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ABSTRACT 
 

          Multimedia technology at the present time has a major role in communications, 

business, education, and industry as multimedia can incorporate text, graphics, 

animation, audio and video. In the age of multimedia have been able to develop a 

process of delivering information to be more dynamic and effective. As recording 

technology (video) all that close to the popular culture, in this case the young audience-

performer video, the technology becomes a medium for them to express what you have. 

 

          Video clip is one of the forms of musical expression 

sung by the musicians. Coupled with green screen techniques. Green screen or better 

known as green screen, to manipulate the background or the background of the main 

object. Technically that is by removing the green background and replace it with another 

image through the software on the computer. With this technique may introduce or inform 

your songs and video clips Lavena band to the public more effectively. 

 

          The most influential of the making of this video is the lighting arrangement. At the 

time of the arrangement of the light, the light must mean all these angles of up to 

greenscreen talent and avoid the shadows, thus simplifying the editing process and 

maximum results. Chroma key technique is very effective for removing green background 

screen as part of which will be filled with another video. Removal of any one color is 

green to be cleaner using Keylight effect. The end result will be more good video clips 

and effective. 

 

Keywords: Multimedia, Video clips, Green screen, Lighting 

 

 

3 
 



1. Pendahuluan 
Kemajuan teknologi, khususnya pada bidang aplikasi multimedia membuat 

hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Aplikasi multimedia sering sekali 

bernilai strategis atau mempunyai kemampuaan untuk meningkatkan keunggulan. 

Perkembangan teknologi yang kian cepat berdampak pada perubahan sikap dan 

perilaku manusia, begitupun pada proses kreatifitas. Dengan kemajuan teknologi 

tersebut tentunya banyak hal menjadi mudah. Selain itu juga,  memberikan 

kontribusi yang amat besar terhadap kemajuan dan pengembangan industri 

multimedia. Sama halnya dengan industri musik saat ini juga semakin pesat. 

Industri musik saat ini tidak hanya menampilkan audio saja tetapi juga 

membutuhkan sebuah animasi visual untuk memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat. Maka diperlukan sebuah video klip untuk sarana memperkenalkan 

sebuah band atau penyanyi sebagai figur publik kepada masyarakat.  

Ketika teknologi perekaman (video) sebegitu dekat dengan masyarakat 

kebudayaan popular, dalam hal ini kalangan muda penikmat-pelaku video, maka 

teknologi tersebut menjadi media bagi mereka mengekspresikan apa saja yang 

ada. Terbukti hingga saat ini video klip masih diakui sebagai salah satu cara 

berpromosi yang paling efektif untuk memasarkan album baru pemusik dan dapat 

membantu meningkatkan penjualan album pemusik tersebut. Perkembangan video 

klip sendiri juga sangat pesat, terbukti hingga saat ini sudah ratusan video klip 

yang diproduksi oleh sutradara video klip atau produsen video klip Indonesia.  

Video klip adalah salah satu bentuk pengekspresian musik yang  

dilantunkan oleh pemusik tersebut, karena selain dapat mendengarkan musiknya,  

audiens juga dapat melihat konsep visual yang dipertontonkan, sehingga mereka  

dapat melihat video klip sebagai dua sisi yang dikemas dalam kemasan yang  

menarik, yaitu audio visual. Ditambah lagi dengan teknik green screen. Layar hijau 

atau lebih dikenal dengan istilah green screen, sudah sejak lama digunakan 

Hollywood untuk memanipulasi background atau latar belakang dari obyek utama. 

Dengan menggunakan layar hijau ini obyek utama (biasanya orang) bisa 

ditempatkan di lokasi manapun tanpa harus berada di sana saat pengambilan 

gambar. Dan dapat ditambahi animasi sebagai background. Teknisnya yaitu 

dengan menghilangkan latar yang berwarna hijau tersebut dan mengganti dengan 

gambar lain melalui software di komputer. 

Oleh karena itu, dalam pembuatan skripsi ini penulis mengangkat 

sebuah judul “Implementasi teknik green screen dalam pembuatan video klip 
Lavena band” 
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2. Landasan Teori 
2.1 Definisi Multimedia 

Multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, 

gambar, dan teks. pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan 

teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan 

link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi. 

