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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1 Web Series Axelerate The Series: The Untold Story 

4.1.1 Latar Belakang dibuatnya Web Series 

 

Gambar 4.1 Logo AXE  

  AXE merupakan wewangian pria yang diproduksi oleh 

perusahaan PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini mengeluarkan 

dan memasarkan produk terbarunya yaitu AXE deodorant body 

spray, dengan munculnya produk terbaru tersebut perusahaan AXE 

Indonesia berinisiatif mengiklankan produknya dengan cara  yang 

berbeda yaitu membuat web series yang berupa film. Ada tiga jenis 

deodorant body spray yang diiklankan dalam web series yaitu AXE 

Dark Temptation, Axe Gold Temptation, dan Axe Black. Dengan 

dibuatnya web series sebagai media iklan dan pemasaran prodak 

terbaru AXE, maka AXE mengajak tiga pria ternama Indonesia 
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sebagai brand ambassador yaitu Keenan Pearce, Arifin Putra dan 

Chicco Jerikho. Ketiga brand ambassador tersebut 

mempresentasikan kisah hidupnya di dalam web series Axelerate 

The Series : The Untold Story. 

  Axelerate The Series : The Untold Story merupakan web 

series yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko. Axelerate 

The Series memiliki 10 episode yang diunggah di akun Youtube 

Axeindonesia. Film tersebut dibuat berdasarkan dari kisah nyata 

brand ambassador. Brand ambassador masing-masing mewakili 

produk deodorant body spray yang berbeda, seperti halnya Keenan 

Pearce mewakili prodak AXE Dark Temtation, Arifin Putra 

mewakili prodak AXE Gold Temptation, dan terakhir Chicco 

Jerikho mewakili prodak AXE Black.  

  PT Unilever Indonesia melihat bahwa pria Indonesia pada 

umumnya dapat dibagi menjadi tiga karakter, yaitu sebagai pria 

sabi, pria kelas, dan pria kalem (Anonim, 2016, 

https://www.unilever.co.id). AXE membuat web series tersebut 

bertujuan untuk memasarkan prodak kepada pria modern Indonesia 

dan menginspirasi pria Indonesia bahwa karakter yang kuat dan 

rasa percaya diri bisa mengubah tekanan dalam hidup menjadi 

sebuah dorongan untuk selalu berkembang, dan masing-masing 

jenis produk dari AXE yang diiklankan melalui brand ambassador 

mewakili tiga karakter pria Indonesia, sebagai berikut:  
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1. Pria Sabi  

  Pria Sabi memiliki karakter yang selalu spontan dan 

menyenangkan, sabi berarti bisa yang dimana pria sabi bisa 

menghadapi segala tantangan dan situasi yang ada. AXE 

Dark Temptation yang memiliki aroma yang manis yang 

adiktif dan menyegarkan, mendorong karakter pria sabi 

untuk memiliki semangat dan selalu berpikir positif dalam 

menjawab tekanan. 

2. Pria Kelas 

  Pria Kelas memiliki karakter yang selalu mengejar 

kesempurnaan dan presisi dalam segala hal. AXE Gold 

Temptation memiliki aroma yang unik dengan perpaduan 

citrus dan manisnya gold amber membuat karakter pria 

kelas memiliki aroma mewah dan menyempurnakan 

karakter pria yang berkelas atau mewah. 

3. Pria Kalem 

  Pria Kalem memiliki karakter pria yang percaya 

bahwa “action speaks louder than words”. AXE Black 

memiliki aroma yang lembut dan mewah yang akan 

membuat karakter pria kalem lebih percaya diri dan tenang 

dalam menghadapi tekanan. 

  Tiga karakter brand ambassador mewakili ketiga jenis 

prodak terbaru AXE, dengan wewangian yang khas dan terus 
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menemani tekad dan usaha pria Indonesia dalam menghadapi 

berbagai tekanan sehingga dengan kekuatan karakter ketiga tokoh 

masing-masing, membuat tiga tokoh tersebut percaya diri dalam 

berkarya. 

