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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Kine Klub UMM 

4.1.1 Sejarah Kine Klub UMM 

Kine Klub UMM merupakan singkatan dari kelompok studi 

sinematografi yang berada di Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut 

website resminya http://kineklubumm.com/ awal terbentukya Kine Klub 

berawal dari salah satu divisi Jurnalistik di dalam himpunan mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi (HIMAKOM UMM). Bermula dari anggota divisi 

tersebut yang hobi mengadakan pemutaran film, lambat laun dibentuklah 

didalamnya divisi sinematografi untuk menampung apresiasi di bidang 

sinematografi. 

Pada tahun 1999 saat selesai periode kepengurusan HIMAKOM, Kine 

diusulkan untuk menjadi unit kegiatan mahasiswa (UKM). Pada saat itu 

akhirnya anggota sepakat Kine diadikan UKM dan Akhirullah Aminullah 

menjadi orang pertama yang enjadi koordinator divisi sinematografi yang 

secara tidak langsung menjadi ketua umum Kine Klub UMM pertama. 

Terbentuklah Kine yang terdiri dari kumpulan mahasiswa yang tertarik dan 

memiliki hobi nonton film dan belajar tentang film ini. 

Tepat tanggal 15 november 1999 ditetapkan sebagai hari lahir 

kelompok studi sinematografi Kine Klub UMM. Seiring jalannya waktu, Kine 

Klub mengarah ke produksi film tahunan, pendistribusian film, menggelar 

workshop dan roadshow, sampai dengan mengadakan festival film di kota 

Malang. Sampai saat ini Kine Klub telah memproduksi lebih dari 90 karya 

film. 

http://kineklubumm.com/
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4.1.2 Visi dan Misi 

Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi 

Kine Klub UMM antara lain : 

a. Sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat bagi anggota Kine 

Klub UMM. 

b. Menciptakan jiwa organisatoris pada anggota Kine Klub UMM. 

c. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sinematografi baik secara 

teori dan praktis yang dapat dijadikan bekal keterampilan bagi anggota 

Kine Klub UMM. 

d. Memasyarakatkan dan memberikan kontribusi bagi perfilman Indonesia. 

4.1.3 Struktur Organisasi Kine Klub UMM 

Berikut struktur kepengurusan pengurus periode 2017/2018 : 

4.1.3.1 Formatur 

Ketua : Hafidz Alamudi 

Sekretaris : Alifia Setya Ariani 

Bendahara : Alissa Nailun Kamila 

4.1.3.2 Divisi Diklat 

Ketua : Ade Fitrianingsih 

Anggota : 

 Luh Appucha Pandu Liyanti 

 Yessi Wahyu Lestari 

 Angga Yusuf Tri Pamungkas 

 Rizal Cahya Pratama 

4.1.3.3 Divisi Humas 

Ketua : Qurrota A’yun 
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Anggota : 

 Bagus Eka Dicky Nurcahyo 

 A’in Aisyi Qoni’ah 

 Cindy Adinda Rakhma Prasangka 

 Firman Ardiansyah 

 Rifqi Ramadhan 

4.1.3.4 Divisi Produksi 

Ketua : Rafka Mufarih Jaziroh 

Anggota : 

 Yuka Violeta 

 Muhammad Zainur Rozikin 

 Veiza afif Al Fahmi 

 Aji Muhammad G 

4.1.3.5 Divisi DEFA ( Distribusi, Eksibisi, Festival dan Apresiasi ) 

Ketua : Sally Febriani 

Anggota : 

 Arif Angga Yudha 

 Fajara Ramadhan Qurrota A’yun 

 Aliya Dwi Citra Adhiningsih 

 Dwi Puji Laksono 

 Nabella Azhariana K 

4.1.3.6 Divisi Database 

Ketua : Hilmi Arif F 

Anggota : 

 Nenden Nurisma Trisna 
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 Chaula Hikmah Fahdia 

 Ravisha Indu Fawaiz 

 Muhammad Miftah Alkautsar 

4.1.4 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) 

14. Noval Dwinuari Anthony (2013-2014) 

15. Umar Abdul Aziz (2014-2015) 

16. Andang Tri Saputro (2015-2016) 

17. Ariel Pratama Effendi (2016-2017) 

4.1.5 Film produksi bersama tahunan Kine Klub UMM 

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) 
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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) 

15. Tilaran (2016-2017) 

4.1.6 Garis besar program organisasi Kine Klub UMM 

4.1.6.1 Ketua Umum 

 Kontrol pelaksanaan program kerja selama satu periode. 

