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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 
 Dalam menjalani proses Praktik Kerja Magang di Growing Up films selama 

45 hari, Penulis mendapatkan beberapa kesempatan untuk mengikuti proses produksi 

syuting. Dalam menjalani beberapa proses produksi syuting, penulis mendapat 

pembagian posisi, yaitu pada divisi produksi dengan peran sebagai Producer Assitant.  

 Pada dasarnya dalam menjadi seorang Producer Assistant tugas yang 

dilakukan adalah membantu pekerjaan Producer dan membantu tiap divisi yang ada 

agar mendapatkan hasil yang maximal saat syuting berlangsung. Producer Assistant  

harus dapat berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan divisi yang ada untuk 

membangun suatu kerja sama yang baik dan terhindar dari salah paham. Proses 

produksi pertama yang penulis ikuti adalah pada TVC Blaster Pop. Pada proses 

produksi TVC Blaster Pop, penulis hanya berkesempatan mengikuti tahap produksi 

dan pasca produksi. Dalam produksi tersebut, penulis melakukan koordinasi dengan 

Producer, Gita Karmelita dan Executive Producer, Yonpet Derusti. 

 Pada saat menjalani proses produksi TVC Pertamina yang berkonsep 

mengenai menyambut 17 Agustus, penulis berperan sebagai Producer Assitant  dan 

melakukan koordinasi dengan Producer, Boy Simangunsong dan Executive Producer, 

Yonpet Derusti. Proses produksi yang dijalani penulis mulai dari proses pra produksi, 

produksi, hingga pasca produksi. 

 Selanjutnya, penulis kembali diberi kepercayaan untuk menjadi Producer 

Assistant pada proses produksi TVC Indocaffe Coffemix. Tugas dan tanggung jawab 

yang dilakukan pada dasarnya sama dengan TVC Pertamina. Dalam proses produksi 

ini, penulis kembali melakukan koordinasi dengan Producer, Gita Karmelita dan 

Executive Producer, Yonpet Derusti. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 
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 Selama Menjalani proses praktik magang selama 40 hari di Growing Up 

Films, Penulis ditugaskan sebagai Producer Assistant atau biasa disebut PA. Tugas 

yang dilakukan penulis adalah memastikan seluruh divisi melakukan tugasnya dengan 

baik dan benar.  

 Penulis juga mengikuti proses produksi mulai dari Pra produksi seperti 

Recce (meninjau lokasi syuting), Workshop, Fitting baju talent, rapat internal kru, 

Initial Brief  bersama Agency,  1st PPM (Pra Produksi Meeting) bersama klien dan 

agency, Final PPM bersama klien dan Agency. Pada intial briefing, 1st PPM dan Final 

PPM, penulis bertugas untuk mencatat seluruh hasil rapat dan revisi dari klien. Hasil 

revisi dari meeting bersama klien dan agency nantinya menjadi tugas penulis untuk 

mengkoordinasikan kepada seluruh divisi, terutama divisi yang bersangkutan. Dalam 

proses pra produksi, penulis juga bertugas dalam penyiapkan Booklet dan mini 

booklet hingga kebutuhan tambahan seperti membuat name tag.  

 Proses selanjutnya adalah produksi atau syuting. Pada saat syuting, penulis 

membantu Producer untuk memastikan syuting dapat berjalan sesuai rencana, tepat 

waktu dan maximal. Salah satu tugas yang dilakukan penulis adalah, memastikan 

talent siap dengan kostum dan make up sebelum waktu take mereka tiba. Contoh 

lainnya adalah, memastikan ruang untuk klien siap digunakan mulai dari catering, box 

minuman, bangku khusus klien, monitor untuk memantau syuting menyala, 

kebersihan ruangan, hingga memastikan klien mendapatkan mini booklet dan adanya 

story board yang di pasang di papan infraboard.  

 Dalam proses syuting, penulis dituntut untuk sigap pada setiap tugas yang 

diberikan dilapangan, penulis dituntut untuk dapat berfikir kreatif jika terjadi suatu 

kendala, dan penulis dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi untuk membantu divisi 

yang memerlukan bantuan. 

