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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Video Blog Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Manusia dalam kehidupannya senantiasa menggunakan komunikasi 

untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutannya. Manusia 

berinteraksi satu sama lain dengan berkomunikasi. Baran (2012, 5) 

mendefinisikan secara sederhana pengertian komunikasi yaitu pengiriman 

pesan dari suatu sumber terhadap penerima atau bisa juga dikatakan seorang 

komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi akan terjadi apabila 

sebuah sumber mengirim pesan melalui sebuah media dan menghasilkan efek. 

Dalam Baran (2012, 5) juga menyebutkan bahwa ada seorang ilmuwan politik 

Harold Lasswell (1948) mengatakan cara mudah untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan siapa?, berkata apa?, melalui 

saluran apa?, kepada siapa?, dan dengan efek apa?. 

Sedangka menurut Rodman (2010, 6) komunikasi, proses berbagi pesan 

antarmanusia. Pesan yang dimaksud adalah pesan hiburan, informasi, atau 

persuasi berupa verbal atau nonverbal, disengaja atau tidak disengaja. Sama 

halnya dengan apa yang dikemukakan Mulyana (2004, 3) bahwa proses 

komunikasi melalui perilaku verbal dan non verbal melibatkan dua orang atau 

lebih yang terjadi jika orang memberi makna terhadap pesan. 

Sebuah peristiwa dalam kehidupan terutama dalam berkomunikasi pasti 

memiliki fungsi komunikasi seperti yang dikemukakan William I. Gorden 
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bahwa terdapat empat fungsi komunikasi, diantaranya (Mulyana: 2013, 5 – 

33) : 

1. Komunikasi Sosial 

Komunikasi sebagai komunikasi sosial menunjukkan bahwa 

komunikasi sangat penting untuk pembentukan konsep diri, pernyataan 

ekstensi diri, untuk kelangsungan hidup, membina hubungan dan 

mendapatkan kebahagiaan. 

 

2. Komunikasi Ekspresif 

Komunikasi yang bisa dilakukan secara individu ataupun 

berkelompok. Komunikasi ekspresif ini cenderung lebih mengarah dalam 

komunikasi penyampaian pesan – pesan non verbal, dimana untuk 

mengekspresikan perasaan (emosi). 

3. Komunikasi Ritual 

Komunikasi yang erat kaitannya dengan komunikas ekspresif. Dalam 

suatu komunitas atau daerah, pasti sering melaksanakan upacara – upacara 

sesuai dengan kebudayaan masing – masing. Yang tentunya tersebut 

menampilkan perilaku – perilaku simbolik. Komunikasi ritual menegaskan 

bahwa komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, negara, 

bangsa, ideologi, atau agama. 

4. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi yang bertujuan menginformasikan dengan tujuan 

membujuk (persuasif), yaitu berusaha mengubah sikap dan keyakinan, 

menggerakkan tindakan namun disisi lain juga menghibur. Agar pesan 



11 

 

yang disampaikan komunikator kepada komunikan dapat dipercaya si para 

komunikan tersebut. 

Konteks  komunikasi  yang  digunakan  tujuan  dari  proses  komunikasi  

ada bermacam-macam,  disebabkan  adanya  perbedaan  yang  terdapat  pada  

penerimanya, bentuk  dari  pesan  yang  disampaikan,  saluran  yang  

digunakan,  efek  yang  di  dapat penerimaan tersebut. Maka konteks atau 

level komunikasi mengacu pada DeVito (1997, 24) yaitu: 

1. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi Intrapersonal ini yakni percakapan yang dilakukan 

dengan diri sendiri secara internal seperti halnya mempresepsikan, 

bergumam, membayangkan dan guna dapat menyelesaikan masalah. 

Semisal contohnya adalah saat melakukan kegiatan suatu hal, perlu adanya 

rencana untuk mensukseskan acara kegiatan. Secara tidak sadar 

komunikasi dengan diri sendiri pun ikut andil. Sehingga muncullah 

perencanaaan ide – ide atau pemikiran untuk mensukseskan kegiatan 

tersebut. 

2. Komunikasi Interpersonal 

Konteks komunikasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang 

erat dan saling mengenal satu sama ain, saling berpengaruh dalam suatau 

ikatan atau hubungan mnjadikan orang tersebut lebih dekat. Komunikasi 

yang terjalin jika terjadi pada dua orang yang memiliki hubungan erat. 

3. Komunikasi kelompok 
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Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi di dalam 

kelompok kecil. Komunikasi kelompok biasanya memiliki anggota yang 

tidak banyak karena komunikasi kelompok berinteraksi dengan tatap muka 

secara langsung.Tujuan dari komunikasi kelompok adalah berbagi 

informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, saling 

membantu. 

4. Komunikasi Organisasi 

Kelebihan konteks komunikasi ini adalah dapat menyeluruh 

mencakup komunikasi yang ada di dalam maupun di lingkungan 

organisasi. 

5. Komunikasi Publik 

Public artinya luas dan banyak, komunikasi yang dilakukan antara 

pembicara dan khalayak luas. Seperti pidato di depan umum, khutbah, 

ceramah, dan seterusnya. 

6. Komunikasi Antarbudaya 

Konteks komunikasi yang memang sengaja dilakukan guna 

berinteraksi antar individu atau kelompok yang memiliki perbedaan 

budaya.. 