 Kontrol seluruh divisi. 

 Menjaga kelangsungan dan tujuan organisasi. 

 Bertanggung jawab kepada anggota atas kinerja pengurus harian. 

 Menghadiri rapat organisasi, jika berhalangan maka wajib 

diwakilkan oleh sekretaris atau bendahara. 

 Memimpin rapat pengurus harian. 

 Menjalin hubungan antar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan 

Lembaga Semi Otonom (LSO) intra maupun ekstra kampus. 

4.1.6.2 Sekretaris Umum 

 Pencatatan surat keluar dan masuk (yang tidak bersifat undangan). 

 Pembuatan jadwal dan absensi rapat organisasi. 

 Pembuatan jadwal program kerja organisasi. 

 Pengarsipan surat masuk (yang tidak bersifat undangan) dan 

keluar. 

 Pembuatan struktur organisasi. 

 Pembuatan KTA. 
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 Melakukan kontrol terhadap sekretaris divisi dan sekretaris setiap 

kegiatan. 

 Pembuatan PDH. 

 Menjaga inventaris Kine Klub UMM yang bersifat umum maupun 

perdivisi. 

 Pendokumentasian notulensi setiap kegiatan. 

4.1.6.3 Bendahara Umum 

 Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan di Kine 

Klub UMM selama satu periode. 

 Mencatat iuran wajib pengurus Kine Klub UMM setiap bulan. 

 Mencatat dan menganggarkan dana awal untuk setiap kegiatan 

yang telah dilaksanakan tiap divisi. 

 Melakukan pengecekan keuangan bersama bendahara kegiatan di 

setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 Mengkoordinasi semua laporan keuangan dari setiap kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

 Mendata inventaris Kine Klub UMM di awal hingga di akhir 

kepengurusan. 

 Melakukan pengecekan dan mencatat keuangan dari tabungan 

Kine Klub UMM setiap bulan. 

4.1.6.4 Divisi Humas 

 Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak internal dan 

eksternal organisasi. 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas publikasi kegiatan 

organisasi. 

 Bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas media internal 

(kinews : Kine Klub UMM News) 
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4.1.6.5 Divisi Diklat 

 Bertanggung jawab atas penerimaan anggota baru. 

 Bertanggung jawab sebagai mediator pembelajaran anggota dalam 

satu periode kepengurusan. 

 Bertanggung jawab atas progress anggota muda sebagai tindak 

lanjut pengkaderan. 

4.1.6.6 Divisi Produksi 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas semua kegiatan yang 

berhubungan dengan proses produksi audio visual. 

 Mediator atas peningkatan kreatifitas dan keahlian anggota dalam 

bidang sinematografi. 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas seluruh inventaris alat 

produksi Kine Klub UMM. 

4.1.6.7 Divisi Distribusi, Eksebisi, Festival, dan Apresiasi 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas segala kegiatan yang 

berhubungan dengan distribusi, eksebisi, festival dan apresiasi. 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas seluruh inventaris alat 

pemutaran kine Klub UMM. 

4.1.6.8 Divisi Database 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas pengelolaan perpustakaan 

film Kine Klub UMM. 

 Bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas pengelolaan 

kepustakaan buku Kine Klub UMM. 

 Bertanggung jawab dan berwenang atas seluruh database dan 

dokumentasi kegiatan organisasi. 

4.1.7 Arti Dari Logo Kine Klub UMM 

Kine klub UMM merupakan kelompok studi sinematografi yang 

berhubungan secara koordinatif konstruktif di lembaga kemahasiswaan di 
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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. 

Berikut logo tersebut : 

 

Gambar 4.1 Logo Kine Klub UMM 

 

Adapun, makna dari logo tersebut adalah : 

1. Warna kuning dilambangkan dari matahari sebagai sumber energi 

yang berarti semangat dan harapan. 

2. Warna merah berarti berani dan bertanggung jawab serta mempunyai 

semangat yang tinggi. 

3. Warna hitam berarti bebas berekspresi, dinamis dan bijaksana. 

4. Warna putih berarti kemuliaan kebersamaan dan kekeluargaan. 

5. Kine Klub berarti Kelompok Studi Sinematografi. 

6. Proyektor sebagai simbol kelompok sinematografi yang melakukan 

kegiatan tentang apresiasi audio visual. 

