, yang akan digunakan untuk presentasi ke klien. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

1. Storyboard PGN Batch 1 

Projek yang dipercayakan kepada penulis pada minggu pertama dikerjakan 

secara langsung di kantor klien (Perusahaan Gas Negara) yang bertempat di 

daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dalam projek video PGN Batch 1 

penulis ditugaskan untuk menggambar beberapa frame storyboard untuk 

video motion graphic yang bernama ‘PGN Anytime Anywhere’, yang 

digunakan untuk menjelaskan bahwa layanan website, mobile apps dan call 

centre yang dimiliki oleh Perusahaan Gas Negara dapat membantu 

penggunanya untuk mengakses dimanapun dan kapanpun selama 24 jam.  

 

 

Konten dalam script dan gambaran kasar seputar visual sudah dibuat 

oleh scripwriter freelance sebelumnya, sehingga penulis langsung 

berkomunikasi dengan scriptwriter yang bersangkutan. Pembagian tiap narasi 

dan detail visual telah dimasukkan ke dalam template powerpoint. 

Gambar 3.2. Template Storyboard yang Digunakan Kantor 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Terdapat 11 frame dalam template powerpoint storyboard yang 

kemudian dipecah lagi agar tiap gambaran visual dapat tersampaikan dengan 

jelas. Storyboard tersebut diharuskan selesai dalam waktu kurang lebih 6 jam 

dan langsung dipresentasikan ke klien. Proses pengerjaan storyboard terdiri 

dari sketsa kasar yang terlebih dulu dikonsultasikan kepada pembimbing dan 

scriptwriter sebelum dilanjutkan ke tahap clean up. 

 

 

Sketsa kasar yang telah dibuat dan disetujui oleh pembimbing 

kemudian dipresentasikan ke klien. Salah satu feedback yang diperoleh dari 

klien adalah untuk menambah background pemandangan kantor pada frame 4 

agar tidak terlalu kosong. Penulis juga mendapat masukan agar memberikan 

keterangan lebih jelas mengenai transisi atau pergerakan setiap objek agar 

mudah dimengerti. 

Gambar 3.3. Sketsa Kasar Storyboard PGN Anytime, Anywhere 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Setelah kemudian mendapat approval dari pembimbing, langkah 

selanjutnya adalah clean up dan finalisasi frame storyboard. Sketsa kasar 

yang telah dibuat ditimpa dengan lineart yang lebih rapi, layar laptop yang 

terdapat pada gambar ditempel oleh UI website klien dan penambahan icon-

icon pop up telah tertulis di template powerpoint pada bagian deskripsi visual. 

 

 

 

Gambar 3.4. Sketsa + Revisi 1 Storyboard PGN Anytime, Anywhere 

Gambar 3.5. Storyboard Final Frame 4 PGN Anytime, Anywhere 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Storyboard final yang telah disetujui oleh pembimbing, klien dan 

scriptwriter kemudian diserahkan kepada pembimbing untuk dimasukkan ke 

dalam template powerpoint dan diserahkan kepada tim motion. 

 

 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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2. Storyboard PGN Batch 2 

Dalam PGN Batch 2 yang berupa video live shoot yang masing-masing 

videonya menjelaskan tentang perkenalan beberapa layanan yang dimiliki 

oleh Perusahaan Gas Negara. Dalam projek PGN Batch 2 penulis dipercaya 

untuk menggambar 3 dari 4 video yang akan diproduksi, yaitu PGN GasKita, 

PGN Sinergi dan PGN Mobile.  

Gambar 3.6. Storyboard Final Frame 4 PGN Anytime, Anywhere 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Pengerjaan storyboard PGN Mobile dikerjakan langsung di kantor 

klien dan dikerjakan oleh 2 orang. 16 frame gambar dibagi 2 menjadi masing-

masing 8 frame dan dikerjakan selama kurang lebih 4 jam. Sebelum mulai 

menggambar, pembimbing terlebih dahulu memberikan sketsa kasar 

mengenai deskripsi visual dari script yang telah dibuatnya, sehingga proses 

pengerjaan storyboard untuk video PGN Mobile tergolong lebih cepat. 