2.2  Elemen – Elemen Multimedia 
1. Teks 

Ini adalah dasar dari semua aplikasi sebagai tampilan layar yang 

mempertunjukkan kata – kata yang mungkin dibuat dengan berbagai style dan 

bentuk font, pengaturan warna serta pembubuhan beberapa penekanan agar 

memperoleh perhatian lebih dari yang lain. 

2. Grafik 

Secara umum disebut gambar, baik itu gambar vektor maupun bitmap. Melihat 

gambar dari suatu objek memiliki dampak yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan hanya membaca teks saja. 

3. Suara 

Suara yang disertakan dalam sebuah presentasi digunakan pada bagian yang 

strategis dari program untuk turut memberikan penekanan perhatian dalam suatu 

hal. 

4. Video 

Mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan riil dengan menghadirkan 

rekaman gambar hidup dari video. 

5. Animasi 

Dengan bantuan animasi, dapat menjelaskan sesuatu secara lebih akurat jika 

dibandingkan dengan informasi movie yang berjalan dan berlalu. Bantuan animasi 

memungkinkan dipahaminya dan diulang – ulangnya sebuah gambar dengan lebih 

jelas. 
2.3  Video Klip  

Video musik adalah sebuah film pendek atau video yang mendampingi 

alunan musik, umumnya sebuah lagu. Video musik modern berfungsi sebagai alat 

pemasaran untuk mempromosikan sebuah album rekaman. Istilah "video musik" 

mulai populer pada tahun 1980-an dengan adanya MTV. Sebelumnya, video 

seperti disebut "klip promosi" atau "film promosi".  
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2.4  Animasi  
Animasi merupakan perubahan gambar dari satu gambar ke gambar 

berikutnya sehingga terbentuk suatu bentuk gerakan tertentu. Ada Sembilan 

macam animasi yaitu animasi sel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan, 

animasi spline, animasi vektor, animasi karakter, animasi computional, dan 

morphing. 

2.5. Teknik Green screen atau Blue screen 
Greenscreen merupakan teknik yang popular untuk pembuatan judul 

multimedia karena set mahal tidak diperlukan. latar belakang yang menakjubkan 

dapat digerakan dengan pemodelan 3-D dan perangkat lunak grafis, satu atau 

lebih aktor, kendaraan atau objek lain dapat ditempatkan dengan teratur pada latar 

belakang tersebut. Saat syuting dengan green screen pastikan pencahayaan layar 

benar-benar merata; fluktuasi intensitas akan membuat terpotong atau rusak. 

 

3. Analisis 
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam menganalisa dan mengidentifikasi hendaknya mengerti maksud, 

tujuan, sasaran, dan kebijakan-kebijakan sistem. Karena elemen-elemen tersebut 

merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sebuah sistem yang baik. 

Setelah elemen-elemen tersebut telah ditentukan, analis kemudian menentukan 

aspek-aspek yang akan dibutuhkan dalam membangun sistem tersebut. 

.  Aspek-aspek ini kemudian yang mempunyai peran dalam membuat serta 

mengembangkan sistem-sistem tersebut. Aspek-aspek ini meliputi aspek fisik dan 

non fisik yaitu antara lain :  

1. Aspek Hardware  

Aspek ini menyangkut tentang kebutuhan hardware atau perangkat keras 

dalam hal ini perangkat keras yang dimaksud adalah komputer yang dibutuhkan 

untuk membangun sistem ( video klip ). Dalam membangun video klip dibutuhkan 

spesifikasi hardware yang baik untuk memberikan kemudahan dalam membangun 

video klip tersebut.  

Sedangkan pada tahap editing, spesifikasi hardware yang dibutuhkan merupakan 

spesifikasi yang bagus. Yang termasuk bagian hardware ini yaitu :  

 
o Memory / Storage (Penyimpanan)  

 
o CPU (Control Processing Unit / Unit Pengolahan Pusat)  

 
o Input Device (Piranti Masukan)  
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o Output Device (Piranti Keluaran)  
 

2. Aspek Software  

Pada aspek software aspek yang dianalisa adalah kebutuhan software 

atau perangkat lunak yang akan digunakan untuk membangun sebuah video klip. 