7. Kliper sebagai simbol produksi sinematografi dan audio visual. 

8. UMM berarti Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.1.8 Program Kerja Kine Klub UMM 

4.1.8.1 Ukm Fair 

UKM FAIR Adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

memperkenalkan seluruh UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang kepada seluruh mahasiswa baru, kegiatan ini di fasilitasi oleh 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang supaya semakin banyak 

mahasiswa baru yang berkreativitas melalui wadah UKM. 

4.1.8.2 Rector Cup Kine Klub UMM 

Rector Cup adalah event resmi tahunan Universitas 

Muhammadiyah Malang yang diadakan untuk mencari dan 

mengembangkan minat dan potensi dari para mahasiswa dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Dalam Rector Cup ini, setiap fakultas 

akan mengirimkan karyanya dalam rangka turut berpartisipasi dalam 

berbagai kompetisi yang diadakan pada Rector Cup Kine Klub UMM. 

Tahun ini, Kine Klub UMM kembali ikut berpartisipasi seperti 

tahun-tahun sebelumnya sebagai penyelenggara Rector Cup  dengan 

slogan “Roll Your Film Share Your Story!”, menggambarkan ajakan bagi 

para generasi muda saat ini untuk mewujudkan ide-ide  dan pengalaman 

mereka menjadi sebuah karya. Kine Klub UMM mengadakan Kompetisi 

Film Fiksi Pendek, Kompetisi Film Fiksi Pendek dan  Dokumenter 

Pendek. 

Rangkaian acara Rector Cup dimulai dari kegiatan Technical 

Meeting yang diadakan tanggal 15 Maret 2017. Kemudian entry karya 

berlangsung pada tanggal 6 Maret- 2 April 2018, dan puncak acara Rector 

Cup 2018 “Awarding Night” akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 

2018. 
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4.1.8.3 Diklat Dasar 

Diklat dasar adalah salah satu program kerja dari divisi diklat. 

Program ini bertujuan untuk menyaring atau menyeleksi anggota kres (#) 

baru. Diklat dasar ini dilaksanakan bersamaan dengan dampingan anggota 

senior yang telah dahulu menjadi bagian dari Kine Klub UMM. Dalam 

diklat dasar ini di isi dengan pemateri yang sesuai bidangnya, agar 

nantinya anggota baru dapat memilih minat sesuai dengan kesukaannya. 

Materi tersebut antara lain penulisan skenario, manajemen produksi, 

penyutradaraan, artistik, sinematografi, sejarah kamera, pencahayaan, 

sound, editing, dan DEFA (distribusi, ekshsebisi, festival, apresiasi). 

4.1.8.4 Produksi bersama 

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 dari kres-kres yang sebelumnya, hal ini bertujuan agar antara 

anggota muda dengan anggota yang lebih tua bisa saling berkolaborasi 

dan berbagi ilmu. Biasanya film yang telah di produksi tersebut akan di 

putar secara gala premier di acara tahunan yaitu Malang Film Festival 

(mafifest). 

4.1.8.5 Malang Film Festival 

Malang Film Festival (MAFI FEST) merupakan festival film di 

Indonesia yang digagas oleh mahasiswa aktif dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Kelompok Studi Sinematografi Universitas 

Muhammadiyah Malang (Kine Klub UMM). MAFI FEST berhasil 

menjadi salah satu finalis AFI (Apresiasi Film Indonesia) dengan kategori 

“Penyelenggara Film terbaik tingkat lokal maupun nasional” pada tahun 

2015 dan 2016. Dalam pelaksanaannya tetap konsisten diselenggarakan di 

bulan April sejak tahun 2004. Selama 14 tahun MAFI FEST menjadi 

wadah bagi filmmaker tingkat mahasiswa dan pelajar yang ada di 
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Indonesia untuk berkompetisi, sekaligus mengapresiasi karya-karya 

mereka dengan menjadi titik temu antara filmmaker dan juga penonton. 

Di pagelaran yang ke 14 kali ini ada yang baru dari tahun-tahun 

sebelumnya, tahun ini para filmmaker dipermudah dengan cara 

pengiriman online melalui website Mafi Fest. Dengan kemudahan yang 

diberikan, kami harap semakin banyak filmmaker yang mengirimkan 

karyanya untuk di apresiasi. Tahun ini, Mafi Fest kembali hadir untuk 

menjadi tolak ukur film pendek di Indonesia dan memposisikan diri 

sebagai medium (penghubung) bagi seluruh sineas yang ada dii seluruh 

Indonesia. 