 

 

 

Sebagai contoh, berikut merupakan bentuk final dari storyboard PGN 

Mobile untuk frame 4, dimana deskripsi dan narasi telah dibuat oleh 

pembimbing selaku creative director, kemudian gambar sebelah kiri 

merupakan hasil gambar penulis dibawah arahan pembimbing, dan foto di 

sebelah kanan merupakan foto hasil recce dengan gambar pada storyboard 

sebagai panduan dasar. Foto recce ini nantinya akan digunakan sebagai guide 

lokasi dan angle pada hari H shooting. 

Gambar 3.7. Template Storyboard, Gambar dan Foto Recce PGN Mobile 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.8. Template Storyboard, Gambar dan Foto Recce PGN Sinergi 

Gambar 3.9. Storyboard final PGN Sinergi 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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PGN Sinergi dan GasKita juga dikerjakan langsung di kantor klien, 

dan ada sebagian yang dikerjakan di studio pada hari libur. Untuk video 

Sinergi dan GasKita penulis berkomunikasi langsung dengan pembimbing 

Gambar 3.10. Template Storyboard, Gambar dan Foto Recce PGN GasKita 

Gambar 3.11. Storyboard final PGN GasKita 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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lapangan, dimana penulis dibimbing dengan diberikan sketsa kasar akan 

gambaran visual yang ada di bayangan pembimbing. Dari sketsa kasar 

tersebut penulis mengembangkan dan merapikannya secara digital. 

3. Motion PGN Batch 2 

Video PGN Sinergi yang berupa live shoot memiliki beberapa elemen grafis 

yang harus dianimasikan. Penulis bekerja bersama 1 junior motion grapher 

bersama dengan 2 anak magang lain dan membagi 4 shot yang perlu 

dianimasikan, penulis mendapat shot 6 dan 7. Agar konsistensi gerakan dapat 

terjaga, maka aset elemen-elemen grafis yang dipakai dalam beberapa shot 

digerakkan secara terpisah oleh 1 orang, kemudian file mentahannya dibagikan 

kepada motion grapher lainnya untuk di import ke dalam file yang dikerjakan 

masing-masing.  

 

 

Shot 6 berupa globe yang memutar menunjukkan peta Indonesia dan 

memunculkan titik-titik portfolio perkembangan pasokan gas besar. Setelah 

melakukan tahap layering di Illustrator, aset-aset dipindahkan ke After Effect 

untuk dianimasikan. Aset peta yang tadinya berbentuk flat persegi panjang 

dibuat menjadi bentuk globe dengan efek CC Sphere yang dimiliki After Effect. 

Beberapa penyesuaian seperti pencahayaan dan warna dilakukan di dalam 

kolom effect controls dari efek CC Sphere ini. Entrance masuk supers 

Gambar 3.12. Motion PGN Sinergi Shot 6 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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“portfolio pasokan gas besar” dilakukan dengan penambahan efek Card Wipe 

dan CC Griddler berdasarkan arahan junior motion grapher. Icon navigasi 

berwarna kuning yang tersebar di peta Indonesia dimunculkan satu persatu 

dengan efek scale dan track matte. Aset awan dan lingkaran disamping supers 

merupakan aset template yang digerakkan terpisah. 

 

 

 

Shot 7 merupakan kemunculan dari icon-icon kebutuhan rumah tangga 

yang dimiliki oleh klien Perusahaan Gas Negara untuk dikonsultasikan kepada 

pegawai PGN. Karena setiap icon tidak terdiri dari path dari Illustrator, maka 

penulis harus melakukan tracing di atas icon dan menambahkan track matte, 

kemudian mengaplikasikan trim path untuk menganimasikan kemunculan icon. 

Kemunculan lingkaran biru yang muncul sebelum icon dilakukan dengan mode 

scale dan dibantu dengan plugin Motion 2 untuk memberikan efek bouncing 

yang dikehendaki. Garis lingkaran kuning yang mengelilingi lingkaran icon 

biru dan aset awan merupakan aset-aset template yang telah digerakkan 

sebelumnya. 

Motion dari elemen-elemen grafis yang telah dikerjakan dikumpulkan ke junior 

motion grapher untuk kemudian di composite dan tracking. 