4.1.2 Sinopsis Film 

 

Gambar 4.2 Cover Axelerate The Series 

 

  Seorang pria sejati menempatkan segalanya di atas meja. 

Mengetahui karakter unik diri sendiri dan menjalaninya hingga 

semaksimal mungkin. Patokan menjadi seorang pria digambarkan 

melalui Axelerate The Series untuk menunjukkan kepada pria 

Indonesia bagaimana kisah nyata yang diwakili oleh Keenan 

Pearce, Arifin Putra, dan Chicco Jerikho. Bagaimana orang-oramg 

mengtoleransi perjalanan mereka yang terkadang diabaikan, 

menjalani ekspetasi orang lain bukan diri sendiri. Experience worth 

sharing yang ingin disampaikan oleh tiga karakter pria yaitu pria 

sabi, pria kelas dan pria kalem menjadi sorotan karena 

menceritakan pengalaman hidup atau kisah nyata dari pemerannya 

yang membentuk tokoh tersebut hingga sekarang. 
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4.1.3 Tokoh Utama dalam Web Series  

  Dalam web series Axelerate The Series: The Untold Story 

memiliki tiga tokoh utama, sebagai berikut: 

1. Keenan Pearce 

 

Gambar 4.3 Keenan Pearce 

 

  Keenan Sebastian Shahranie Leonard Pearce atau 

yang dikenal sebagai Keenan Pearce merupakan kreator, 

pengusaha, aktor dan juga model ini lahir di Jakarta pada 

tanggal 14 Januari 1991. Keenan keturunan Inggris dan 

Banjarmasin, Indonesia (Anonim, 2017, 

https://profilbos.com). 

  Keenan berkerja dan memiliki perusahaan yang 

bergerak pada sektor kreatif yang terus mengembangkan 

ide-ide untuk branding, jelasnya sebagai  consultant 

branding. 

  Keenan juga merupakan sosok pria yang gemar 

bersolo traveling. Sebagai seorang creativepreneur, ide-ide 

segar menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Keenan 
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Pearce, karena itulah ia sering berlibur sendiri untuk 

mencari inspirasi dan inovasi baru.   

“Pressure is good for you” merupakan kutipan yang selalu 

Keenan ingat saat berhadapan dengan kreativitas. 

  Dalam web series Axelerate The Series: The Untold 

Story, Keenan memerankan sebagai dirinya sendiri. Yang 

dimana ia mewakili pria sabi, yang spontan dan 

menyenangkan, sabi berarti bisa yang dimana pria sabi bisa 

menghadapi segala tantangan dan situasi yang ada.  

2. Arifin Putra 

 

Gambar 4.4 Arifin Putra 

 

  Putra Arifin Scheunemann atau lebih dikenal 

sebagai Arifin Putra merupakan aktor berdarah campuran 

Jerman dan Indonesia. Ia lahir di Jerman pada tanggal 1 

Mei 1987 (Anonim, 2016, http://www.arifinputra.com). 

  Ketika di usia muda, Arifin menunjukan 

ketertarikkannya pada dunia akting, dengan menirukan 

adegan-adegan dalam film kepada Ibu dan Saudarinya. 
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  Di awal karir Arifin sering mendapatkan julukan 

pretty boy karena peran yang dimainkan menjadi pemeran 

yang lembut dan protagonis. Ia ingin membuktikan kepada 

orang-orang yang telah menyepelekan bakat aktingnya. Hal 

tersebut memicu semangat Arifin untuk membuktikan 

kemampuannya.   

  Arifin dikenal sebagai aktor pemilih ketika datang 

ke dunia film Arifin selalu mencoba dan ingin menantang 

dirinya sendiri dan melangkah dari zona nyamannya dengan 

setiap peran yang diambil. 

  Arifin adalah pembaca setia yang juga menonton 

film setiap kesempatan yang didapatnya dan menyukai 

olahraga air. Ia memiliki mimpi suatu hari kelak ia ingin 

menjadi produser film terkenal. 