4.1.8.6 Watch and Talk Film (WTF) 

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 tim databse sesuai dengan tema yang 

berbeda pada setiap pemutarannya. Film yang telah ditonon akan dikaji 

secara bersama-sama. 

Watch and Talk Film (WTF) diselenggarakan sebanyak 5 kali 

dalam satu periode kepengurusan dan diselenggarakan sekali dalam setiap 

bulan dan kondisional dengan program kerja kine klub yang lain. Kegiatan 

ini dimulai pukul 18.30 WIB di ruang sidang SC lantai 4. 

Tujuan dari Watch and Talk Film adalah untuk memberikan wadah 

bagi pengurus dan anggota Kine Klub UMM untuk menonton, sharing, 

serta belajar tentang konten, konsep, dan konteks film. Output dari acara 

ini adalah menambah pengetahuan peserta kegiatan tentang film dan 

adanya catatan kuratorial film yang diputar dari divisi Database Kine Klub 

UMM. 



65 
 

4.1.8.7 Perpustakaan Jalanan 

Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama antara divisi database 

dengan komunitas perpustakaan jalanan malang. Program kerja ini 

dilaksanakan bulan oktober, november, desember, maret dan april. 

Melalui kegiatan ini tim database memfasilitasi masyarakat umum untuk 

menambah wawasan tentang perfilman dengan mengijinkan pengunjung 

untuk membaca buku-buku perpustakaan databse yang berkaitan dengan 

perfilman dengan ketentuan tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan 

sebanyak 5 kali selama satu periode kepengurusan dan diselenggarakan 

satu bulan sekali dan kondisional mengikuti program kerja yang lain. 

Kegiatan ini dimulai pukul 18.30 WIB di alun-alun kota Malang. 

Tujuan dari program ini adalah untuk mengenalkan Kine Klub 

UMM dan menambah wawasan kepada masyarakat umum tentang 

perfilman melalui buku-buku perpustakaan database Kine Klub UMM. 

Output kegiatan ini adalah Kine Klub UMM akan dikenal oleh masyarakat 

umum khususnya di Malang raya. 

4.1.8.8 Futsal 

Tujuan dari futsal ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi 

antar kres (#) di Kine Klub UMM. 

4.1.8.9 Paradiso 

Paradiso (pemutaran reguler indie short movie) ini terbagi dua 

antara lain paradiso kampus dan paradiso pelajar. Paradiso kampus 

merupakan program kerja dari divisi DEFA (distribusi, ekshebisi, festival, 

apresiasi) yaitu pemutaran film pendek tematik yang dilaksanakan di 

beberapa kampus kota Malang untuk memperkenalkan film pendek, 

menjalin hubungan dan sebagai bentuk apresiasi film pendek kota Malang. 

Paradiso pelajar merupakan program kerja dari divisi DEFA juga 

yang fokus pada para pelajar. Paradiso ini bertujuan untuk 
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memperkenalkan dan mengedukasi pelajar SMA/SMK sederajat kota 

Malang dan sekitarnya tentang eksebisi pemutaran film pendek. Kegiatan 

ini berupa pemutaran film pendek karya siswa dan pelajar yang 

bersangkutan, film produksi bersama Kine Klub dan film malang film 

festival. 

4.2 LINE 

 

Gambar 4.2 Logo LINE 

 

Dalam website resminya https://linecorp.com/en/ tahun 2018 Line 

merupakan aplikasi komunikasi yang mudah, praktis dan gratis. Didalamnya 

terdapat fitur mengirim pesan dan panggilan suara antar sesama pengguna. 

Line menjadi aplikasi nomor 1 paling sering diunduh di 52 negara termasuk 

Jepang, Thailand, Taiwan, Spanyol, Tiongkok, Indonesia, Singapore, 

Hongkong, Malaysia, India, Swiss, Arab Saudi, Meksiko, Rusia, Macau, Uni 

Emirat dan negara lainnya. 