4. Storyboard KUMON 

Gambar 3.13. Motion PGN Sinergi Shot 7 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Storyboard yang diperlukan untuk pitching ke klien KUMON adalah untuk 

video pembukaan dari sebuah event yang akan diadakan, yang bernama ASF 

2017. Dalam projek ini penulis dipercaya untuk mengembangkan imajinasi dan 

membuat sketsa kasar terlebih dahulu untuk kemudian dikonsultasikan dengan 

pembimbing lapangan. Script sudah disediakan oleh klien dan berisi 31 scene 

dengan durasi kurang lebih 3 menit.  

 

Penulis juga dibekali dengan video pembuka untuk acara yang sama 

tahun lalu sebagai referensi gaya visual dan transisi per scene. Karena 

ditargetkan untuk anak-anak maka penulis diminta untuk membuat storyboard 

dengan treatment yang sama dengan storyboard untuk animasi film pendek.  

Gambar 3.14. Script untuk Storyboard KUMON dari Klien 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Waktu pengerjaan untuk storyboard projek video opening ASF 2017 

adalah 1 minggu. 2 hari pertama digunakan untuk mengerjakan sketsa kasar 

untuk memberikan gambaran tentang angle dan kamera. Sketsa kasar yang telah 

dibuat pada 2 hari pertama dikonsultasikan kepada pembimbing. Terdapat 

beberapa revisi baik dari segi angle dan pengurangan frame agar cerita menjadi 

lebih efektif dan tersampaikan. 

Gambar 3.15. Potongan Video Opening ASF KUMON Tahun Lalu 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Sketsa kasar yang telah disetujui kemudian dirapikan pada tahap clean 

up. Penambahan shading juga dilakukan agar storyboard terlihat lebih rapi dan 

Gambar 3.17. Sketsa Kasar Salah Satu Frame Storyboard KUMON 

Gambar 3.16. Storyboard final KUMON 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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profesional. Shading ditambahkan dengan menambah layer baru di atas gambar 

dengan blending mode multiply dan opacity 20%. Tahap pengerjaan storyboard 

dan look board berjalan beriringan, sehingga setelah dilakukan tahap clean up 

penyesuaian dengan look board yang dikerjakan oleh graphic designer tetap 

dilakukan agar rancangan storyboard dan visual development tidak bertolak 

belakang. 

Setelah mendapat approval dari art director dan pembimbing, penulis 

menempatkan gambar-gambar final ke dalam template powerpoint yang 

diberikan, beserta dengan pemindahan konten dan deskripsi visual klien yang 

telah diberikan secara terpisah. 

 

 

 

 

5. President University Company Profile Parallax Footage 

Penulis dipercaya untuk membuat animasi parallax (animasi 2D yang membuat 

foto terlihat seperti 3D) dari foto-foto yang telah disediakan oleh klien. Animasi 

tersebut nantinya akan digunakan dalam video company profile. Terdapat kurang 

lebih 19 foto yang harus dianimasikan dan sebelum memasuki tahap animasi 

Gambar 3.18. Salah Satu Frame Storyboard Final KUMON 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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penulis melakukan tahap layering, yaitu memisahkan elemen-elemen yang 

diperlukan ke dalam layer-layer yang berbeda untuk memudahkan proses motion.  

 

 

 

Layering untuk setiap foto yang diberikan dilakukan dalam software 

Adobe Photoshop dengan menggunakan lasso tool untuk memisahkan foreground 

dengan background. Agar hasil lasso menjadi lebih rapi, maka refine edge untuk 

menyeleksi rambut-rambut halus yang ada di kepala model dilakukan. Sementara 

untuk penambalan background dilakukan dengan tool fill content-aware, sehingga 

daerah yang bolong dapat tertambal. Apabila hasil tambalan masih terlalu 

berantakan, penulis menggunakan clone stamp tool untuk menambal secara 

manual. Tambalan background tidak diharuskan untuk terlalu rapi, hanya agar 

cukup untuk menambal bagian yang nantinya akan terlihat pada video. 

