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Borderless World?  

A very prestigious advances in science and technology, the internet, 
and various devices that followed, has changed the face of the partial 
into the world community, which seemed to know no bounds. 
 
Globalization as a phenomenon has spread widely, sow one or 
cultural patterns all over the world through the boundaries that have 
traditionally defined by ethnicity, kinship, religion, or political 
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Konon keasyikan itu perlu. Keasyikan sebagai bagian dari 
kenikmatan dalam hidup dan kehidupan. Cerita adalah salah 
satu dari sekian banyak hal yang mampu membangkitkan 
keasyikan dan bahkan kegairahan. Asyik itu menyenangkan, 
enjoy, potensial menyebabkan hasil kerja yang optimal dan 
tentu saja berbobot pada akhirnya. Cerita merupakan bentuk 
budaya pembangkit atau pembuat keasyikan paling tua dan 
paling mendasar dalam perkembangan sejarah kehidupan 
umat manusia. Di jaman yang sudah maju sebagaimana 
kiwari, cerita malah cenderung dijadikan bisnis, membangun 
industrinya sendiri lewat sandiwara, buku, film, sinetron, 
animasi, komik dan tentu saja game. Nampak jelas bahwa 
keasyikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu haus 
untuk dipenuhi dan tak kurang ‘rakus’-nya dari kebutuhan 
makan dan minum (T. Sutanto: 1996). 



WORLD INTERNET 
USERS: 3.0 billion

WORLD POPULATION:  
7.2 billion

WORLD SOCIAL MEDIA 
USERS:  2.0 billion WORLD MOBILE 

SUBCRIBERS: 7.0 billion

WORLD FILM ADMISSIONS: 
7.6 billion

–  P R O F.  S U YA N T O ,  P H . D  –  



The market of 
the product is 
more than the 
population of 

the world
–  P R O F.  S U YA N T O ,  P H . D  –  



Gross $1,274 M
Rp. 16,5 triliun

Boeing 347-8
Gross $ 352 M
Rp. 4,6 triliun

–  P R O F.  S U YA N T O ,  P H . D  –  



Mickey Mouse is  
richest artist in the world 
because it already has a 

franchise sales value 
up to $8.5 Billion  

–  P R O F.  S U YA N T O ,  P H . D  –  



Long Life 
Product

amal jariyah atau dosa jariyah ?
–  T E N D Y  Y  R A M A D I N  –  



Shinomiya Yoshitoshi

























































PKM-GT
• BERDASARKAN HASIL PENILAIAN, ARTIKEL PKM-GT AKAN DIKELOMPOKKAN KE DALAM 3 (TIGA) 

KETEGORI SEBAGAI BERIKUT.

• TIDAK LOLOS SELEKSI : BAGI PROPOSAL YANG NILAINYA LEBIH RENDAH DARI BATAS MINIMUM 
UNTUK DINYATAKAN LOLOS SELEKSI.  

• LOLOS SELEKSI TAPI TIDAK DIUNDANG KE PIMNAS: BAGI PROPOSAL YANG NILAINYA MELEBIHI ATAU 
SAMA DENGAN BATAS MINIMAL LOLOS SELEKSI AKAN TETAPI NILAINYA MASIH DI BAWAH BATAS 
NILAI MINIMAL UNTUK DIIKUTSERTAKAN KE PIMNAS. PROPOSAL YANG MASUK KATEGORI INI AKAN 
DIBERI INSENTIF SEBESAR RP 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH).

