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BAB IV 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang dibuatnya Film Axelerate 

Kebanyakan pria berkembang mengikuti stereotype maskulinitas ataupun 

segala hal yang dianggap 'benar' oleh orang sekitar. Pria pun sering dihadapkan 

pada pilihan antara materi dan mimpi, meskipun keduanya sama berarti tapi 

memilih salah satunya bisa menentukan segalanya. 

Axe percaya bahwa seorang pria memiliki karakter yang kuat dan berani 

menghadapi tekanan. Untuk itu, Axe meluncurkan sebuah web series (film pendek 

series) bertema AXElerate: The Series, sebuah representasi kisah hidup tiga Brand 

Ambassador Axe, yaitu Chicco Jerikho, Keenan Pearce dan Arifin Putra. 

Bicara mengenai karakter pria dan cara mereka menghadapi tekanan, Axe 

melihat bahwa pria Indonesia pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga karakter. 

Karakter cowo kalem, cowo sabi dan cowo kelas. Menurut Keenan Pearce 

karakter pria sabi mencerminkan spontanitas dan menyenangkan. Hal ini yang 

tercermin lewat karakternya di film tersebut sebagai pekerja kreatif, dia sering 

dihadapkan dengan berbagai tekanan, seperti ekspektasi klien untuk menciptakan 

ide-ide yang tak biasa. Sehingga tekanan ini membuatnya keluar dari pakem 

kreatif yang biasa dia jalani untuk mencari ide-ide brilian di tempat-tempat yang 

tak terduga. Pada akhirnya ‘pressure is good for you’ sebuah quote yang selalu 

Keenan ingat ketika menghadapi tekanan. 
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Menurut Arifin Putra, Di awal karirnya, dia sering mendapatkan julukan 

pretty boy dari orang-orang yang menyepelekan bakat aktingnya. Hal ini justru 

memicu semangatnya untuk membuktikan kemampuan hingga batas akhir. 

Bahkan dengan keterbatasan yang dia miliki, dia bisa mengatakan bahwa 

menjawab tekanan itu adalah satu hal, namun membuktikan bahwa orang lain 

telah salah menilai karakter Arifin Putra adalah hal lain yang luar biasa bermakna 

Menurut Chicco Jerikho dalam menjalani profesi, dia pernah dihadapkan 

dengan pilihan berat, antara materi atau mengejar mimpi. Dilema ini akhirnya 

melahirkan keputusan berani yang membuat dia menggali semua potensi yang dia 

miliki. Sebuah pembelajaran yang berharga untuk dia, bahwa tidak ada kegagalan 

besar daripada menghabiskan hidup dengan berandai-andai dengan pilihan masa 

lalu yang seharusnya dia ambil. Sebagai bentuk inspirasi, AXElerate: The 

Series  menggambarkan tentang bagaimana tiga karakter cowo Indonesia 

menjawab tantangan yang mereka temui dalam hidup melalui the untold stories 

dari tiga Brand Ambassador Axe. 

Crew dibalik layar Axelerate : 

Scriptwriter : Ifan Ismail /M. Irfan Ramli / Diva Apresya, Nurita Anandia 

Story Development: Wahana Penulis & Visinema Pictures  

Producer : Nurita Anandia W  

Line Producer   : Sonny Laksamana 

Asst. Director   : Abet Fahmi  

Casting Director  : Meirina Alwie 

1st DOP  : Ferry Rusli  
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2nd DOP  : Bambang Hadi Saputro / Armandy Norman 

Art   : Adam Fauzan  

Drone   : M. Oksy Rahim  

Sound Recordist : Arief Budi Santoso  

Make Up  : Sofia / Sabrina Rochelle Kalangie / Rahma 

Post Pro Producer : Nikko Bayuaji  

Film Editor  : Teguh Raharjo & Hendra Adhi Susanto / Ahsan Andrian 

Assistant Editor : Yudis Nugraha 

Scoring  : McAnderson  

Sound Designer : Satrio Budiono  

Color Grading  : CinePro  

Motion Graphic : Arief Khoirul Alim & Zoel Hapner 

Production Assistant : Surya Winata / Wirsad 

Casts : Keenan Pearce, Chicco Jerikho, Arifin Putra, Shafira 

Umm, Sadiq, Ryoichi Hutomo, Aufa Assagaf, Alex Abbad, 

Putri Marino, Ernanda Putra, Hanum, Darwyn Tse, Adriano 

Qalbi, Arswendi Nasution 
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4.1.2 Tokoh Utama dalam film Axelerate  