7. Komunikasi Massa (mass communication) 

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang menggunakan media 

massa sebagai perantara guna ditujukan untuk khalayak banyak dan dapat 

dijangkau dibanyak tempat pula. Seperti yang diungkapkan Soyomukti 

(2010, 191) komunikasi massa adalah komunikasi yang memanfaatkan 

media massa sebagai alat untuk komunikasi antar – manusia. Perlu 
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diketahui bahwa komunikasi massa sangat berpengaruh besar dalam 

perubahan sosial atau masyarakat. Massa, dalam arti sekumpulan 

masyarakat berjumah besar. Komunikasi dengan perantara media massa 

sebagai penyalur pesan kepada komunikan dengan jumlah banyak, tersebar 

secara luas, dan serentak menerima pesan dengan waktu bersamaan dan 

isu yang sama. Oleh karena itu, komunikasi massa tidak dapat begitu saja 

dilepaskan dari media massa. Seperti halnya juga yang disebutkan Baran 

(2011, 4, 7) komunikasi massa merupakan proses menghasilkan kesamaan 

arti antara media massa dengan khalayak. Dimana, media memang 

memenuhi dalam kehidupan keseharian manusia. Tanpa disadari bahwa 

media telah mengubah dan mempengaruhi pola pikir manusia. 

Informasi, hiburan, ulasan, kritik terhadap isu – isu yang ada pun bisa 

terjadi melalui media. Komunikasi dan komunikan yang sama – sama 

dapat melakukan feedback tanpa harus bertatap muka secara langsung dan 

mampu dilaksanakan serentak kepada khalayak dalam jumlah besar. Itulah 

maka perlu dan muncul yang disebut komunikasi massa. Komunikasi 

massa mempunyai unsur untuk menunjang proses komunikasinya. Unsur 

atau komponen yang selalu harus ada dalam kegiatan komunikasi massa. 

Terdapat 6 Komponen menurut Winarni (2003, 14) meliputi : 

Komunikator, Pesan, Media, Khalayak, Filter / Regulator dan Penjaga 

Gawang / Gatekeeper. 

Untuk membedakan komunikasi massa dengan komunikasi yang lain, 

perlu diketahui ciri – ciri dari komunikasi massa itu sendiri. Seperti yang 

disebutkan Nurudin (2017), ada 7 ciri – ciri komunikasi massa : 
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a) Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikasi massa yang dilakukan para individu (organisasi) untuk 

bekerja atas nama lembaga media dengan dibatasi oleh sistem media 

dalam berkomunikasi. Sehingga, penyampaian pesan hanya untuk 

keuntungan ekonomis nama media yang bersangkutan, bukan atas nama 

individu.    

 

 

b) Komunikan dalam Komunikasi Massa Heterogen 

Komunikan atau si penerima pesan yang tidak saling mengenal satu 

sama lain karena memiliki bermacam – macam perbedaan mulai dari 

status sosial, latar belakang dll (heterogen) setiap individu. Tidak 

mempunyai organisasi sosial yang terkait dengan sistem aturan.  

c) Pesannya Bersifat Umum 

Pesan yang dapat dinikmati orang banyak dan dapat memenuhi 

kepentingan orang banyak pula. Walaupun ada pesan yang ditujukan  

untuk suatu kelompok, tetap dapat tersampaikan secara menyeluruh 

terhadap komunikan – komunikan yang lain. 

d) Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Tidak adanya komunikasi tatap muka antara komunikator dan 

komunikan yang biasanya melalui perantara media. Sehingga dalam 

komunikasi massa, komunikan dapat langsung memberikan umpan 

balik yang tertunda. 

e) Pesannya Disebarkan Secara Serentak 
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Komunikator yang menginginkan pesannya dapat diterima 

komunikan secara serentak atau bersamaaan. 

f) Mengandalkan Peralatan Teknis 

Komunikasi massa selalu mengandalkan alat – alat teknis, disini 

yang dimaksud alat teknis seperti pemancar, satelit, mesin cetak massal, 

stasiun relay dan lain – lain. 

g) Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper bertugas memantau arus informasi, menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, dan mengemas sedemikian rupa agar 

mudah dipahami. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, di zaman modern setiap tahun 

ditemukan adanya perkembangan teknologi komunikasi, seluruh manusia 

saat ini tidak bisa terlepas dengan media massa. Bahkan saat ini kehidupan 

tanpa adanya media massa akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi 

maupun berinteraksi dengan manusia lain. Adanya media massa, pasti 

adanya pula komunikasi massa berlangsung. Ciri – ciri komunikasi massa 

yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa salah satunya, tanpa 

ada media massa tidak akan berjalan apa itu komunikasi massa. Setiap 

manusia selalu berkomunikasi dengan manusia yang lain, baik dalam 

menyebarkan informasi kepada banyak orang dalam waktu yang 

bersamaan ataupun yang saling bertemu tatap muka. Agar  berlangsungnya  

sebuah  komunikasi  massa,  maka  dibutuhkan  sebuah saluran  yang  

memungkinkan  disampaikannyaa  pesan  kepada  khalayak.  Saluran  itu 

adalah  meda  massa,  yaitu  sarana  teknis  yang  memungkinkan  
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terlaksananya  proses komunikasi  proses  komunikasi  massa  (Winarni  :  

2003,  hal  :  17).  Sebagai  saluran komunikasi massa, bentuk dari media 

massa pun bermacam-macam, yaitu:  

1. Surat Kabar  

Media massa yang memiliki fungsi paling tampak adalah fungsi 

dalam menyebarkan informasi. Walaupun media massa ini lebih awal 

muncul dan paling tua dibandingkan media massa lainnya. Munculnya 

surat kabar sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg di 

Jerman. 