• LOLOS SELEKSI DAN DIIKUTSERTAKAN DI PIMNAS: BAGI PROPOSAL YANG NILAINYA LEBIH DARI 
BATAS MINIMAL NILAI LOLOS SELEKSI DAN NILAI LOLOS KE PIMNAS. PROPOSAL YANG MASUK 
KATEGORI INI DISAMPING  DIIKUTSERTAKAN  KE  PIMNAS  JUGA  AKAN  DIBERIKAN  INSENTIF  
SEBESAR  RP 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH).
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                                                                                          PKM-GFK 

PKM-GFK merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menyampaikan ide kreatif  

sebagai respons intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat  

antara lain menyangkut SDGs (Sustainable Development Goals):  

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda dunia pembangunan  

untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi dengan menetapkan rangkaian  

target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur  

dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan;  

(1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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Film adalah satu dari sekian hasil karya seni yang sangat berpengaruh dalam membuat 
realitas di kepala para penikmat seni. Pesan yang terdapat dalam film sangat kuat dan 
mudah untuk bertransformasi ke dalam pikiran dan imajinasi penontonnya dan sangat 
mungkin membuat realitas baru yang dianggap kebenaran yang bisa diikuti dalam diri 
penonton.

Kualitas sebuah film sangat menentukan tingginya antusiasme terhadap film tersebut. 
Kualitas film yang semakin baik dari segi cerita, sinematografi, juga teknis, secara 
idealnya seharusnya akan menentukan tingginya antusiasme untuk 
menyaksikannya. 

Sebuah film mampu mengedukasi masyarakat dan masyarakat yang menilai sendiri. 
Film adalah refleksi dari keadaan masyarakat pada zamannya.
Film bisa mengungkapkan semualatar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Lalu bagaimana menentukan kriteria sebuah film yang dianggap baik atau tidak? 
Sebuah film membuat kita berpikir tentang sebuah hal yang baru, mengubah perspektif 
dan cara pandang kita tentang sesuatu hal, mampu mempengaruhi dan 
menggerakkan, mampu membawa respon emosional penontonnya, itulah sebetulnya 
kriteria bahwa sebuah film dapat dikatakan bagus. 



Secara sederhana, sebuah film dapat dikatakan bagus jika memenuhi beberapa kriteria:

1 Memiliki alur cerita yang kuat. Kendati hanya menceritakan sebuah cerita yang 
sederhana, dengan cara yang tepat, film bisa jadi lebih baik daripada sebuah film yang 
berisikan cerita yang penuh intrik dengan terlalu banyak ploting cerita yang tidak 
berkesinambungan. Sebuah cerita yang baik adalah cerita yang mampu 
menghubungkan cerita film dan isi pesan di dalamnya dengan penonton secara 
emosional. Inilah tugas utama penulis cerita dan skenario, ketika mereka harus 
menciptakan dialog yang baik dan alami untuk karakter-karakter yang terdapat dalam 
sebuah cerita.

2 Film yang baik mampu membangkitkan emosi para penontonnya. Misalnya, keitka 
menonton film komedi, bisa tertawa karena kelucuan-kelucuan dalam adegan film pada 
saat menontonnya. Pemeran film yang baik harus mencurahkan perasaannya dalam 
tiap adegan pada alur cerita film. Mereka mengikuti arahan dan juga menambahkan 
inisiatif dengan sentuhan mereka sendiri kepada film yang sedang dimainkan. Hal ini 
untuk memperkuat pengaruh emosional pada setiap adegan untuk mempengaruhi 
penonton.





3 Teknik sinematografi juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses 
pembuatan sebuah film untuk menyempurnakan proses pembuatan film secara visual. 
Sinematografi yang baik, mempersiapkan dan menyuguhkan suasana hati dan 
emosional pada keseluruhan film, mengisi transisi antara adegan-adegan yang efektif 
dan kreatif, seperti sudut kamera yang kreatif, pencahayaan yang baik dan menjaga 
detil-detil visual yang tidak penting yang sekiranya hanya akan menjadikan kekonyolan 
maupun ketidaksesuaian dengan adegan dan keseluruhan film.

      Jadi, film yang baik itu adalah saat penonton film sudah mulai memiliki pemahaman   
      bahwa sebuah film itu sangat bisa mempengaruhi cara pandang dan pemikiran   
      penonton. Dalam hal ini kecerdasan emosional dan intelektual menjadi penting.





estetika  visual



Film itu bagus! Film ini tidak bermutu! Film itu sangat artistik! 