1. KEENAN PEARCE Si Cowo Sabi 

 

 

 

 

Gambar 1 

Dalam web series AXElerate: The Series, Keenan Pearce mewakili 

karakter cowo sabi yang selalu spontan dan menyenangkan. Wewangian Axe 

Dark Temptations yang adiktif dan menyegarkan mendorong para cowo sabi 

untuk memiliki can do spirit dan selalu berpikir positif dalam menjawab tekanan. 

2. ARIFIN PUTRA Si Cowo Kelas 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Pria kelas seperti Arifin Putra selalu mengejar kesempurnaan dan presisi 

dalam segala hal. Wangi Axe Gold Temptations yang mewah dan menggoda 

semakin menyempurnakan penampilan dan karakternya. 
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3. CHICCO JERIKHO Si Cowo Kalem 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Mewakili karakter cowo kalem, Chicco Jerikho mengungkapkan 

perjalanan hidupnya dalam menjalani profesinya seperti sekarang. Ada banyak 

dilema yang harus dihadapi dengan pilihan berat, antara Chicco harus memilih 

materi atau mengejar mimpi. Karakter cowo percaya bahwa action speaks louder 

than words. 

Varian Axe Black dengan wanginya yang kalem namun memikat membuat 

cowo kalem selalu merasa tenang dalam menghadapi tekanan. Seperti pilihan 

Chicco Jerikho ketika mengatasi tekanan yang dialaminya. 

4.1.3 Behind the Scene Film Axelerate  

1. Potongan gambar axelerate episode 1-3 ( Keenan Pearce) 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4        Gambar 5
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  Gambar 6     Gamabar 7 

2. Potongan gambar episode 4-6 

Gambar 8   Gambar 9   Gambar 10 

3.Potongan gambar episode 7-9 dan Finale episode 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11     Gambar 12 
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Gambar 13       Gambar 14 

4.1.4 Kesan Penonton tentang Film Pendek Axelerate secara umum 

Axe meluncurkan film pendek series ini memang bertujuan untuk 

mendekatkan axe kepada konsumennya, dengan kata lain axe ingin meningkatkan 

ekuitas merek dengan adanya film ini. Film ini mendapatkan kesan dan respon 

yang cukup baik pada penontonnya. Setidaknya hingga tanggal 14 September 

2017, masing-masing episode film pendek Axelerate telah ditonton lebih dari 1,7 

juta penonton dengan rincian : 

Episode 1   2.122.674 Penonton 

Episode 2  1.469.755 Penonton 

Episode 3 795.084 Penonton 

Episode 4 1.956.830 Penonton 

Episode 5 1.722.235 Penonton 

Episode 6 1.179.701 Penonton 

Episode 7 1.936.610 Penonton 

Episode 8 1.500.188 Penonton 

Episode 9 984.202 Penonton 

Finale Episode 3.559.165 Penonton 

   Sumber : Youtube axeindonesia 
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Data statistik tahun 2016 dari Polling Indonesia dan APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Internet Indonesia) mengatakan bahwa perilaku pengguna internet 

di Indonesia sekitar 14,5 juta penduduk Indonesia mengakses media sosial 

Youtube. Dari total tersebut mencatatkan 11,7 % pengguna mendia sosial 

Youtube mengetahui film Axelerate. Peneliti menggunakan data statistik tahun 

2016 dikarenakan film ini pertama kali dirilis pada tanggal 8 mei 2016. Angka 

tersebut memang menunjukkan jumlah yang sedikit, namun jika dilihat dari 

pesaing lain yang sama mengeluarkan film mengenai mereknya, jumlah penonton 

film axelerate terbilang cukup banyak. Seperti film pendek yang dikeluarkan oleh 

Produk gel ramut Gatsy dari beberapa episode filmnya hanya ditonton sekitar 

puluhan ribu penonton. Film sore dari merek Tropicana Slim, jumlah penontonnya 

dengan rata-rata tidak lebih dari  1.1 juta penonton. Rinciannya dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Jumlah penonton Webseries Gatsby 