Aspek ini mencakup sistem operasi yang akan dipakai dalam pembuatan video 

klip, aplikasi primer maupun aplikasi yang sifatnya sekunder. Dalam pembuatan 

sistem informasi ini, analis juga harus memperhatikan keselarasan, tingkat 

kecenderungan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem informasi tersebut. 
Perangkat lunak yang digunakan adalah Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe 

Photoshop CS4, dan juga menggunakan sistem operasi Windows XP Profesional 

SP2 untuk membuat video klip.  

3. Aspek Brainware  

  Aspek ini meliputi individu atau organisasi yang akan terlibat langsung 

dalam pembuatan video klip ini. Manusia sebagai pencipta dan pengguna sistem 

sehingga sistem ini bisa digunakan sesuai fungsi dan berguna, maka tanpa 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka ketersediaan software dan 

hardware tidak akan berarti. 
 
3.2   Rancangan Sistem  

Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses 

produksi (shooting film atau video). Dengan lahirnya teknologi digital video dan 

metode nonlinear editing maka proses produksi video menjadi lebih mudah. 

1. Sejarah Lagu 

Novel sang gitaris ke dua dari Lavena menemukan cewek pujaan hatinya. 

Novel berusaha mendekati cewek itu dengan berbagai cara. Mulai dari mengasih 

perhatian-perhatian kecil hingga mengajak si cewek itu jalan. Akan tetapi cewek itu 

sulit sekali didapatkan oleh Novel. 

2. Idea 
Dimana seorang lelaki mengejar seorang perempuan yang disukainya 

tetapi kenyataannya perempuan itu tetap menolak laki-laki itu. 

3. Tema 

Tema  pada video klip ini adalah percintaa. Dalam tema percintaan ini, 

menceritakan kegagalan mendapatkan yang seseorang cintai. 

4. Logline 

Bagaimana jika dengan tema lirik tentang cinta dan kemudian di masuki 

jenis musik disko 

5. Storyboard 
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Storyboard memberikan kehidupan bagi script mengenai bagaimana 

sebuah cerita akan berjalan. 
  

 
 

Gambar 3.1 Storyboard 
 
 
3.3  Analisis Teknik 
 1. Analisis Teknik Pencahayaan 

  Tujuan utamanya haruslah cahaya menyebar kesemua sudut sehingga 

mendapatkan tata cahaya yang rata, sehingga dalam proses editing akan menjadi 

lebih mudah menghilangkan background hijaunya. Dalam hal ini, menggunakan 6 

buah lampu lampu yaitu  tungsten (4), 2 ukuran 1000W, 2 ukuran 2000W dan 

kinoflo (2). Gunakan teknik bouncing (menggunakan reflektor) untuk mengurangi 

hard shadow. Untuk mengukur kekuatan cahaya menggunakan alat yang disebut 

Lightmeter. 

2. Analisis Teknik Grenscreen 

  Penataan green screen sangat berpengaruh dalam pengeditan video. 

Tujuan utama dari penggunaan layar hijau adalah untuk menonjolkan obyek utama 

sekaligus melakukan blocking terhadap latar belakang sehingga mudah untuk 

diedit atau dihilangkan untuk kita ganti dengan gambar lain. Teknisnya yaitu 

dengan menghilangkan latar yang berwarna hijau tersebut dan mengganti dengan 

gambar lain melalui software di komputer. 

3. Analisis Teknik Editing 

  Analisis teknik editing merupakan suatu proses dari tahap pasca 

produksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mengcapture, memotong 
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video di Adobe Premiere sesuai storyboard, lalu dirender. Setelah itu  masukan 

video yang telah dipotong kedalam Adobe After Effect, susun sesuai storyboard, 

lalu dichroma key, lanjutkan dengan color correction, lalu tambahkan animasi atau 

background. Langkah terakhir yaitu dirender. 