 

 Selanjutnya, penulis juga mengikuti proses terakhir dari proses produksi 

TVC yaitu, pasca produksi. Pada proses pasca produksi ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan diantaranya offline present, online present, mixing, grading, dan recording. 

Offline Present adalah proses editing dimana editor menyatukan gambar menjadi satu 

rangkaian cerita. Grading adalah proses pemberian warna pada hasil gambar yang 
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telah dirangkai.pemberian warna ini sesuai dengan refresnsi warna yang telah 

disetujui oleh klien.  

 Proses selanjutnya adalah recording, dalam proses ini dipilih talent dengan 

suara yang karakternya sesuai dengan yang klien mau, talent ini akan direkam 

suaranya untuk kebutuhan dalam iklan. Mixing adalah proses menyatukan recording 

suara yang telah jadi dan rangkaian gambar yang telah disusun dan diwarnai. Proses 

terakhir adalah online present, dalam proses ini semua hal yang dibutuhkan sudah 

disatukan menjadi satu rangkaian yang bagus dan final akhir editing yaitu hanya 

menambahkan pemanis – pemanis yang dibutuhkan. 

 
Tabel 3.1 

MINGGU KE- JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

(1-4 JULI) 

1) Persiapan syuting iklan TVC Blaster Pop: 

 Cek persiapan lokasi syuting 

Membuat mini booklet untuk klien, EP, 

Producer, Director, Astrada dan D.O.P 

  Menyiapkan Story Board, Breakdown, dan 

Infra Board 

2) Syuting iklan TVC Blaster Pop (Bulungan, 

Blok M): 

 membantu Producer Assistant 

 Cek persiapan lokasi untuk klien dan Agency 

(kursi, kebersihan, makanan, monitor, dll) 

 membagikan breakdown kepada seluruh divisi  

 Memastikan pada talent coordinator, bahwa 

seluruh talent datang tepat waktu 

 Memastikan Main Talent dan Talent figuran 

menggunakan kostum yang benar di setiap 

perubahan kostum 

 mengoperasikan Play Back, jingle Blaster Pop, 

pada beberapa scene yang membutuhkan jingle 

Blater Pop diputar berulang-ulang. 

 Membantu Divisi Art, membagikan hand 
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properti kepada talent  

3) Offline Present (TVC Blaster Pop) di 

Pyramid, Setia Budi 

4) Penjelasan mengenai Show Reel, penempatan 

data, dan mempelajari booklet TVC yang 

sudah ada 

 

 

II 

(7-11 Juli) 

5) Melihat Audio Mixing TVC Blaster Pop di 

Egg Studio, Kemang 

6) Online Present TVC Blaster Pop di Pyramid, 

Setia Budi 

7) Membuat Show Reel Anggi Umbara dan 

beberapa Director, untuk kebutuhan Pitching 

 

III 

(14-18 Juli) 

8) Mengikuti Initial Brief (TVC Indocafe 

CoffeMix) 

9) Membuat dan menyiapkan Show Reel 

beberapa Director (untuk keperluan Pitching) 

 

 

 

IV 

(21-25 Juli) 

10) Membantu Producer Assistant (TVC 

Pertamina): 

 Menyiapkan peralatan untuk pergi syuting ke 

Pangandaran (Kertas, Printer, Kabel Roll, 

Pengaris, Gunting, Pen, Kater, Tinta, Spray 

mount, Lakban, Staples, Isi staples, Infra Board, 

dan keperluan lainnya) 

11) Final Meeting Internal (TVC Pertamina) all 

Crew / all Divisi / Full Team: 

 membahas mengenai teknis syuting di medan 

yang sulit di Pangandaran 

 membahas koordinasi saat nanti di lapangan 

 membahas mengenai perlengkapan yang 

dibutuhkan di lapangan 

12) 1st PPM (Pre-Production Meeting) dengan 

Klien Indocafe Coffemix di Matari Agency, 

Jalan Panjang 
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V 

 

 

 

LIBUR LEBARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

(3-8 Agustus) 

13) Membantu Unit Produksi menyiapkan 

keperluan kru di Pangandaran (Berangkat 

H-2 syuting): 