Tetapi bagaimana sebenarnya dapat menilai sebuah karya film, apa standarnya, 
bagaimana kriterianya, bagaimana sistem nilainya? 
untuk menilai sebuah karya seni (film) sangat tergantung dari pengalaman mental dan 
pengalaman budaya seseorang. Logikanya semakin banyak/tinggi pengalaman mental dan 
pengalaman budaya seseorang secara tidak langsung semakin tinggi pula sistem nilai atau 
kriteria penilaian terhadap sebuah karya seni (film). Karena pengalaman mental dan 
budaya tiap orang tidak sama, maka berbeda pula sistem nilai atau kriteria yang dihasilkan, 
sehingga pada akhirnya bisa berbeda pula penilaian tiap orang terhadap sebuah karya film. 

Untuk dapat memahami sebuah film kita perlu mengetahui sejauh mana pencapaian yang 
dapat dihasilkan dari sebuah karya film. Pencapaian yang dimaksud dapat dibagi dalam 
dua aspek pencapaian, yaitu: Pencapaian Tematik dan Pencapaian Estetik.



Pencapaian Tematik adalah kekuatan cerita atau tema yang dikandung dalam sebuah 
karya film, termasuk didalamnya latar belakang permasalahan (pendahuluan), 
permasalahan, penyelesaian permasalahan serta kesimpulan. Setiap aspek harus memiliki 
hubungan sebab akibat (koheren) yang kuat sehingga dapat saling terjalin hubungan 
menjadi alur cerita yang kuat/menarik. Adapun terkadang urut-urutan alur cerita bisa bisa 
beragam. misalnya: kesimpulan, latar belakang, permasalahan dan penyelesaian masalah, 
hal tersebut tidak menjadi masalah selama masih memiliki hubungan sebab akibat yang 
kuat.

Setiap unsur-unsur tersebut harus dapat berkaitan satu sama lain dan dipaparkan dengan 
jelas sehingga membentuk alur cerita yang koheren.





Pencapaian Estetik adalah segala hal yang berhubungan dengan teknik dalam membuat 
film yang mempunyai unsur-unsur; mise en scene, kamera, editing dan sound. Mise en 
scene adalah segala sesuatu yang ada di depan kamera, seperti: setting, pemain, pakaian, 
pencahayaan dan sebagainya. Kamera berkaitan dengan sudut pengambilan, jauh dekat 
dan tinggi rendah kamera. Editing adalah kegiatan “penyatuan” segala sesuatu (scene) yang 
terekam oleh kamera sehingga terjalin hubungan yang berkesinambungan antar scene. 
Sedangkan sound berkaitan dengan segala macam suara/bunyi termasuk di dalamnya 
musik latar (score) atau soundtrack. Pencapaian estetis sangat terkait erat dengan 
komposisi bentuk, warna, kontras, keseimbangan dan sebagainya yang segalanya terekam 
dalam kamera. Setting sebuah ruangan atau kota yang indah, pemandangan alam sekitar 
dengan komposisi gambar yang seimbang, pembawaan karakter yang kuat oleh pemain, 
perpindahan gambar yang sesuai dengan konteks sebuah scene ataupun musik latar yang 
indah, seluruhnya merupakan pencapaian estetik dalam sebuah film.





Pertanyaannya sekarang, apakah pencapaian tematik dan pencapaian estetik dapat 
dipisahkan satu sama lain? 
Tentu saja hal tersebut sangat mustahil. Apalah artinya suatu tema yang luar biasa tanpa 
pencapaian estetik yang memadai, jika itu terjadi tema yang terkandung dalam sebuah film 
akan terasa hambar dan tidak akan dapat tercapai tujuannya, begitu pula sebaliknya 
pencapaian estetik yang tinggi menjadi sia-sia karena tema yang lemah. Memang tidak 
setiap pembuat film memiliki kelebihan untuk mencapai kedua pendekatan tersebut dengan 
sempurna, tetapi minimal sebuah karya film harus memiliki pencapaian tematik dan estetik 
yang memadai. Sebuah film mungkin saja tidak mempunyai tema terlalu istimewa tetapi jika 
memiliki pencapaian estetik yang luar biasa, film tersebut secara keseluruhan dapat terlihat 
menjadi sebuah karya yang istimewa, demikian pula sebaliknya. Tetapi memang harus 
diakui bagaimanapun juga tema merupakan hal yang paling penting dalam membuat 
sebuah karya film. 