Gambar 3.19. Footage Foto Asli dan Proses Layering Dalam Photoshop 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Proses layering berlangsung selama 1 hari, kemudian hari berikutnya 

digunakan untuk tahap motion. Dalam tahap motion yang dikerjakan di After 

Effect penulis dibantu oleh 1 orang motion grapher, masing-masing memegang 10 

foto untuk digerakkan. Durasi pergerakan setiap foto adalah 3 detik, sesuai 

dengan video animatic yang telah dibuat sebelumnya dan digunakan sebagai 

referensi. Pergerakan efek parallax untuk setiap foto dilakukan dengan 

mengaktifkan layer 3D di setiap layer foto, kemudian menggeser-geser foto sesuai 

dengan dimensi yang diinginkan. Penambahan kamera yang di parent ke null 

object juga dilakukan untuk menggerakkan kamera pada layar. Pergerakan kamera 

disesuaikan dengan keinginan dan komposisi gambar. Untuk menambah dimensi 

dan kesan 3D, background diberi efek gaussian blur sehingga perhatian penonton 

dapat terfokus ke model. 

6. Storyboard BRI 

Proyek besar terakhir yang penulis tangani sebelum mengakhiri masa praktek 

kerja magang adalah storyboard untuk video motion graphic BRI, dimana mereka 

membutuhkan video mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 

Gambar 3.20. Look Final Parallax Footage President University Company Profile 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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mendorong inklusi keuangan ke tengah masyarakat Indonesia, termasuk 

menjangkau nasabah yang berada di pelosok pedalaman Indonesia.  

Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah pembukaan unit kerja ke seluruh 

Indonesia, peluncuran BRISat (satelit milik bank BRI yang digunakan untuk 

menjangkau pelanggan yang berada di pedalaman), pengoperasian Teras BRI 

Kapal (untuk menjangkau nasabah yang berada di daerah kepulauan) dan 

kemitraan BRI Link (agen resmi yang dapat membantu unbanked people untuk 

melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke bank). 

Target market yang disasar oleh klien adalah masyarakat umum dan 

generasi muda, sehingga video dibuat agar mudah dimengerti oleh generasi muda. 

Oleh karena itu art director menggunakan perumpamaan contoh kasus yang 

dibagi menjadi 4 kasus yang dialami oleh 4 orang yang berbeda di daerah 

pedalaman Indonesia. 

Video ini berdurasi 1 menit, dan script yang dibutuhkan untuk membuat 

storyboard masih dalam tahap pengembangan dan mengalami beberapa revisi dari 

art director, oleh karena itu penulis diminta untuk membuat sketsa kasar terlebih 

dahulu sambil script mengalami revisi konten, sehingga revisi konten berjalan 

selaras dengan pembuatan storyboard.  

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.21. Storyboard final BRI 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Sebagai contoh pada frame 13 yang menjelaskan tentang seorang ibu yang 

bernama bu Sarni, yang berdagang di pasar dan tinggal di daerah pedalaman 

sehingga mengalami kesulitan untuk menerima kiriman uang dari anaknya yang 

berada di perkotaan. Brief awal yang diberikan untuk frame ini adalah untuk 

menggambarkan Bu Sarni menarik kantong celananya yang kosong dan 

memperlihatkan posisi dirinya yang berada di pedalaman Indonesia sebelah timur, 

sekaligus memperlihatkan background pasar dimana ia berdagang. 

 

Gambar 3.22. Sketsa Kasar Frame 13 Storyboard BRI 

Gambar 3.23. Frame 13 Storyboard BRI Setelah Revisi 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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Setelah mempresentasikan sketsa kasar pada frame tersebut dan dirasa 

pesan kurang tersampaikan secara visual, penulis mendapat masukan untuk 

menambahkan ilustrasi anak Bu Sarni yang berada di perkotaan yang muncul 

melalui thinking bubble yang keluar dari kepala Bu Sarni. Peta yang 

memperlihatkan jarak antara Bu Sarni dan anaknya dipindahkan ke frame 

berikutnya agar scene tidak terlalu padat. 

 

 

Setelah dilakukan revisi, masukan berikutnya adalah mengganti atribut 

pakaian yang digunakan oleh anak Bu Sarni agar terkesan lebih “anak gaul 

Jakarta”, karena pakaian yang sebelumnya terasa terlalu formal dan seperti 

businessman. Background pemandangan pegunungan juga ditambahkan agar 

continuity dengan frame berikutnya yang akan menunjukkan posisi Bu Sarni di 

pegunungan Papua tetap terjaga. 