 Konfirmasi ulang penginapan kru, dan 

membagi kamar untuk kru 

 menyiapkan catering selama berada di 

Pangandaran 

 Recee lokasi syuting bersama produser, 

sutradara, astrada di Green Canyon, Jembatan 

Gantung dan Pantai Batu Karas 

 Konfirmasi ulang transportasi kapal untuk kru, 

klien dan agency (dari dermaga ke lokasi syuting 

Green Canyon) 

14) Persiapan syuting TVC Pertamina: 

 membuat mini booklet, breakdown, infra board 

(story board) 

15) Syuting TVC Pertamina membantu Unit 

Manager dan Producer Assistant 

 mengkoordinir transportasi kapal 

 mengkoordinir catering  

 menyiapkan dan memastikan tenda klien dan 

agency ada, bersih, dan tersedia peralatan yang 

dibutuhkan 

16) Persiapan Workshop TVC indocaffe coffemix: 

 menyiapkan sepatu untuk talent, sepatu roda 

talent, bola basket 

 menyiapkan data yang dibutuhkan: list talent, 

Story board 
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17) Membuat Show Reel sesuai dengan kategori 

co: Humor dan Beauty 

 

 

VII 

(11-15 Agustus) 

18) Membuat Name Tag Kru Growing Up 

Films: 

 membuat design, print, membeli bahan name 

tag (cover dan tali) untuk kebutuhan TVC 

Indocafe Coffemix (sebagai tanda masuk ke 

Dufan dan Jakarta Grand City) 

19) Work Shop talent roller blade di lapangan 

Panglima Polim untuk kebutuhan TVC  

indocafe coffemix 

20) Meeting internal kru TVC Indocafe 

Coffemix: 

 membahas Story Board, membahas revisi dari 

klien, perkembangan tiap divisi dan membahas 

talent 

 menyiapkan konsumsi untuk kru (rapat 

internal) 

 

 

VIII 

(3-8 Agustus) 

21) Sound Mixing TVC Pertamina (Revisi) dan 

TVC Dermatix di Egg Studio, Kemang 

22) Membereskan dan Merapikan berkas – berkas 

di kantor: 

 Peralatan kerja, Kertas Booklet, kertas mini 

booklet, Map, Kabel 

  
Tugas yang dilakukan penulis 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 
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 Selama menjalani praktik kerja magang di Growing Up Films, penulis 

menjadi mengerti mengenai proses dalam pembuatan TVC. Proses produksi sebuah 

iklan, adalah proses yang sangat panjang walaupun hasil yang dituju hanya berdurasi 

15 sampai 60 detik. 

 Selama 2 bulan melakukan praktik kerja magang, penulis mengikuti  tiga 

kali produksi iklan yaitu produksi TVC Blaster Pop, TVC  Pertamina, dan TVC 

Indocaffe Coffemix. Pada kesempatan tersebut penulis berperan sebagai Producer 

Assistant, penulis  juga berusaha mengikuti semua proses yang dilakukan dari awal 

hingga akhir produksi. Namun, proses praproduksi yang diikuti dari awal hingga akhir 

oleh penulis adalah dalam  proses produksi TVC Pertamina. 

 Terdapat  tiga tahap dalam proses pembuatan iklan / TVC. Tiga tahap 

tersebut berurutan dan terkait satu dengan lainnya. Tiga tahap tersebut adalah 

praproduksi, produksi dan pascaproduksi. Berikut uraian pelaksanaan kerja magang 

yang dilakukan oleh penulis. 

 

3.3.1.1 Tahap Praproduksi (Pre-Production) 
 

 Tahap pertama dalam produksi sebuah iklan / TVC adalah tahap 

praproduksi. Menurut Zettll, dalam bukunya Television Production Handbook 

(2009:4), praproduksi adalah mencakup semua persiapan dan kegiatan sebelum 

masuk ke studio atau lapangan di hari pertama produksi.  

 Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena jika dilakukan 

dengan rinci dan baik, maka sebagian pekerjaan dari produksi yang direncanakan 

berarti telah selesai (Wibowo, 2009:39). 