Line termasuk aplikasi pesan yang interaktif. Perangkat ini dapat 

mengambil foto, merekam video, merekam suara, mengolah dokumen, arsip 

dan lain-lain. Aplikasi ini juga bisa dimasukkan dalam kategori peer to peer 

atau chatroom. Hubungan atau jejaring juga tidak hanya berkoneksi dengan 

individu, tetapi juga bisa melibatkan jumlah individu yang tidak dibatasi 

sehingga menjadi lebih interaktif. 

https://linecorp.com/en/
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4.2.1 Sejarah Line 

Line atau Line Corporation muncul pertama kali di negara Jepang 

pada bulan juni 2011. Line muncul tak lama setelah tragedi gempa besar yang 

menghancurkan Jepang pada 11 maret 2011. Setelah terjadi itu, menjadi jelas 

bahwa alat komunikasi global menjadi kebutuhan mendasar yang memperkuat 

hubungan manusia. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian besar itu pada 

bulan juni Line muncul sebagai aplikasi perpesanan. 

Berlandaskan latar belakang tersebut, Line tumbuh menjadi platform 

sosial dengan ratusan juta pengguna di seluruh dunia, dan memiliki fokus di 

benua Asia yang berkembang pesat. Perusahaan ini tidak terlalu puas dengan 

layanan berstandar global dengan pendekatan umum seperti yang telah ada. 

Oleh karena itu, mereka memercayai bahwa penting untuk menghormati 

budaya dan norma masing-masing negara untuk melibatkan pengguna pada 

tingkat yang sangat dalam dan berevolusi di setiap wilayah. 

Perusahaan ini menyebutnya sebagai budaya, dan itu adalah inti dari 

semua yang mereka lakukan. Di dunia yang ingin diciptakan, pengguna akan 

memiliki akses online dan offline tanpa batas ke semua orang, informasi, dan 

layanan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan Line adalah 

gerbangnya. Line memiliki misi Closing The Distance yang berarti membawa 

orang, informasi dan layanan lebih dekat. 

4.2.2 Perkembangan Line 

Line memiliki banyak fitur yang sangat membantu bagi komunikasi 

sehari-hari. Dalam perkembangannya, Line selalu mengembangkan berbagai 

fitur yang dapat menjangkau berbagai aspek. Line tidak hanya sebagai jejaring 

sosial saja, namun mengembangkan aplikasi lain seperti game, bisnis, foto 

editor dan lain sebagainya. Adapun aplikasi yang berada di bawah naungan 

Line Corporation antara lain : 
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a. Line (jejaring sosial) 

b. Line Let’s Get Rich (Game) 

c. Line Camera – Editor Foto 

d. Line @ (bisnis) 

e. Line Cookie Run (Game) 

f. Line Pokopang (Game) 

g. Line Play – Our Avatar World 

h. Line Rangers 

i. Line Pop 

j. Line : Disney Tsum Tsum 

k. Line Bubble 

l. Line Love Coffee 

m. Line Po 2 

n. Line Bubble 2 

o. Line Wind Runner 

p. Line Dozer 

q. Emoji Keyboard by Line 

r. Line Brown Farm 

s. Line Puzzle Bobble 

t. Line Football League Manager 

u. Line PokoPoko 

v. Line Creators Studio 

w. Sword and Magic ID 

x. Line Puzzle TanTan 

y. Line Little Knights 

z. Bravo, dll. 

Line menghendaki terjalinnya komunikasi yang baik dan hubungan 

sosial yang baik pula. Aplikasi ini merupakan sebuah media berkomunikasi 

dan tempat berbagi informasi. Media sosial ini memiliki karakteristik 
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berjejaring, saling berinteraksi, mengirimkan informasi dan lain sebagainya. 

Line dapat menghubungkan antar pengguna secara individu ataupun group 

sekalipun. Adapun beberapa fitur unggulan Line adalah sebagai berikut : 

a. Chatting 

Fungsi utama dari aplikasi Line itu sendiri. Ngobrol secara gratis 

dimanapun, kapanpun, baik perorangan ataupun group. 

b. Panggilan suara dan panggilan video 

Fitur ini sangat memudahkan karena selain bisa berkomunikasi 

langsung, fitur ini juga dapat melihat satu sama lain secara real time. 

c. Stiker emoji Line 

Lebih dari 10.000 stiker dan emotikon, yang dapat mewakili dan 

mengekspresikan perasaan dan suasana hati saat itu juga. 

d. Berbagi foto, video dan file penting 

Pengguna juga dimudahkan dalam melampirkan file penting berupa 

foto, video, sampai dengan dokumen. Line juga dapat menyimpan file 

yang penting, note, ataupun album sekalipun. 
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