 

2.  Majalah  

Menurut Dominict media massa cetak selain surat kabar (Ardianto : 

2005, hal  :  107)  mempunyai  lima  kategori  yaitu: 

1.  General consumer,  

2.  Business publication,   

3.  Literacy  reviews  and  academic  journal,   

4.  Newsletter,   

5.  Public Relation magazine. 

3.  Radio  

Media massa elektronik tertua, media yang mengandalkan unsur 

audio  dalam  penyebaran  informasi  dan  hiburannya.  Media massa 

yang mudah sekali dalam penempatan memakainya misalkan dapat di  

dalam  mobil,  dapur,  kamar  tidur,  dan berbagai tempat lainnya.  
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4.  Televisi  

Media massa elektronik selanjutnya selain radio yang memiliki 

audio-visual dan lebih lengkap dari radio. Media massa yang ditujukan 

lebih guna untuk hiburan pemirsa atau audiens.  

5.  Film (layar lebar)  

Media komunikasi yang bersifat audio dan visual sama hanya 

dengan tv, namun fungsi film ini adalah lebih utama untuk 

menyampaikan  suatu  pesan  kepada  sekelompok  orang  yang  

berkumpul  disuatu tempat tertentu.  

6.  Internet 

Internet tergolong muncul sebagai media baru, memiliki teknologi 

canggih sebagai  alat  komunikasi  non-komersial  dan  pertukaran  data  

antara professional,  namun  selanjutnya  internet  menjadi  penyedia  

barang  dan  jasa  dan juga sebagai alternatif bagi alat komunikasi 

pribadi dan antarpribadi (Castells : 2011, dalam McQuail : 2010, hal : 

44). 

Youtube merupakan salah satu dari media sosial dalam era internet, 

sehingga jika ada pertanyaan apakah youtube masuk dalam komunikasi 

massa? Tentu saja benar. Komunikasi massa beromunikasi melalu media 

massa, dan youtube memiliki fungsi ataupun karakter dari media massa. 

Mencangkup seluruh khalayak luas dan heterogen. Mempunyai berbagai 

macam video mulai dari segi informasi, hiburan dan semuanya ada di dalam 

youtube. Bahkan sebuah perusahaan, agensi, stasiun televisi, dan sejenisnya 

kelompok organisasi beralih ke youtube jika ingin memberikan informasi 
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ataupun berita akurat. Kenyataannya media televisi mulai ditinggalkan dan 

khalayak beralih ke youtube. 

Selain itu menurut Nasrullah (2015), youtube merupakan media sosial 

dengan konten video yang memberikan perangkat atau fasilitas pembuatan 

kanal atau channel. Kanal ini dimiliki oleh khalayak yang telah memiliki akun. 

Di kanal ini pengguna dapat mengunggah video berdasarkan kategori maupun 

jenis yang diinginkan. 

Weblog atau blog pada dasarnya adalah jurnal online yang 

menggabungkan teks, gambar dan tautan ke blog lain. Fungsi lain adalah 

sebagai harian online pribadi. Sangat menarik bahwa faktanya banyak privasi 

beberapa orang bersedia ditampilkan dalam blog mereka. Bagaimanapun 

blogger meiliki khalayak yang lebih spesifik. Tidak hanya itu, kehadiran 

smartphone memungkinkan blogger memposting foto ke web yang disebut 

mobile blogging, dan beberapa blog yang terdiri dari video disebut Vlog. 

(Rodman: 2010, 287)  

Video Blog (vlog) saat ini sedang menduduki peringkat paling banyak 

digunakan masyarakat mulai dari kalangan atas, menengah, dan bawah. 

Semua kalangan menggunakannya kaena membagikannya secara gratis dan 

bisa memuat sekreatif mungkin atau sesuka pengguna. Itulah mengapa video 

blog bisa dikatakan sebagai komunikasi massa, karena pada dasarnya 

komunikasi massa merupakan komunikasi melalui perantara media massa, 

media dengan mencakup jangkauan luas. Video blog dapat menjangkau 



19 

 

seluruh lapisan masyarakat, disaksikan banyak audiens yang beragam – 

ragam.   

 

2.2 Video Blog Sebagai Industri 

Blog menjadi sumber informasi untuk sebuah organisasi berita dalam 

mencari tanggapan masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi, inilah 

mengapa blogger penting dalam komentatori masalah topical (Biagi: 2010, 

247). Media massa mempengaruhi kehidupan sehari –hari, sehingga 

muncullah yang dinamakan industri media. Dimana media dapat menerima 

sejumlah uang untuk memberikan informasi dan hiburan. Biagi (2010, 11) 

menyebutkan delapan industri media yang menggambarkan usaha atau bisnis 

media massa yaitu buku, surat kabar, majalah, rekaman, radio, film, televisi 

dan internet. 

Pada kemunculan awal, media cetak telah menjadi salah satu pendorong 

revolusi industri (Baran: 2012, 33). Untuk industri media saat ini yang paling 

berpengaruh dan tumbuh pesat adalah industri media baru yaitu internet atau 

media online. Buku memang media massa pertama yang muncul, namun 

internet merupakan media massa terbaru saat ini. Internet menjadi medium 

pengiriman juga bagi media tradisional cetak, audio, dan video. 

Salah satu media video yang populer pada masa ini adalah terutama video 

blog menjadi peyalur bagi masyarakat untuk mengekspresikan kehidupan 

sehari – hari, opini dan kritik terhadap sesuatu, bahkan ilmu pengetahuan. 

Video blog membutuhkan sebuah situs untuk pengiriman, yang sedang tren 
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saat ini adalah situs youtube. Youtube memang bukan satu – satuya situs 

penyedia blog, terdapat juga Dailymotion, Google Foto dan sebagainya. 

Putra (2009, 2 – 3) menyebutkan Video blog menjadi salah satu media 

internet dan dalam media internet muncullah program kerjasama periklanan 

yaitu Adsense. Namun tidak semua orang dapat memasang iklan dalam blog. 