Setelah script dan storyboard bebas dari revisi maka draft storyboard 

dipresentasikan ke klien dan mendapat beberapa feedback minor berupa 

penambahan konten layanan teras BRI mobil yang kemudian disisipkan pada 

konten cerita Bu Sarni, yang tadinya dimudahkan dengan keberadaan teras BRI 

kapal. Penambahan dan perubahan urutan cerita dengan perubahan minor pada 

Gambar 3.24. Final Look Frame 13 Storyboard BRI 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017



35 

 

storyboard juga dilakukan agar video yang dihasilkan menjadi lebih runut dan 

sesuai dengan informasi yangi ingin disampaikan. Storyboard yang telah final dan 

mendapat persetujuan dari klien kemudian diserahkan kepada art director beserta 

file .PSD nya untuk diserahkan kepada tim motion untuk masuk ke dalam tahap 

stillomatic. 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemui dalam pengerjaan storyboard projek-projek yang diberikan 

kepada penulis adalah kesulitan untuk menyamakan standar gambar dengan 

deadline waktu yang tergolong cepat. Standar storyboard yang dimiliki oleh 

studio menjadikan penulis harus membuat line art dan shading yang rapi, 

sementara line art yang rapi sulit untuk dicapai dalam waktu singkat. Naming dan 

manajemen layer yang baik juga masih menjadi kesulitan yang dialami oleh 

penulis, sehingga semakin banyak revisi maka semakin berantakan layer-layer file 

.PSD yang dikerjakan. 

Dalam bagian motion, karena satu video dapat dikerjakan oleh lebih dari 

satu orang maka penulis mengalami kesulitan untuk menyamakan style animasi 

dari masing-masing orang. Kendala yang dialami dalam proses layering sebelum 

masuk ke ranah motion terjadi ketika software yang digunakan penulis adalah 

Adobe Illustrator CS6, sementara yang digunakan oleh kantor adalah Adobe 

Illustrator CC 2017. Karena perbedaan jenis software tersebut maka fitur layer 

yang terdapat di Illustrator CC 2017 tidak dapat terbaca di Illustrator CS6 

sehingga layer-layer file yang masuk ke penulis menjadi ter-flatten. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi untuk mengejar deadline yang tergolong cepat adalah menyesuaikan diri 

seiring berjalannya waktu, dan menyicil pekerjaan dirumah apabila tugas 

memungkinkan untuk dibawa pulang. Solusi berikutnya adalah menyelesaikannya 

dengan cepat lalu kemudian merapikannya pada tahap revisi selanjutnya agar 

dapat memenuhi standar studio. Software yang menunjang proses menggambar 

bernama “LazyNezumi” juga diperkenalkan kepada penulis agar dapat 

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017
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menghasilkan lineart yang rapi dan presisi. Software ini sangat menunjang dan 

membantu kelancaran pembuatan storyboard dimulai dari storyboard KUMON. 

Agar layering dapat menjadi lebih rapi, maka setiap layer frame yang telah 

dikerjakan dikelompokkan ke dalam group layer yang berbeda. Solusi yang 

diberikan agar gambar dapat memenuhi standar ditengah deadine yang padat 

adalah dengan menggunakan teknik tracing dari stock picture yang diperoleh dari 

internet untuk frame-frame yang membutuhkan perspektif dan background yang 

spesifik dan rumit. 

Solusi untuk bagian motion dapat diperoleh dengan komunikasi dengan 

tim sebelum mulai bekerja, briefing awal mengenai jenis pergerakan yang akan 

digunakan. Akan sangat membantu apabila aset grafis yang terpakai dalam 

beberapa shot digerakkan oleh orang yang sama. Selama proses pengerjaan 

komunikasi dengan motion grapher lain juga harus tetap dijaga, seperti untuk 

menyamakan parameter pada effect controls agar pergerakan yang dihasilkan 

memiliki tempo dan ritme yang sama.  

Peran storyboard artist..., Diva Stevina, FSD UMN, 2017