Sekali lagi perlu ditekankan, penilaian tinggi rendahnya pencapaian tematik dan estetik 
sebuah karya film sangat tergantung dari pengalaman mental dan budaya pengamat film. 
Kita mungkin sekarang tidak bisa begitu saja menghakimi sebuah karya film sangat tidak 
bermutu sebelum kita memahaminya dengan benar dan seksama apa maksud yang ingin 
disampaikan oleh pembuat film.
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1) 1)     Tanpa kemiskinan, no poverty yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun                                                                                  
di seluruh penjuru dunia 

  
                    



2) Tanpa kelaparan, zero hunger yaitu tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan,                                             
perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan 

  
                    



3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, good health and well-being yaitu                                                                          
menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup                                                                                         

untuk seluruh masyarakat di segala umur 
                   



4) Pendidikan berkualitas, quality education yaitu menjamin pemerataan pendidikan                                                               
yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang 

  
                    



5) Kesetaraan gender, gender equality yaitu mencapai kesetaraan gender                                                                                         
dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan 

  
                    



6) Air bersih dan sanitasi, clean water and sanitation yaitu menjamin                                                                             
ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang 



7) Energi bersih dan terjangkau, affordable and clean energy yaitu menjamin akses                                                         
terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya,                                                                                                                

berkelanjutan dan modern untuk semua orang 



8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, decent work and                                                                                                   
economic growth yaitu mendukung perkembangan ekon omi yang berkelanjutan,                                                                  

lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang 



9) Industri, inovasi dan infrastruktur, industry, innovation and infrastructure                                                                           
yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas,                                                                                                                                

mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi 





10) Mengurangi kesenjangan, reduced inequalities yaitu mengurangi ketidaksetaraan baik                                                                                              
di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia



11) Keberlanjutan kota dan komunitas, sustainable cities and cummunities  
yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas,  

aman dan berkelanjutan 

untuk perkembangan yang berkelanjutan





12) Konsumsi dan produksi bertanggungjawab,  
responsible consumption and production yaitu menjamin  

keberlangsungan konsumsi dan pola produksi 



13) Aksi terhadap iklim, climate action yaitu bertindak cepat  
untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya 



14) Kehidupan bawah laut, live below water yaitu melestarikan  
dan menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut  

untuk perkembangan yang berkelanjutan



15) Kehidupan di darat, life on land yaitu melindungi,  
mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat,  

mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah 

untuk pembangunan yang berkelanjutan



16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, peace,  
justice and strong institution yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat  

untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang  
termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan 

untuk pembangunan yang berkelanjutan



17) Kemitraan untuk mencapai tujuan, partnership for the goal  
yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global  

untuk pembangunan yang berkelanjutan







Keprihatinan Bangsa Indonesia  



a) Korupsi



b) Nar koba



c) NKRI







d) Bencana Alam 





“Bahasa Daerah” 









Via Valen 800rb-1jt views per-hari

e) Bahasa Daerah 





JAWANOLOGI 
Tong kliwir ....