Hanya situs web atau video blog yang telah mendaftarkan dan diakui 

keanggotaannya. Adsense, penyedia sistem berbayar iklan dengan per klik, 

adsense pencarian, dan iklan arahan juga disediakan google adsense. Adsense 

dapat dikatakan bisnis saat ini yang sebagian besar digunakan individu, 

kelompok ataupun organisasi, terutama para blogger. 

 

2.3 Video Blog sebagai Media Baru dalam Studi Komunikasi 

Media baru menurut Wolton (2012, 343) adalah media yang lahir dari 

gabungan teknik informatika, telekomunikasi dan audio visual. Dan 

menurutnya media baru sebagai gerbang dalam membuka ‘jalan tol’ informasi 

adalah internet. Denis (2011, 301) juga berpendapat internet bisa dikatakan 

sebagai media berita baru yang mempunyai motivasi untuk ditujukan 

memperoleh informasi lebih cepat dan baik. 

Khalayak baru merupakan orang atau sekelompok orang sebagai 

pembuat dan penerima pesan yang memiliki keterlibatan hubungan dengan 

media. Jika tidak disandingkan dengan media maka belum bisa dikatakan 

sebagai khalayak. Khalayak pada media tradisional masih disebut pasif, 

hanya sebagai penerima pesan. Namun, dalam media baru khalayak dikatakan 
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aktif karena berperan sebagai produsen bukan hanya konsumen. Menjadi 

bagian dari produksi dan mendistribusi konten yang diciptakan. (Nasrullah: 

2015, 85, 88, 95)  

Konten dari suatu media memperlihatkan nilai maupun tujuan dari si 

pembuatnya, dimana makna dari nilai dan tujuan tersebut dapat disimpulkan 

dan membentuk sebuah pesan yang akan diterima para penerimanya. Mampu 

dipahami sesuai maksud dari si produsen. Si pembuat konten media akan 

cenderung memikirkan kontennya secara unik dan berbeda daripada yang 

lain, sementara khalayak lebih memperhatikan konten yang sesuai atau 

berkaitan dengan genre, isu masyarakat yang lagi diperbincangkan sehingga 

sesuai harapan konsumen media. Media baru tidak hanya memproduksi 

konten saja, namun saling keterhubungan manusia dengan manusia lain. 

(Denis:2011, 54, 79, 106) 

Contoh kemunculan media baru yaitu blog yang sedang digandrungi 

khalayak baru untuk berinteraksi satu sama lain. Blog atau jurnal pribadi 

online yang dapat diakses secara cepat dan dimanapun, membuat media ini 

sangat efektif untuk digunakan dalam membuat konten sekreatif mungkin dan 

bagi konsumen dapat memperoleh informasi yang sedang dicari atau 

mengetahui berbagai pengalaman dari orang yang dikenal ataupun tidak. 

Biasanya blog ini sering kali digunakan oleh public figure dari masyarakat 

biasa yang akhirnya menjadi sorotan para khalayak. Untuk tren masa kini 

yang sedang digunakan masyarakat Indonesia adalah video blog. Video blog 

bagian dari blog yang ditambahkan unsur video. Mempermudah khalayak 

dalam mengekspresikan perasaan atau pendapat yang ditangkap oleh 
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konsumen. Sedangkan sebagai produsen mampu menciptakan konten 

sekreatif dan semenarik mungkin. 

2.4 Video Blog Sebagai Media Komunikasi Sosial 

Banyak definisi sosial dari para ahli, namun Nasrullah (2015, 11) 

menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang 

memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya ataupun berinteraksi, 

bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk 

ikatan sosial secara virtual. Media sosial yang paling fenomenal dan banyak 

diminati khalayak menurutnya adalah youtube, twitter, facebook dan path. 

Karakteristik dari media sosial sendiri adalah jaringan antar pengguna, 

interaksi, simulasi sosial, informasi, konten oleh pengguna, dan arsip 

(Nasrullah: 2015, 16). 

Media baru menjadi pesaing media tradisional. Salah satu contoh dalam 

hal konsumen adalah televisi saat ini tengah bersaing dengan media baru yaitu 

youtube. Youtube lebih efektif bagi khalayak yang menonton dikarenakan 

dapat memilih tayangan audio - visual yang sesuai dengan kemauan. Dapat 

diakses dimanapun dan langsung dapat memberikan kritik, ataupun kometar 

tentang tayangan tersebut pada kolom komentar video. Bahkan saat ini 

channel televisi sendiri memiliki channel youtube, dan tontonan dari televisi 

pun ada beberapa yang diupload dalam youtube setelah tayangan tersebut 

selesai ditayangkan dalam televisi. Mungkin ini salah satu penyebab banyak 

khalayak yang beralih ke youtube. 
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Nasrullah (2015, 39 – 47) menyebutkan ada enam kategori besar jenis – 

jenis media sosial : 

1. Media Jejaring Sosial 

Jaringan sosial yang paling popular dalam media sosial, contoh 

facebook yang mampu menjadikan pengguna menjalin pertemanan dengan 

orang lain, dan dapat memungkinkan bertemu dalam dunia nyata sehingga 

membentuk namanya pertemanan baru, bahkan ada yang sampai 

menemukan pasangan hidup. 

2. Blog 

Blog berasal dari kata “weblog” yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Jorn Berger pada 1997. Konten yang dipubish adalah terkait tentang 

pengguna blog atau pengalaman pribadi bagi pengguna yang dikelola oleh 

individu.untuk perusahaan biasanya memuat aktifitas perusahaan. 