 Proses pertama adalah Initial Brief yang dilakukan oleh Executive 

Producer, Director, dan Producer bersama Agency. Dalam  Initial Brief, pihak 

Agency menjelaskan mengenai storyboard  yang telah dibuat tim Creative dari 

Agency. Pihak Agency juga melakukan penjelasan mengenai apa yang klien inginkan. 

Pada Intial Brief, penulis mencatat semua diskusi yang dilakukan dan catatan yang 

diinginkan klien. 
Gambar 3.1 
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Initial Brief  bersama Agency 11/07/14 membahas produksi TVC Indocaffe Coffemix 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 Setelah melakukan Initial Brief, Producer menghubungi semua kru untuk 

melakukan meeting internal. Dalam meeting internal tersebut, Director menjelaskan 

mengenai storyboard yang telah dibuat oleh Director (Hasil pengembangan dari Story 

Board Agency). Storyboard adalah poin – poin dari cerita yang akan dibuat, 

visualisasi berbentuk sketsa yang mencantumkan keterangan audionya (Zeetl, 

2009:490). Dalam rapat internal membahas juga mengenai, talent yang diinginkan 

klien, lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan konsep dari Director, wardrobe yang 

diperlukan, properti art yang diperlukan sampai membahas mengenai jadwal. 

 Setelah selesainya pembuatan storyboard oleh Director, penulis membuat 

dan menyusun Booklet. Booklet berisi mengenai keseluruhan konsep yang dijabarkan 

menjadi penjelasan secara rinci dan detail. Isi dari Booklet meliputi, Storyboard, 

Refrensi gambar, warna hingga properti, list Talent, Wardrobe, Art, Schedule, Recee 

Lokasi, dan Maps.  Penulis juga melakukan recee bersama producer, D.O.P, director, 

assistant director mencari lokasi yang sesuai dengan hasil initial brief  bersama 

agency. Hasil dari recce nantinya akan turut menjadi salah satu bahasan pada meeting 

selanjutnya. 
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Gambar 3.2 

 
Recce bersama producer, D.O.P, director dan assistant director dalam proses produksi TVC 

Indocaffe Coffemix  

Sumber: Dokumentasi pribadi dan dokumentasi rumah produksi 

 Proses selanjutnya pada tahap praproduksi adalah 1st PPM. Dalam PPM 

yang pertama Director, Producer dan Execitive Producer mengadakan pertemuan 

dengan Agency dan Klien. Rapat ini membahas mengenai perkembangan pekerjaanq 

yang sudah dilakukan kru dalam persiapan menuju pengambilan gambar. Pada 1st 

PPM dibahas mengenai talent yang akan dipilih, disetujui tidaknya lokasi dan art 

yang telah ada serta membahas kembali mengenai storyboard dari Director. 1st PPM 

biasanya menerima banyak revisi dari pihak Klien, oleh sebab itu penulis bertugas 

mencatat seluruh revisi yang ada untuk menyampaikan ke seluruh kru. 

 Setelah melakukan segala revisi sesuai dengan yang klien inginkan, Penulis 

mempersiapkan booklet untuk mengikuti FPPM yaitu Final Praproduksi Meeting. 

Pada FPPM, pihak Rumah Produksi berunding dengan Agency, dan klien untuk 

memastikan segala sesuatunya disepakati secara bersama contohnya, Talent yang 

telah dipilih, lokasi yang telah dipilih, art dan properti yang telah dibuat, wardrobe 

yang telah disiapkan dan berbagai hal lainnya. Walaupun rapat ini dinamakan final 

namun tidak menutup kemungkinan adanya revisi dari pihak klien.  
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 Selama menjalani proses 1st PPM dan FPPM, divisi-divisi lain juga 

berproses dalam mempersiapkan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan. Seperti 

casting pemain, workshop dan fitting dilakukan pada divisi Talent. Penulis turut 

memantau dan membantu dalam divisi Talent.  