Episode 1 54.270 Penonton 

Episode 2 50.187 Penonton 

Episode 3 68.497 Penonton 

Episode 4 64.303 Penonton 

Episode 5 72.036 Penonton 

Rata-rata jumlah penonton = 61.858 penonton 

Sumber : youtube/gatsbyindonesia 

Jumlah Penonton Sore (webseries Tropicana Slim) 

Episode 1 1.570.450 Penonton 

Episode 2 984.054 Penonton 

Episode 3 966.300 Penonton 

Episode 4 917.583 Penonton 

Episode 5 880.010 Penonton 

Episode 6 889.361 Penonton 

Episode 7 832.789 Penonton 



50 
 

Episode 8 (Final) 917.744 Penonton 

Episode 9 (Special Episode 1.187.175 Penonton 

Rata-rata jumlah penonton 1.016.162 

Sumber : Youtube/tropicanaslim 

Jika dilihat dari data di atas film pendek mulai diminati oleh beberapa 

brand sebagai media meningkatkan ekuitas merek. Dari beberapa brand tersebut, 

Axelerate bisa menarik perhatian penonton melebihi dua film pendek lainnya 

yang dikeluarkan oleh brand Gatsby dan brand Tropicana Slim. Pengemasan 

cerita dalam film pendek Axelerate ini membawakan cerita yang ringan dan 

mampu memberi motivasi kepada penontonya. Pemilihan tokoh utama seperti 

Keenan Pearce, Arifin Putra, dan Chicco Jerikho juga membuat film ini ditunggu-

tunggu oleh penontonnya. Selain cerita yang menarik film ini juga memiliki 

teknik sinematogarafi yang mampu memuaskan mata penontonya, dengan 

menggandeng Angga Dwimas Sasongko sebagai sutradaranya. Dia dikenal 

sebagai director yang mengutamakan kualitas gambar dari setiap karyanya. 

 Menurut Himawan pratista, film terdiri dari dua unsur yaitu unsur narasi 

dan sinematik. Kedua unsur ini saling memperkuat dan melengkapi sehingga 

unsur naratif adalah bahan atau materi yang diolah sedangkan sinematik adalah 

cara atau gaya untuk mengolahnya. Untuk membuat film yang bagus harus 

memperhatikan keduanya. Dikutip dari majalah Kinescope edisi September 2013, 

film yang bagus setidaknya ada 3 kriteria yang harus ada didalam film. Pertama, 

sebuah film harus memiliki alur cerita yang kuat. Sebuah cerita yang baik adalah 

cerita yang mampu menghubungkan cerita film dan isi pesan di dalamnya dengan 

penontonnya secara emosional. Kedua, sebuah film yang baik harus mampu 

membangkitkan emosi para pernontonya. Dan yang ketiga yaitu teknik 

sinematografinya juga memainkan pesan yang sagat penting dalam proses 

pembuatan film secara visual. 
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 Menurut peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa film ini memiliki 

sinematografi yang bagus, cerita yang menarik dan mampu menginspirasi 

penontonya. Dari ketiga hal tersebut dan melihat penjelasan dari Himawan 

Pratista serta kriteria film yang bagus menurut majalah Kinescope menjelaskan 

bahwa film axelerate merupakan film yang berkualitas baik dari segi narasi 

maupun sinematiknya 

4.2 Deskripsi Subjek Penelitian 

Kine klub UMM merupakan kelompok studi sinematografi yang 

berhubungan secara koordinatif konstruktif di lembaga kemahasiswaan di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Kine Klub UMM didirikan 

dengan tujuan sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat bagi anggota 

Kine Klub UMM di bidang sinematografi baik secara teori maupun praktis, tak 

hanya itu Kine Klub UMM juga dapat menciptakan jiwa organisatoris anggotanya 

dan yang paling penting dapat memasyarakatkan dan memberikan konstribusi 

bagi perfilman Indonesia 

 

4.2.1 Sejarah Kine Klub UMM 

Berawal dari kumpulan mahasiswa yang hobi nonton film dan belajar tentang 

film, seiring berjalannya waktu Kine Klub UMM mulai mengarah ke produksi 

film tahunan, pendistribusikan film, menggelar workshop dan roadshow, sampai 

dengan mengadakan festival film di Kota Malang. 