Monggo sami ngemut-emut boso Jawi :

-Tuku Sithik = nempil

-Nyolong Sithik = ngutil

-Bayar Sithik = nyicil

-Pecah Sithik = cuwil

-Kurang Sithik = gumpil

-Sodaqoh Sithik = cethil

-Mangan Sithik = nithil

-Nyenggol Sithik = njawil

-Kriting Sithik = kriwil

-Nemplek Sithik = kanthil

-Uwoh cilik = pentil

-Nakal Sithik = methakil

-Nyusu =mentil

-Anak paling cilik = ragil

-alat nggoreng = suthil

-tikus cilik = cindhil

-dinggo mlaku =sikil

-telek wedhus =inthil

-wadah gudeg =kendhil

-godong lumbu =buntil

-gegamane iwak=patil

-ra ganep =ganjil

-melu terus =nginthil

-jajan pasar =cenil

-oleh mateni wong = laisen tu kill

monggo dipun lajengaken...!

Karya : Toto Winarno, S.Des. 2015





SUNDANOLOGI*
!
Kata!‘JATUH’!jika!menggunakan!Bahasa!Indonesia,!mau!jatuh!ke!arah!
manapun!tetap!bunyinya!JATUH.!Begitu!juga!jika!menggunakan!padanan!kata!
Bahasa!Inggris,!FALL.!
 !
Andaikata!berBbasa!Sunda!:!
!
!
Jatuh!ke!belakang!:!NGAJENGKANG!
Jatuh!dari!atas!:!MURAG!!
Jatuh!ke!depan!:!TIKUSRUK!
Jatuh!terlempar!:!NGAJUNGKEL!
Jatuh!karena!tersandung!:!TIKOSEWAD!!
Jatuh!terus!meluncur!:!NGAGOLOSOR!
Jatuh!ke!dalam!lobang!:!TIGEBRUS!
Jatuh!Terpeleset!:!TISEUREULEU!
Jatuh!ke!dalam!air!:!TIGUJUBAR!

!
Belum!lagi!jika!dikaitkan!dengan!kondisi!
jatuh!nya:!
!
Jatuh!dari!tempat!Odur:!NGAGUBRAG!
Jatuh!terOdur!:!KASIREP!!
Jatuh!tak!sengaja!:!TIJALIKEUH!!
Jatuh!tergulingBguling:!NGAGULUNDUNG!!
Jatuh!tanpa!ada!penahannya!:!RAGRAG!
Jatuh!Cinta!:!BEGER!
Jatuh!miskin!:!MALARAT!
Jatuh!Odak!bangun2:!BOABBOA!KOJOR!
Jatuh!dr!lantai!5!:!MAOT!HENTEU!NYA?! 









Minangese Language 

Kata JATUH jika menggunakan Bahasa 
Indonesia, mau jatuh ke arah mana pun tetap 
bunyinya JATUH. Begitu juga jika 
menggunakan padanan kata Bahasa Inggris, 
FALL.


Andaikata kita uji-kan dalam bahasa Minang: 


1) Jatuh tersandung akar pohon saat berjalan:

a. TAJIRANGKANG 
b. TATILANTANG 
c. TASUNGKUA 
d. TAMBILOK 
2) Jatuh krn kaki masuk ke sela2 lantai 

yg terbuat dari bambu saat berjalan 

di rumah panggung:

a. TAPURUAK 
b. TASURUAK 
c. TATARUANG 
d. TAPAROSOK 
3) Saat berjalan, tdk melihat ada anak tangga 

di depan, shg hilang keseimbangan 2-3 
langkah 

kemudian terjatuh:

a. TASANDUANG 
b. TALASAK 
c. TABUJUA 
d. TANGIANG 
4) Tukang beras sedang ngangkut beras, 

lalu ada lubang kecil di ujung karung, 

maka jatuhnya beras dari karung disebut:

a. BOCO 
b. TIRIH 
c. TABULALAK 
d. TAHAMPEH 

5) Saat nyebrang kali yg dihubungkan oleh dua batang bambu, lalu di tengah2  
kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke kali :

a. TAOLEANG 
b. TAJATUAH 
c. TATAJUN 
d. TADABUA 
6) Kiper menahan bola jatuh, dan ditahan dengan tangan lantas terkilir, disebut:

a. TASIALIA 
b. TAKILIA 
c. TAPALEKOK 
d. TAKAO 
7) Anak kecil jalan di pinggir kolam, lalu ada genduruwo lewat, krn kaget dia jatuh 
ke kolam, disebut:

a. TAGALINCIA 
b. TAJATUAH 
c. TADAROK 
d. TAMBUA 
8) Saat manjat pohon, lalu jatuh, tapi masih sempat megang dahan2 sblm jatuh ke 
tanah, disebut:

a. TAJATUAH TAPAI 
b. TADAROK 
c. TAJUN 
d. TABUIK 
9) Di saku ada kelereng. Ternyata sakunya bolong, kelereng jatuh satu persatu 
sampai habis,jatuhnya kelereng disebut:

a. TALUBANG 
b. TASIREK 
c. BOCO 
d. TALUBANG 
10) Berjalan di pematang sawah, tiba2 didorong oleh teman, sampai terjatuh ke 
dalam sawah, disebut:

a. TABANAM 
b. TAKOK 
c. TAJATUAH 
d. TABIDIAK 
11. Jika Anda pusing  menjawab, maka disebut:

a. PANJANG 
b. PUSIANG 
c. PAKAK 
d. KALERA 



cito citato:
sakiknyo iko disiko…











LOLOS	?Evaluasi
Daring	1

Ya

Tidak ?	
Alasan?

Komponen Penilaian (7’) 
 

















Tips and Tricks Penilaian Daring (-7’)  



Skema sumberdaya untuk menginspirasi solusi 

Sumberdaya 

Khusus insani 

Non fisik (software) 

Fisik 

Nilai-nilai (values), karakter, 
Sikap mental, dan etika serta  
penguasaan IPTEKS 

Kebudayaan 

Buatan (hardware) 

Alam 

Hayati 

Flora 

Fauna 

Non hayati 

Tanah, air 

Energi, matahari, 
angin 

Mineral dll 



Diskusi (5’)





When making plans, think big. 
 
When making progress, think small.



pertanyaan:
1.  0,3 LapAk (Laporan Akhir)?
artikel dan lapak menjadi uraian behind the scene.

pertanyaan:
3. Presentasi?  0,7
Presentasi max 15’, adalah penguatan resensi maksimal (muatan ipteks pada penilaian jadi 
petimbangan utama), dan ‘nobar (nonton film bareng’) maksimal 7 (tujuh) menit. Presentasi 
meliputi: persiapan, konsep, story board, naskah skenario, shooting, staging, blocking, 
produksi-editing, capturing, sound-editing, lighting, angle. orisinalitas.

pertanyaan:
4. Dukungan Viewer?
Dukungan viewer adalah yang diperoleh dari khalayak/publik (diperiksa oleh reviewer), 
bukan semata viewer dalam ruangan PIMNAS.

pertanyaan:
5. Poster?
Tampilan poster, wujudnya khusus, seperti halnya poster film/sinema, boleh pop up, tidak 
membatasi kreativitas, prinsip utamanya adalah berkarya!



fiksi, dokumen, eksperimen
dimulai dari gagasan,
dilanjut narasi, 
kemudian karya 



Penilaian :
Kedalaman ilmu pengetahuan  
50% (substansi/isi pilihan, 
literatur, referensi, kreativitas)
Dinamika dan Kualitas Visualiasi 
Konten 25% (kejelasan alur 
pemikiran, kualitas visualisasi 
konten, orisinalitas)
Sistematika dan Kejelasan Alur 
Pikir 15% (gagasan-story board, 
skenario, scene, shooting: pra-
prod-prod-pasca-prod, 
editing:shortlist)
Durasi 10% (efektivitas 
manajemen pengelolaan 
informasi) Durasi maksimal 7 
menit



penyamaan persepsi PKM-GFK
film adalah : fiksi, dokumen, eksperimen



















































-Johnny Appleseed

“Type a quote here.”

…matur suksma…  hatur nuhun

…tarimo kasih…
matur nuwun

terima kasih thank youvielen dank