  Dalam web series Axelerate The Series: The Untold 

Story, Arifin memerankan sebagai dirinya sendiri. Ia 

mewakili Pria Kelas yang memiliki karakter selalu 

mengejar kesempurnaan dan presisi dalam segala hal.  
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3. Chicco Jerikho 

 

Gambar 4.5 Chicco Jerikho 

  Chicco Jerikho Jarumillind atau yang dikenal 

sebagai Chicco Jerikho merupakan aktor yang lahir di 

Jakarta pada tanggal  3 Juli 1984. Chicco keturunan 

Thailand dan Batak, Indonesia (Anonim, 2018, 

https://id.wikipedia.org). 

  Chicco mengawali karirnya didunia hiburan dengan 

mengikuti ajang pemilihan cover boy majalan remaja pada 

tahun 2000. Kemudian namanya dikenal publik ketika dia 

bermain dalam sinetron stripping. 

  Chicco menjadi aktor pemain film merupakan usaha 

dan tantangan yang besar yang telah ia capai dan raih 

dengan usahanya mengikuti casting dan lain-lain. 

  Dalam menjalani profesi, ia pernah dihadapkan 

dengan pilihan berat, antara hidup di zona nyaman yang 

dijanjikan materi atau mengejar mimpi. Chicco dilema dan 

akhirnya melahirkan keputusan yang mendoronya untuk 

meneksplor lagi segala potensi yang ia miliki. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Chicco_Jerikho
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  Dalam web series Axelerate The Series: The Untold 

Story, Chicco memerankan sebagai dirinya sendiri. Ia 

mewakili Pria Kalem yang memiliki karakter yang percaya 

bahwa “action speaks louder than words”.  

4.1.4 Crew Film 

  Crew dibalik layar web series Axelerate The Series : The 

Untold Story : 

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

    Nurita  Anandia 

Story Development : Wahana Penulis & Visinema Pictures  

Producer   : Nurita Anandia W  

Line Producer   : Sonny Laksamana 

Director  : Angga Dwimas Sasongko 

Asst. Director   : Abet Fahmi  

Casting Director  : Meirina Alwie 

1st DOP  : Ferry Rusli  

2nd DOP  : Bambang Hadi Saputro / Armandy Norman 

Art   : Adam Fauzan  

Drone   : M. Oksy Rahim  

Sound Recordist : Arief Budi Santoso  
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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, Arifin Putra, Chicco 

Jerikho , Shafira Umm, Sadiq, Ryoichi Hutomo, Aufa Assagaf, 

Alex Abbad, Putri Marino, Ernanda Putra, Hanum, Darwyn Tse, 

Adriano Qalbi, Arswendi Nasution. 

4.1.5 Behind The Scene 

   Behind the scene atau di balik layar  adalah  istilah umum 

dalam dunia perfilman yang merujuk pada foto atau video yang 

berisi cuplikan atau gambar proses pembuatan  sebuah film, iklan, 

atau sinetron. Berikut beberapa potongan gambar di balik layar 

pembuatan web series Axelerate The Series: 
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1.   Potongan gambar behind the scene, episode 1-3 

(Keenan Pearce). 

 

Gambar 4.6 BTS Keenan Pearce 1 

 

Gambar 4.7 BTS Keenan Pearce 2 

 

Gambar 4.8 BTS Keenan Pearce 3 
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2.   Potongan gambar behind the scene, episode 1-3 

(Arifin Putra). 

 

Gambar 4.9 BTS Arifin Putra 1 

 

Gambar 4.10 BTS Arifin Putra 2 

 

Gambar 4.11 BTS Arifin Putra 3 
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3.   Potongan gambar behind the scene, episode 1-3 

(Chicco Jerikho). 

 

Gambar 4.12 BTS Chicco Jerikho 1 

.  

Gambar 4.13 BTS Chicco Jerikho 2 

 

Gambar 4.14 BTS Chicco Jerikho 3 
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4. Potongan gambar behind the scene, episode 1-3 

(The Finale). 

Gambar 4.15 BTS The Finale 1 

Gambar 4.16 BTS The Finale 2 

Gambar 4.17 BTS The Finale 3 