 
Gambar 3.3 

 
fitting baju para talent dalam persiapan produksi TVC Indocaffe Coffemix 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 Pada proses produksi  TVC Pertamina, penulis ditugaskan Producer untuk 

memilih wardrobe yang sesuai dengan karakter yang akan ditampilkan. Penulis 

ditugaskan untuk mencari, memilih lalu memotret di ruang studio dan memasukan 

hasil gambar ke dalam booklet untuk persiapan rapat bersama klien dan Agency. 

Dalam iklan pertamina, tim wardrobe memang tidak membuat dan menjahit sendiri 

pakaian yang akan digunakan namun memilih wardrobe dari ruang khusus wardrobe 

di Growing Up Films.  

 Penulis juga ditugaskan oleh Producer untuk turut serta membantu 

Workshop dan Fitting baju pada TVC Indocaffe Coffemix. Workshop yang sempat 

mengalami kesulitan adalah talent roller blade, karena sangat sulit mencari pemain 

roller blade yang dapat memenuhi kriteria dan peran yang harus dimainkan. Oleh 

sebab itu selain menyiapkan properti dan lokasi yang diperlukan, penulis juga harus 

mengulang workshop dengan talent berbeda sebanyak tiga kali.  
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Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop Talent Roller Blade untuk TVC Indocaffe Coffemix 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 Setelah mendapatkan talent yang sesuai, penulis memperbaharui booklet 

dan menyusun ulang talent list yang ada. Setelah list talent yang ada telah disetujui 

oleh pihak klien, maka penulis ditugaskan oleh producer untuk memantau proses 

Fitting talent. Tim Wardrobe menyiapkan beberapa pilihan yang harus dicoba oleh 

Talent sebagai pilihan bagi pihak klien.  

 Saat mempersiapkan segala kebutuhan menjelang produksi yang 

sesungguhnya yaitu syuting, penulis sempat ditugaskan Producer TVC Pertamina 

untuk membantu Manager Unit mengurus penginapan untuk kru, talent, Agency dan 

Klien. Penulis bersama Manager Unit berangkat ke lokasi syuting yaitu Pangandaran 

dua hari sebelum syuting dimulai. Satu hari sebelum syuting dilaksanankan, penulis 

ikut serta bersama Director, Producer, Astrada dan D.O.P untuk Recee atau 

menijnjau ulang lokasi. Saat meninjau ulang lokasi penulis juga diberitanggung jawab 

mengurus dan mengkoordinasikan kapal sebagai transportasi kru, talent, agency dan 

klien pada hari eksekusi syuting. 
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 Segala persiapan yang dilakukan pada tahap praproduksi memang membuat 

seorang Producer Assistant extra bekerja keras agar pada saat tahap produksi atau 

syuting dapat berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. 

 

 

3.3.1.2 Tahap Produksi (Production) 
 

 Tahap selanjutnya adalah tahap produksi, tahap produksi adalah kegiatan 

yang sebenarnya yang direkam (Zettl, 2009:485). Dengan kata lain tahap produksi 

adalah proses syuting itu sendiri. 

 Pada tahap ini, penulis ditugaskan untuk memastikan pembagian ruangan 

telah siap, terutama ruang untuk Klien dan talent. Pada ruang khusus Klien dan 

Agency, penulis memastikan bahwa ruangan dalam keadaan bersih, bangku untuk 

Klien dan Agency tersusun rapi, Catering telah siap, Monitor untuk memantau syuting 

menyala serta adanya story board dan mini booklet di dalam ruangan tersebut. Penulis 

juga bertanggung jawab untuk membagikan mini booklet kepada Director, Astrada, 

Producer, Executive Producer dan membagikan breakdown ke seluruh divisi, agar 

setiap divisi mengetahui susunan jadwal dan waktu hari ini serta diharapkan dapat 

berjalan sesuai dengan breakdown yang ada.  

 Tugas selanjutnya yang menjadi tanggung jawab penulis adalah 

memastikan Talent datang tepat waktu, serta mengkoordinir tim wardrobe dan make 

up kapan talent harus berganti pakaian dan kapan talent membutuhkan re-touch. 

Kesiapan Talent harus diperhatikan karena jika Talent persiapanya lambat maka dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu yang telah disusun. 