3. Microblogging 

Jenis media sosial ini salah satunya twitter. Kelebihan dari twitter 

mampu membahas isu terhangat dengan menggunakan tagar (hastag) 

tertentu sampai menjadi trending topic dunia dalam pencarian. 

4. Media Sharing 

Contoh media ini adalah youtube, flickr, photobucket, atau snapfish 

yang posisinya adalah semua contoh itu khusus untuk berbagi media, 

dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. 

5. Penanda Sosial 
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Media sosial yang bekerja untuk mencari informasi atau berita, 

mengorganisasi, mengelola dan menyimpan secara online. Situs penanda 

sosial yang popular di Indonesia adalah LintasMe. 

6. WIKI 

Media konten bersama yang mirip dengan kamus atau ensiklopedia. 

Memungkinkan para pengguna membangun konten bersama. 

2.5 Macam – Macam Genre Video Blog 

Membuat video blog terjangkau sangat mudah dalam segi peralatannya 

cukup menggunakan ponsel berfitur video pun dapat digunakan dalam 

pengambilan video blog. Jika ingin hasil yang lebih bagus bisa menggunakan 

fitur perekam video seperti webcame, kamera digital dan semacamnya, tentu 

yang satu ini lebih membutuhkan modal untuk memilikinya. Membuat video 

blog yang terpenting adalah kontennya, bagaimana membuat sebuah konten 

yang menarik dan tidak cenderung bosan ketika ditonton khalayak. Konten 

video blog saat ini beragam jenisnya, beberapa konten atau jenis video blog 

yang popular di Indonesia sebagai berikut : 

a. Daily Vlog 

Konten video blog  yang bisa dikatakan cukup populer karena 

mencakup kegiatan kreator setiap hari. Kesibukan atau kegiatan yang 

dilakukan kreator seharian penuh, dan akan berlanjut seterusnya.  

b. Beauty and Lifestyle Vlogger 

Biasanya pembuat video blog ini adalah seorang perempuan, 

audiencenya pun tergolong dominan perempuan. Karena di video blog ini 
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kontennya adalah si kreator menunjukkan makeup keseharian yang dia 

pakai, mulai dari makeup, lifestyle, bahkan produk yang dia 

rekomendasikan kepada penonton. Kreator disini juga menunjukkan 

bagaimana cara memakai makeup dan sejenisnya. Konten video blog yang 

sangat populer dikalangan wanita untuk penampilannya. 

c. Food Vlog 

Konten yang membahas tentang makanan, mulai dari citarasa 

makanannya, review tempat kuliner yang direkomendasikan dan berbagai 

tempat wisata. Di Indonesia, yang saat ini sangat populer dikalangan 

remaja adalah review makanan korea dan jepang. Misal sebut saja 

makanan korea samyang dan makanan jepang sushi. Namun, kuliner 

Indonesia masih banyak didapati. 

d. Kids Vlog 

Keseharian para anak yang lucu dan menggemaskan dapat dijadikan 

konten video blog juga, mulai dari keseharian si anak, kelucuan si anak, 

dan memberikan tips dan trik dalam menjaga anak. 

e. Relationship Vlog 

Konten video blog yang langsung populer karena membuat para 

penonton terhanyut dalam hubungan keromantisan pasangan kekasih. 

Mulai dari bagaimana hubungan yang baik berjalan, sampai dengan tips 

dan trik menjaga hubungan dengan pasangan. 

f. Review and Unboxing 

Konten yang memberikan info seputar produk atau barang. Mulai dari 

segi kualitas pemakaian. 
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g. Reactions For Music Video 

Digunakan dalam konten video blog untuk memberikan reaksi kepada 

musik video yang baru saja dirilis band ataupun idol. Yang sedang populer 

adalah reactions video atas perilisan lagu baru idol – idol Korea, sebut saja 

musik kpop. 

 

h. Gaming Vlog 

Merekam video ketika sedang bermain bisa dijadikan sebagai video 

blog juga. 

i. Travel Vlog  

Konten dengan memanfaatkan berbagi pengalaman dalam 

mendokumentasikan perjalanan pribadi ataupun kelompok. Biasanya ini 

dilakukan oleh seorang traveler. 

j. How to atau Tutorial 

Memuat tutorial dalam hal apapun, mulai tutorial menggambar dan 

sebagainya. How to  bisa digunakan untuk menyampaikan opini, kritik, 

atau ulasan akan sesuatu. Misal opini akan public figure. 

k. Family Vlog 

Di Indonesia, konten semacam ini sedang dipopulerkan oleh artis 

ataupun public figure masyarakat. Bisa dikatakan semacam daily vlog, 

namun semacam ini dilakukan hanya dengan keluarganya saja, kegiatan 

dirumah ataupun diluar rumah. 

l. Entertaining Vlog 
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Konten semacam hanya untuk hiburan, contohnya adalah mengcover 

sebuah lagu dan membuat parody.  

2.6 Sifat Pesan Dalam Video Blog 

Pesan adalah salah satu unsur yang ada dalam ilmu komunikasi. Pesan 

dalam proses komunikasi disampaikan oleh seorang komunikator (pengirim) 

kepada komunikan (penerima). Dapat secara langsung atau tidak langsung dan 

bisa juga lewat perantara sebuah media. Pesan yang disampaikan bermacam – 

macam jenis dan maksud tujuan, dapat berupa informasi, hiburan, ilmu 

pengetahuan, bahkan propaganda. Terdapat dua bagian sifat pesan yang utama 

dan secara umum dalam komunikasi, yaitu pesan verbal dan pesan non verbal. 

a. Pesan Verbal 

Pesan verbal menggunakan semua jenis simbol satu kata atau lebih. 

Melakukan komunikasi ataupun hubungan dengan orang lain secara lisan. 