    Berangkat dari anggota Divisi Jurnalistik didalam HIMAKOM UMM (HMJ 

Ilmu Komunikasi UMM) yang hobi mengadakan pemutaran film, lambat laun 
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dibentuklah di dalamnya Divisi Sinematografi untuk menampung apresiasi 

mahasiswa dibidang sinematografi. Pada tahun 1999 saat selesai kepengurusan di 

HIMAKOM, Kine diusulkan untuk menjadi UKM/LSO, akhirnya para anggota 

sepakat Kine dijadikan UKM dan Akhirul Aminullah, kordinator Divisi 

Sinematografi yang secara tidak langsung menjadi ketua Kine Klub UMM 

pertama. 

       Dan sampai sekarang Kine Klub UMM telah memproduksi lebih dari 90 

karya film yang terdiri dari film pendek, film panjang, serta film dokumenter. 

KETUA-KETUA KINE KLUB UMM 

1. Akhirul Aminullah (2000-2001) 

2. Hafez (2001-2002) 

3. Fitri Setyaningrum (2002-2003) 

4. Yanto Sugianto (2003-2004) 

5. Endra Wahyudi (2004-2005) 

6. Christina Anggraeni (2005-2006) 

7. Rahne Putri (2006-2007) 

8. Hardian Adi Wijaya (2007-2008) 

9. Yoga Perdana (2008-2009) 

10. Vicky Arief (2009-2010) 

11. Joji Irawan – Novi Andriyanti (2010-2011) 

12. Ach. Hadi Saputra (2011-2012) 

13. Lizya Oktavia Kristanti (2012-2013) 
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14. Noval Dwinuari Anthony (2013-2014) 

15. Umar Abdul Aziz (2014-2015) 

16. Andang Tri Saputro (2015-2016) 

17. Ariel Pratama Effendi (2016-2017) 

4.2.2 Anggota Kine UMM 

Jumlah anggota Kine Klub UMM #14 seluruhnya berjumlah 41 orang. 

Jumlah tersebut merupakan jumlah semua anggota yang mendaftar dan telah 

menjadi anggota penuh. Namun jumlah tersebut bukan merupakan anggota yang 

masih aktif, anggota yang masih aktif berjumlahkan 15 orang. Berikut daftar nama 

ke 15 orang yang masih aktif : 

 

No 
Nama # Ke

Kegiatan Yang 
diikuti 

Kepengurusan 

Pengetahuan 
mengenai 

seluruh eps 
Film Axelerate Produksi 

Bersama 

Malang 
Film 

Festival 
1 Ade Wahyuni 14 √ √ √ √ 

2 M Abdul Chafidz 14 √ √ √ √ 

3 Aina Shofia 14 √ √  √ 

4 Bagus Sabda N 14 √ √ √  

5 Vionisepti S 14 √ √ √ √ 

6 Andang Tri Saputro 14 √ √ √  

7 Dwi Wijayanti 14 √ √   

8 M. Azmi 14 √ √ √ √ 

9 M Najib Hasbi 14 √ √ √ √ 

10 Widya Chury Aini 14 √ √ √ √ 

11 Lukman Hakim 14 √ √ √  
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12 Isna Fajriya 14 √ √ √  

13 Ais Iqbal 14 √ √   

14 Wahyu Satrio 14 √ √  √ 

15  M. Fajar Ramadhan 14 √ √ √  

Ket : Data berdasarkan database Kine Klub UMM 

Anggota Kine Klub UMM di atas yang berjumlah 15 orang di atas 

dikatakan aktif dikarenakan mengikuti beberapa kegiatan Kine Klub UMM seperti 

menjadi pengurus di Kine Klub UMM, menjadi crew di produksi film bersama 

dan turut serta dalam Apresiasi film dalam Malang Film Festival dan anggota 

lainnya yang tidak aktif dikarenakan tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan 

di Kine Klub UMM dan beberapa anggota lainnya yang telah menyelesaikan 

pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Malang. Namun setelah melakukan 

prasurvei kepada anggota Kine Klub UMM #14 mengenai pengetahuan tentang 

film pendek axelerate teseleksi menjadi 8 orang dan ke-8 orang tersebutlah yang 

kemudian menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.  