        4 

        1 

 

5 

        2 

                                                       6 

  

        3 7   8 

Render, per 
potongan 

video 

Memotong 
video 

Capture 
video di 
Adobe 

Render animasi 

coloring 

Susun video sesuai 
storyboard dan di 

chroma key 

Masukan video yang 
sudah dirender ke 

After effect 

                                          Gambar 3.2 Alur Teknik Editing                                                                  

 

3.4 Peralatan Teknis 
 1. Komputer editing 

2. Kamera Sony HDV z-1, digunakan untuk merekam gambar. 

3. Greenscreen, digunakan untuk Background. 

 

Gambar 3.3 Greenscreen 
 

4. Tripod, digunakan untuk menyangga kamera. 

5. Television , digunakan untuk memonitoring gambar. 

6. Speaker aktive  digunakan sebagai pemandu artis berakting. 

7. Lampu , menggunakan lampu kinoflo dan tungsten. 
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8. Kasete mini dv. 

9. Satu set peralatan Band. 

10.Light meter, digunakan untuk mengukur kekuatan cahaya. 

  

4. Pembahasan 
4.1 Implementasi 

Implementasi sistem dalam perancangan dan pembuatan video klip lavena 

band dengan tehnik green screen merupakan penerapan sistem sebenarnya dari 

hasil analisis dan perancangan sistem yang dilakukan pada bab sebelumnya. 

Analisis dalam hal ini adalah tahap pengembangan dan perancangan sistem 

merupakan tahap praproduksi. 

4.2 Tahap Produksi 
 1. Penyutradaraan 

  Penyutradaraan merupakan perancangan adegan, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap segala kegiatan produksi yang berhubungan dengan aspek 

kreatifitas. Segala proses dan hasil dari sebuah karya film atau video adalah 

tanggung jawab sutradara. 

2. Pengoprasian Kamera 

  Pengoperasian kamera sangat ditentukan oleh sinematografer. 

Sinematografer mengendalikan semua aspek yang berhubungan dengfan estetika 

tampilan gambar video dan menerjemahkan keinginan sutradara dalam 

senematografi. 

3. Lighting green screen/ tata cahaya 

  Tata cahaya diusahakan meyebar,jadi cahaya bisa rata kesemua sudut 

green screen. Pada kasus video klip ini, penataan lampu sering kali diubah – ubah 

sesuai dengan kebutuhan pengambilan gambar. 

                                     
 
 Gambar 4.1 Penataan Lampu 
 

4. Penataan green screen 

Penataan green screen sangat berpengaruh dalam pengeditan video. 

Tujuan utama dari penggunaan layar hijau adalah untuk menonjolkan obyek 

utama. 
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5. Make Up 

Dalam hal ini make up diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

jenis kulit dan disesuaikan dengan tata cahaya agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

6. Acting 

Hal yang  harus dilakukan seorang aktris/aktor adalah berakting atau 

melakukan adegan didepan kamera. Dalam melakukan tugasnya artis dipandu dan 

diarahkan oleh sutradara. 

4.3 Pembahasan/Tahap Pasca Produksi 
 1. Tahap Capture Video 

Proses capture video (capturing) adalah proses memindahkan hasil rekaman 

yang disimpan dalam kaset MiniDV dari kamera ke dalam komputer untuk 

dijadikan sebuah file dengan format digital (avi). Langkah awal yang perlu 

dilakukan dalam tahap capture adalah menghubungkan capture device ke dalam 

komputer melalui kabel firewire. 

2. Tahap Cutting Video di Adobe Premier Pro 
Tahap ini merupakan tahap untuk memasukkan semua source gambar yang 

telah dicapture ke dalam video track atau pada time line window yang belum 

tersusun. Selanjutnya akan dipotong dan disusun sesuai dengan storyboard. 

Proses pemotongan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Razor Tool  . 

Pada proses pemotongan video,akan dipilih satu per satu adegan. Setelah semua 

video telah dipotong menjadi satu rangkaian cerita, kemudian video dirender setiap 

adegan atau setiap potongan. Tujuan dari pemotongan video ini adalah supaya 

waktu pengeditan di After effect lebih mudah dan efektif. 