 Pada tahap ini penulis terus berkoordinasi dengan Producer dan sigap jika 

ada tugas yang diberikan saat berada di lapangan. Sampai pada akhir dari proses 

produksi, penulis harus memastikan tidak ada Breakdown, Mini Booklet ataupun Story 

Board yang tececer karena dapat dikatakan hal itu adalah dokumen rahasia rumah 

produksi dan Klien. 
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3.3.1.3 Tahap Pasca Produksi (Postproduction) 
 

 Tahap terakhir dari pembuatan iklan/TVC adalah tahap Pascaproduksi. 

Zettl (2009:485), mengatakan bahwa tahap Pascaproduksi adalah kegiatan produksi 

yang dilakukan setelah tahap Produksi. Dalam tahap ini biasanya dilakukanya 

penyuntingan gambar dan rekaman suara.  

 Fred Wibowo (2007:42), menjelaskan bahwa tahap Pascaproduksi memiliki 

3 bagian utama, yaitu proses editing offline, proses editing online, dan mixing. 

Berikut penjelasanya: 

1) Editing Offline: proses penata atau menyusun gambar sesuai dengan 

story board atau susunan gambar yang telah ditentukan oleh Director / 

Sutradara. 

2) Editing Online: proses dimana editor mulai memperhalus hasil editing 

offline, memberikan variasi seperti effect atau transisi. 

3) Mixing:  Tahap ini adalah pencampuran gambar dan suara. Suara disini 

menjelaskan mengenai scenario yang telah direkam serta ilustrasi musik 

yang telah dibuat atau rekam. Pada tahap mixing juga dipikirkan 

mengenai keseimbangan antara sound effect, suara narasi, suara asli dan 

ilustrasi musik. 

 
Gambar 3.5 

 
audio recording  dalam proses produksi TVC Blaster Pop 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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 Pada tahap ini penulis memang tidak terjun langsung membantu, karena 

pada tahap ini dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu editor. Namun 

selama mengikuti tahap Pascaproduksi, penulis memperhatikan tahap dan kegiatan 

yang dilakukan. Penulis juga belajar bahwa tahap Pascaproduksi ada proses color 

grading atau pemberian warna pada gambar yang membutuhkan orang yang teliti dan 

sabar dalam mengerjakanya. Pada tahap Pascaproduksi inilah tidak seluruh kru 

terlibat namun tahap ini tetap menjadi tahap penting dan membutuhkan persetujuan 

dari Klien untuk setiap progress yang telah ada. 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 
 

 Dalam menjalani praktik kerja magang, penulis mengalami beberapa 

kendala pada saat proses pelaksanaan produksi. Berikut beberapa kendala: 

 

1) Penulis tidak mengerti istilah – istilah dalam produksi iklan seperti 

Initial Brief, Online dan offline present, Showreel, Booklet, pitching 

dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya penulis, berusaha tidak 

malu bertanya langsung kepada Producer atau Executive Producer 

mengenai istilah dan singkatan pada produksi TVC. 

2) Penulis tidak mengerti mengenai singkatan – singkatan peran dalam 

divisi produksi seperti PA, EP, Telco, UM, PU, D.O.P sedangkan 

seluruh kru menggunakan singkatan itu jika memanggil atau 

berkomunikasi. Hal tersebut membuat kebingungan bagi penulis 

untuk cepat mencerna dan membuat penulis panik ketika ditugaskan 

untuk memanggil contoh Talent Coordinator yang biasa disebut 

Telco di Rumah Produksi ini, padahal penulis tidak mengerti siapa 

itu Telco. Untuk mengatasinya, penulis mengikuti langsung proses 

produksi seperti initial briefing, Offline present , online present 

sehingga memiliki gambaran mengenai kegiatan tersebut. 

3) Penulis tidak paham mengenai aplikasi Keynote, yang digunakan 

untuk pembuatan booklet, mini booklet dan list talent. Untuk 

mengatasinya, penulis berkata jujur mengenai belum dapat 
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menggunakan keynote, sehingga penulis mendapatkan pengajaran 

langsung mengenai penggunaan aplikasi keynote dari Producer. 
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