Adapun sistem kode verbal yang disebut bahasa. Seperti yang diketahui 

bahwa bahasa di berbagai penjuru dunia memiliki perbedaan ataupun 

budaya bahasa di masing – masing daerahnya.  

Komunikasi lisan dilakukan secara sadar yang digunakan manusia 

untuk berhubungan dengan manusia lain. Karena sebenarnya interaksi 

antara manusia adalah dasar dari komunikasi verbal. Adapun komponen – 

komponen komunikasi verbal adalah : suara, kata – kata, berbicara, dan 

bahasa (Fajar:2009, 110). Selain menggunakan kata – kata dengan 

komunnikasi lisan, komunikasi verbal juga dapat dilakukan secara tertulis. 
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Tertulis dalam artian dilakukan secara tidak langsung, adanya media dalam 

perantara penyamaian pesan. 

Jika mendengar komunikasi verbal, maka tidak asing dengan 

penggunaan bahasa. Kerap kali komunikasi verbal disejajarkan dengan 

bahasa. Sebab, menurut Mulyana (2013, 260) bahasa dalam komunikasi 

verbal adalah suatu sistem kode verbal, sarana paling utama untuk 

mengekspresikan yang ada dalam pikiran, perasaan dan apa yang 

dimaksud, dengan menggunakan kata – kata berbagai aspek realitas 

individual. Sehingga komunikasi verbal sangat penting dalam proses 

komunikasi agar pesan yang akan disampaikan terhadap manusia satu dan 

yang lainnya tidak salah diartikan. Ini juga berhubungan dengan bahasa 

yang dimiliki dari setiap daerah pun berbeda – beda, namun sama 

pentingnya. Menyadari betapa pentingnya bahasa adalah pada saat 

seseorang tidak memahami bahasa yang digunakan oleh lawan bicaranya, 

misal tidak memahami atau menerjemahkan setiap kata, kalimat dari 

bahasa satu ke lainnya yang diucapkan lawan bicara.  

Maka, agar komunikasi bisa berjalan lancar ketika sedang berbicara 

dengan lawan bicara atau ketika menjadi seorang komunikator, 

setidaknnya bahasa harus memiliki tiga fungsi seperti yang di kemukakan 

oleh Book (as cited in Fajar, 2009, 112 - 113) :  

a) Untuk mengenal dunia sekitar. 

Mengenal budaya, sejarah dari masa lampau yang turun temurun 

sampai sekarang. Bahkan tidak hanya peristiwa masa lalu yang pernah 
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dialami diri sendiri atau tidak, melainkan pengetahuan masa lalu yang 

diperoleh dari sumber kedua. 

b) Berhubungan dengan orang lain. 

Bahasa yang menjadikan hubungan baik dengan orang lain, mampu 

bergaul untuk kesenangan dan mempengaruhi guna mencapai sebuah 

tujuan. Dapat mengendalikan orang – orang dann linkungan yang ada di 

sekitar. 

c) Menciptakan koherensi dalam kehidupan. 

Saling memahami antar individu dan diri sendiri, memahami 

kepercayaan dan tujuan hidup berdasarkan aturan yang telah disepakai 

bersama. 

Jika diulas kembali, bahasa menjadi paling utama dalam komunikasi 

verbal. Secara tidak sadar bahasa bukan lagi menjadi sebuah bahasa atau 

language, namun bahasa saat ini bisa dikatakan menjadi penyalur, dapat 

mempengaruhi pola pikir dan perasaan manusia. Bahasa yang mampu 

menarik si penerima pesan untuk merubah pola pikirnya terhadap sesuatu. 

Contohnya adalah saat seseorang melihat tayangan televisi, kita ambil 

tayangan sinetron. Bahwa sebenarnya secara tidak langsung tayangan 

tersebut dari segi bahasa yang dituturkan dalam setiap adegan dapat 

langsung masuk kedalam otak, dan otak akan mencerna dan berimajinasi 

dengan apa yang baru didengar. Contoh lain adalah sebuah iklan, entah 

iklan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yang jelas 

dalam iklan, seorang komunikator akan menggunakan atau menata bahasa 

agar sesuai dan bisa mengajak komunikan dalam membeli produknya. 
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b. Pesan Non Verbal 

Pesan non verbal sering kali disebut dengan bahasa badan. Bahasa 

badan maksudnya disini adalah perasaan seseorang yang dinyatakan 

melalui berbagai isyarat – isyarat dalam percakapan tatap muka langsung, 

suasana hati seseorang, keadaaan jiwa melalui gesture, gerakan badan, 

ekspresi wajah, kontak pandangan mata dan stimulasi non verbal lain 

(Masmuh: 2010, 9 – 10). Sangat berbeda dengan komunikasi verbal, 

dimana komunikasi non verbal lebih menyampaikan pesan dengan 

menggunakan isyarat yang bukan kata – kata, dapat dilakukan secara 

sengaja ataupun tidak sengaja. 

Burgoon dalam Litttlejohn (2009, 158 – 163) mengungkapkan 7 jenis 

sistem kode verbal yang digolongkan menurut jenis aktifitasnya yaitu 

kinesis, vokalis, penampilan fisik, haptics, proxemics, chronemics, dan 

artefak. Dari tujuh jenis tersebut yang telah dikaji secara luas adalah 

kinesis (aktifitas tubuh) dan proxemics (ruang). 