 
        Gambar 4.2 Tampilan Cutting Video 

3. Proses Editing dan Animasi di Adobe After Effect cs3 
Setelah proses cutting video selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

mengedit video. Proses editing dan animasi ini dibuat menggunakan software 

Adobe After Effect. After effect merupakan aplikasi grafis yang dengan format 
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bitmap, tidak seperti Macromedia Flash yang lebih mengutamakan format Vector. 

Dengan format bitmap maka perlakuan pada file sumber (source) harus 

disesuaikan, karena jika file bitmap diperbesar ukurannya maka akan terlihat kasar 

dan pecah. Berikut adalah proses editing video di After Effect:  

 a). Membuat bidang video PAL/D1 DV 
Buat compotition baru dengan menu Compotition New-compotition, 

sesuai standar video PAL/D1 DV, 720X576 Pixel, Frame rate 25 Frame per 

second, dengan durasi 3 menit 14 detik (0:03:14:00). 

 
Gambar 4.3 Tampilan Jendela Compotition Setting 

b). Mengimpor file  
Masukkan file video yang telah dipotong-potong dan file pendukung 

lainnya dengan cara menu file  - Import - file, lalu pilih file yang akan dimasukan, 

lalu klik Open. 

c). Menyusun video 

Sebelum video disusun, video didalam project harus dimasukan kedalam 

timeline dengan cara di drag. Setelah itu dapat disusun sesuai dengan 

storyboard yang ada dan lagu Kejujuran Sang Pemuja. 

 
Gambar 4.4 Menyusun Video dalam Timeline 

d). Menghilangkan background greenscreen dengan keylight(1.2) 

Untuk menghilangkan background hijau, klik menu effect - keying     

keylight(1.2). klik icon pipet di effect controls lalu klik background hijau di layar 
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preview, maka background hijau menjadi transparan atau hilang. Sesuai dengan 

konsep maka background diganti dengan warna putih. 

 

 

Klik 
warna

Gambar 4.5. Effect Control dengan Keylight 1.2 

 

Agar sisa background hijau diminimalisir, pada efek control keylight,  klik 

view screen matte maka gambar akan kelihatan hitam putih. Supaya halus 

lagi pada pengaturan screen matte Clip black dinaikkan sampai dilayar 

preview kelihatan hitam, sedangkan Clip white diturunkan sampai dilayar 

preview kelihatan putih. Jika sudah kelihatan halus, kembalikan lagi View ke 

Final Result. 

 
Gambar 4.6 Pengaturan screen matte 

 
Jika masih ada gambar background yang kelihatan saat melakukan 

proses syuting dan bukan warna hijau, maka background tersebut dapat 

dihilangkan dengan cara Masking. Klik menu Layer       Mask      New mask. 

Pada layer Mask di timeline centang tanda Invert. Klik Time-Vary Stop Watch 

pada Mask Path, lalu seleksi gambar mana yang akan dihapus atau 

ditransparankan sambil geser Current Time Indicator. Agar lebih bersih 

lakukan dengan cara masking per frame. 

pipet
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Hasil 
seleksi 

Current Time 
Indicator 

Gambar 4.7 Pengaturan masking 

Time vary 
stopwatch 

Berikut ini hasil perbedaan gambar yang belum di keying dan yang belum di keying. 

                        Sesudah                                                  Sebelum 

 

Gambar 4.8 Perbandingan keying 

e). Pewarnaan (Color correction) 

Langkah-langkahnya sebagai berikut; klik menu Effect Color correction      

Auto Contrast. Untuk kasus video klip Lavena band sebagian besar effect 

pewarnaannya menggunakan Auto Contrast, karena bisa lebih efektif dan 

hasilnya akan menjadi lebih terang. 

f).  Animasi Garis Cahaya 

Buat layer baru, klik menu Layer > New >Solid berwarna hitam. Aktifkan Pen 

Tool, lalu buat jalur untuk animasi cahaya. Untuk merubah garis, gunakan 

Selection Tool. Drag untuk mengatur atau delete untuk menghapus Vertex yang 

diinginkan. Agar ada cahaya dalam jalur, harus diberi effect Trapcode 3D Stroke, 

dengan cara klik menu effects > Trapcode > 3D Stroke. Hasilnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini; 
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Gambar 4.9 Animasi Garis Cahaya 

 g). Animasi Polar Light 

  Dalam animasi ini bisa membuat efek pancaran cahaya yang dinamis. 