4.2.3 Program Kine Klub UMM 

1. Malang Film Festival 

 Malang Film Festival (MAFI Fest) adalah festival film di Indonesia 

yang digagas oleh mahasiswa dalam wadah Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok 

Studi Sinematografi Kine Klub UMM yang berada dibawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Malang, festival ini khusus menangani film fiksi pendek dan film 

dokumenter pendek. MAFI Fest dilaksanakan secara rutin setip tahun sejak 2004. 

Tujuan diadakan Malang Film Festival 
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a. Menjadi wadah apresiasi karya film pelajar (SMA/K) dan Mahasiswa 

agar terus memberikan ruang pemutaran dan kompetisi bagi pegiat 

film 

b. Memberikan ruang diskusi bagi pegiat film pelajar (SMA/K) dan 

Mahasiswa agar meningkatkan film Malang khususnya dan Indonesia 

pada umunya 

c. Menjadi tempat untuk bersilaturohmi antar komuniatas film dan 

filmmaker 

d. Mengembangkan serta mengapresiasi terhadap perkembangan film 

pendek Indonesia 

2. Paradiso Pelajar 

 Paradiso Pelajar merupakan program kerja untuk memperkenalkan dan 

mengedukasi pelajar SMA/K sederajat di kota Malang dan sekitarnya mengenai 

eksebisi dan pemutaran film pendek. Kegiatan ini berupa pemutaran film pendek 

pelajar karya siswa sekolah yang bersangkutan, film produksi bersama Kine Klub 

UMM dan film MAFI. 

Tujuan diadakan Paradiso Pelajar : 

a. Memperkenalkan serta mengedukasi teknis pemutaran dikalangan 

pelajar. 

b. Memperkenalkan film pendek kepada pelajar agar tertarik/terbiasa 

menonton film pendek. 
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c. Memberikan referensi film dengan ide cerita yang unik untuk 

membuka wawasan dan kreatifiras pelajar dalam menentukan ide 

cerita film pendek. 

d. Memberikan stimulus kepada pelajar SMA/K sederajat di kota Malang 

dan sekitarnya untuk menyadarkan mereka akan pentingnya eksebisi 

dan apresiasi pada film pendek. 

3. Paradiso Kampus 

 Merupakan program kerja DEFA yaitu pemutaran film pendek tematik 

yang dilaksanakan di beberapa kampus untuk memperkenalkan film pendek, 

menjalin dan sebagai bentuk apresiasi film pendek di Kota Malang 

4. WTF (Watch and Talking Film) 

 Program ini merupakan kegiatan menonton film-film database Kine Klub 

UMM yang telah dipilih setiap bulannya dengan menayangkan 3 film pilihan 

yang telah dipilih oleh divisi Database sesuai dengan tema yang berbeda setiap 

kegiatannya. Film yang telah disajikan kemudian akan dikaji bersama-sama. 

 Tujuan diadakan WTF bertujuan untuk memberikan wadah bagi pengurus 

dan anggota Kine Klub UMM untuk menonton, sharing, serta belajar tentang 

konten, konsep dan konteks film. 

5. Produksi bersana Kine Klub UMM 

Produksi Bersama merupakan salah satu program kerja dari Divisi 

Produksi yang merupakan pembuatan film secara bersama, mulai dari anggota 

kres (sebutan untuk angkatan yang masuk Kine Klub UMM) yang baru maupun 
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dari kres-kres yang sebelumnya, hal ini bertujuan agar antara anggota muda 

dengan anggota yang lebih tua bisa saling berbagi ilmu. 

FILM PRODUKSI BERSAMA TAHUNAN KINE KLUB UMM 

dimulai pada tahun ke 4 

1. Seminggu Sejak Saat Itu (2003-2004) 

2. Atas Nama Tjinta (2004-2005) 

3. Hanya (2005-2006) 

4. Mozaik (2006-2007) 

5. Kebenaran (2007-2008) 

6. Terbenam (2008-2009) 

7. Cari Wali (2009-2010) 

8. Ruang Kertas (2010-2011) 

9. Dimensi (2011-2012) 

10. Dengar! (2012-2013) 

11. Pertanyaan (2013-2014) 

12. Play On (2013-2014) 

13. Teka-Teki S (2014-2015) 

14. Story a Pair of Lovers in a Pressure (2015-2016) 

 

 