1. Kinesis 

Kinesis atau istilah populernya adalah bahasa tubuh, memiliki tiga 

cara perilaku yaitu sumber, sandi (coding), dan kebiasaan. Cara tersebut 

yang diperoleh dari kolaborasi susunan penelitian karya Birdwhistell, 

Paul Ekman, dan Wallace Friesen. Sumber merupakan sumber dari 

tindakan, sandi merupakan hubungan dari tindakan disertai makna, dan 

kebiasaan adalah tingkatan perilaku non verbal yang mempunyai 

maksud menyampaikan makna. Sedangkan menurut Ekman dan Friesen 
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perilaku non verbal digolongkan menjadi lima jenis bergantung pada 

sumber, sandi dan kebiasaan tersebut. 

1. Lambang atau Emblem 

Lambang muncul dari adanya sebuah budaya dan dapat berubah – 

ubah. Lambang secara verbal biasanya digunakan dengan disengaja 

untuk menyampaikan pesan dan makna secara tepat. 

 

2. Illustrator 

Menggambarkan apa yang telah dikatakan secara verbal. Perilaku 

ini atas dasar disengaja guna menginformasikan secara komunikatif, 

informatif, dan interaktif. 

3. Adaptor 

Self adaptor ditujukan untuk tubuh seseorang mencakup 

menekan, memukul, membersihkan dan menggaruk. Alter adaptor 

ditujukan untuk tubuh orang lain missal menepuk pundak orang lain. 

Objek adaptor ditujukan untuk benda missal memutar – mutarkan 

bolpoin. 

4. Regulator 

Perilaku untuk mengendalikan. Misal adanya kontak mata untuk 

menandakan interaksi sebuah percakapan. Perilaku ini berasal dari 

pembelajaran budaya. 
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5. Affect Display  

Perilaku dari bawaan lahir, menunjukkan perasaan dan emosi. 

Misal wajah yang paling berpengaruh, walaupun tubuh lainnya juga 

ikut ambil. 

2. Proxemics 

Mengacu penggunaan jarak berkomunikasi dalam praktik kehidupan 

sehari – hari. Half menyebutkan ada tiga jenis jarak yaitu pertama ruang 

karakteristik terbata misall benda yang tidak dipindahkan contoh 

dinding dan kamar. Kedua ruang karakteristik semi terbatas misal 

contohnya adalah furnitur yaitu benda yang bisa bergerak. Dan terakhir 

adalah ruang informal, menentukkan jarak peribadi antara manusia 

contoh dalam budaya Amerika memakai 4 jenis jarak misal salah 

satunya jarak yang dapat dilihat yaitu public (lebih dari 12 kaki). 

Pesan dalam sebuah media adalah hal yang paling penting dan saling 

berhubungan. Media tanpa adanya pesan akan membuat pendengar, pembaca 

dan penonton tidak tertarik dengan adanya media tersebut, karena 

sesungguhnya audience butuh pesan yang disampaikan media. Media 

hanyalah penyalur. Seperti yang dikatakan Vivian (2008, 453) item berita 

adalah pesan massa. 

Adapun tradisi Sosiopsikologis, teori ini berfokus pada bagaimana pelaku 

komunikasi mengatur pesan. Dalam teori ini terdapat empat buah karya teori 

penyusunan tindakan, model strategi pilihan, model rancangan pesan, dan 

teori pemaknaan sematik. Untuk penelitian ini akan mengaitkan dengan teori 

model rancangan pesan atau teori model penyusunan pesan menurut Charles 
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Berger yaitu teori perencanaan, mengungkapkan bahwa teori ini 

dikembangkan sebagai jawaban atas gagasan bahwa komunnikasi adalah 

proses mencapai tujuan. Manusia terlibat bukan hanya sekedar menginginkan 

melakukan komunikasi namun juga mereka berkomunikasi untuk mencapai 

tujuan. Menurut Berger rencana – rencana merupakan gambaan mental dari 

langkah – langkah yang akan diambil seseorang untuk memenuhi sebuah 

tujuan, oleh karenanya perencanaan sebuah pesan merupakan perhatian utama 

komunikasi yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan, termasuk 

tujuan sosial (Littlejohn: 2009, 184 - 185). 

Stephen,  Karen,  (2014  :  184) mengemukakan pula tentang teori 

perencanaan pesan oleh Charles Berger bahwa Pengertian mengenai  teori  

perencanaan  sendiri  merupakan  sebuah  teori  terkemuka tentang 

perencanaan dalam bidang komunikasi untuk menjelaskan proses yang dilalui 

individu dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Teori  

perencanaan  yang memang  adalah  salah  satu  dari model  penyusunan  

pesan  yang  menganggap  bahwa  pelaku  komunikasi memilih strategi untuk 

mencapai tujuan komunikasi mereka. 

Melihat dari perkembangan video blog yang telah mendunia, mampu 

memunculkan kreatif – kreatif muda yang baru dengan cepat. Menjadikan 

manusia lebih kritis dalam masalah – masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

Karena adanya video blog yang membuat penikmatnya terhanyut dalam 

informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di  Indonesia  

sendiri  perkembangan vlog tercatat jumlah vlogger di Indonesia mencapai 

3.8% orang atau sekitar 3.000.000 pengguna  internet. 
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2.7 Kritik Sosial Dalam Video Blog 

Kritik sosial dalam komunikasi diartikan sebagai bentuk komunikasi 

yang bertujuan memelihara sistem sosial dan berfungsi sebagai tempat untuk 

konservasi dan reproduksi sistem sosial. Sebenarnya kritik sosial juga sebuah 

inovasi sosial, menjadi sarana komunikasi yang menilai gagasan – gagasan 

lama dan memunculkan yang baru untuk perubahan sosial (Mas’oed: 1997, 

47 – 49). Contoh kritik sosial adalah semisal ada seseorang yang menilai dari 

segi masalah yang dilakukan orang lain yang berdampak besar dalam 

masyarakat, menilai karena bisa tidak menyukai atau menerima atas 

perlakuan orang tersebut. Atau bahkan dalam segi positifnya dapat menilai 

dengan meluruskan pernyataan atau perkataan yang salah. Dengan begitu 

masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dicegah 

dengan memfungsikan kritik sosial. Memunculkan kondisi yang lebih maju, 

dan secara tidak langsung demokratis akan lebih terbuka. 