Hanya dengan efek Fractal Noise, Polar Coordinates dan sedikit polesan Glow 

yang menghasilkan cahaya yang indah dan penuh warna. Untuk materi yang 

diperlukan adalah efek Render: Lens Flare, Efek Noise & Grain: Fractal Nois, 

efek Distort: Polar Coordinates, efek Blur & Sharpen: Radial Blur, efek Adjust: 

Level, efek Stylize: Glow dan Expression: Random. 

 
Gambar 4.10 Animasi Polar Light 

 

4.4  Rendering Video 
 Render video merupakan langkah yang terakhir dalam pembuatan Video klip 

Lavena Band. Langkah-langkahnya sebagai berikut; klik menu Compotition > Make 

Movie, maka akan muncul jendela Render Queue untuk merender. Sebelum di klik 

perintah render,setting terlebih dahulu agar Track Audio atau suaranya bisa keluar. Hal 

ini bisa disetting dengan cara klik Lossless pada Output Modul. 
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lossles

Gambar 4.11 Lossless 
Setelah di klik Lossless, maka akan muncul jendela Output Modul Setting. 

Langkah selanjutnya adalah aktifkan cheklist Audio Output yang berada paling bawah 

lalu klik Ok. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya yaitu video klip Lavena Band 

siap dirender. 

 
5.  Kesimpulan 
5.1  Kesimpulan 

Implementasi teknik greenscreen pada pembuatan video klip Lavena Band 

diperlukan konsep yang sangat matang agar bisa direalisasikan menjadi sebuah video 

klip. Dengan adanya konsep yang matang sangatlah membantu pada tahapan 

pembuatan video klip yaitu Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. Pada tahapan 

produksi suatu konsep yang matang dapat meminimalisir kegagalan disetiap 

pengambilan gambar, sedangkan pada tahapan pasca produksi seorang editor bisa lebih 

mudah dalam mengedit video. Jadi pada intinya pembuatan video klip Lavena band 

dirancang dengan konsep sederhana yakni dengan pembuatan storyboad, penguasaan 

kamera, teknik lighting, tehnik editing dan penguasaan pada software pendukung. Selain 

itu semua crew dan peralatan yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin, sehingga 

pembuatan video klip ini dapat lebih efektif dan lancar. Yang paling berpengaruh pada 

pembuatan video klip ini yaitu penataan pencahayaan. Pada saat penataan lampu, 

cahaya harus rata kesemua sudut dari talent sampai greenscreen dan hindari adanya 

bayangan, sehingga mempermudah dalam proses editing dan hasil lebih maksimal. 

Teknik chroma key sangat efektif untuk menghapus background green screen sebagai 



bagian yang akan diisi dengan video lain. Penghapusan salah satu warna yaitu hijau 

menjadi lebih bersih menggunakan efek keylight. 

5.2  Saran 
1. Pada saat produksi perhatikanlah penataan lampu yang benar, supaya 

mendapatkan cahaya yang diinginkan dan merata sehingga memudahkan pada 

saat proses keying. 
2. Pada saat proses produksi ukurlah kekuatan cahaya menggunakan lightmeter, 

sehingga dapat mendapatkan cahaya yang benar-benar akurat. 
3. Pilihlah warna background greenscreen yang terang atau hijau muda. 
4. Hindarkan kostum atau properti berwana hijau, karena akan ikut hilang saat di 

keying.  
5. Perhatikan saat merancang konsep. Sebisa mungkin dibuat yang benar dan 

lengkap sehinggap saat produksi tidak terlalu melenceng dari konsep. 
6. Dalam proses pembuatan video klip, sebaiknya berkerjasama dengan orang 

terdekat yang mempunyai ahli dalam bidang masing-masing. Dari pembuatan 

storyboard, kameramen, penyutradaraan, editing, animasi sampai proses 

rendering sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang sederhana namun 

menarik untuk dilihat. 
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