Kritik sosial dapat disampaikan melalui media massa, wahana yang 

paling popular, efektif, dan rasional serta institusional (Mas’oed: 1997, 50). 

Memang benar dengan adanya media massa saat ini yang semakin 

berkembang lebih memudahkan seseorang untuk menilai atau menyampaikan 

pendapatnya. Pesan yang dikirim pun akan dengan cepat diterima oleh si 

penerima pesan. Media baru pun muncul dan semakin membuat kritik sosial 

dapat diakses dan dikirim secara mudah, kapan saja dan dapat diterima oleh 

kalangan luas, heterogen. Contohnya media baru adalah salah satunya 

Youtube, dimana audio dan visual dijadikan satu membentuk sebuah video 
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yang pada dasarnya manusia lebih cepat mencerna dan berimajinasi dengan 

apa yang dilihat dan didengar. 

Kritik  sosial  mengangkat  tema keadaan sosial  masyarakat  secara  luas,  

menurut  Harsono  (dalam  Eryanty,  2012:18) tema kritik sosial yaitu :  

a. Politik 

Segala  hal  yang  berhubungan  dengan  peraturan pemerintah  atau  

tata  Negara,  termasuk  kebijakan–kebijakan pemerintah  terkait  

pemilihan  umum,  politik  luar  negeri,  dan  lain sebagainya. 

b. Ekonomi    

Segala  hal  yang  dalam  masyarakat  yang  berhubungan dengan 

aspek produksi , distribusi dan konsumsi barang dan jasa, bagaimana  

antara  tiga  unsur  tersebut  sehingga  terjadi keseimbangan  antara  

kebutuhan  dan  dan  persediaan  dalam pemenuhan  ekonomi  masyarakat  

serta  kebijakan–kebijakan pemerintah  atas  masalah  diatas  kebijakan  

moneter,  perbankan, penanaman modal dan lain sebagainya. 

c. Sosial  

Segala hal yang meyangkut masalah sosial seperti kualitas pendidikan  

,  peran  wanita,  kemiskinan,  keadilan,  termasuk tindakan dan perilaku 

masyarakat, baik secara individual maupun organisional, serta intelektual 

pers dan mahasiswa termasuk dalam kategori ini. 

d. Budaya :  

Segala hal dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem nilai, 

norma, gaya hidup, adat istiadat, dan kepercayaan. 

e. Hukum :  
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Segala hal dalam masyarakat yang berhubungan dengan undang–

undang,  peraturan,  ketetapan  formal.  Hal–hal  yang mengenai  

kriminalitas  atau  pelanggaran  hukum  peradilan, penyalahgunaan 

wewenang, korupsi, dan semacamnya. 

f. Agama :  

Semua hal yang berkaitan dengan religious atau tentang konsep  dari  

kitab  suci  dan  ajaran  keagamaan,  termasuk  pula dengan kebijakan–

kebijakan pemerintah atau lembaga berwenang lainnya mengenai 

keagamaan. 

g. Militer  :   

Semua  tentang  kebijakan  militer,  termasuk  sikap  dan 

kebijakannya. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir sama dengan 

penelitian ini, yaitu : 

a. Skripsi tahun 2017 berjudul “Tema dan pesan dalam video blog 

“Wirda Mansyura” (Analisis Isi pada video blog Wirda Mansur periode 

3 Oktober 2015 – 7 Agustus 2017)” karya Putri Vindyanasari Ilmu 

Komunikasi 2013. Metode menggunakan analisis isi, pendekatan 

kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik dokumentasi 

dan uji keabsahan menggunakan rumus Holsti. Skripsi ini meneliti 

tentang mendeskripsikan tentang tema dan pesan yang terkandung 

dalam vlog Wirda Mansur. Mempunyai kategori tema pesan yaitu, 

motivasi, sosial, edukasi, dan juga kecantikan. Indikatornya adalah 
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komedi, travelling, kebutuhan, prestasi, pengaruh sosial, pendidikan, 

bahasa, agama, kosmetik dan juga tutorial. Penelitian ini dilakukan 

karena menurut si Peneliti fenomena video blog saat ini sangat banyak 

di gemari oleh semua umur dan adanya konten – konten yang tidak 

selayaknya untuk dipublish. Maka dengan penelitian ini guna dapat 

menjadikan acuan para pembuat video blog untuk lebih memperhatikan 

isi konten yang akan dipublish, konten video blog yang positif dan 

memancing motivasi untukk menjadi lebih baik lagi. 

b. Skripsi tahun 2018 berjudul “Pesan kritik sosial dalam stand up 

comedy season 4 Kompas TV (Analisis Isi pada materi stand up 

comedy Abdur Arsyad)” karya Juta Jangga Permadi Ilmu Komunikasi 

2013. Metode menggunakan analisis isi, pendekatan kuantitatif, dan 

jenis penelitian deskriptif dan uji keabsahan menggunakan rumus 

Holsti. Skripsi ini meneliti tentang unsur pesan kritik sosial yang 

terkandung dalam stand up comedy dan menghitung frekuensi 

kemunculan pesan kritik sosial didalamnya. Kategori dalam penelitian 

ini adalah kategori pemerintahan dan masyarakat. Indikatornya adalah 

kebijakan pemerintah, pendidikan, insfrastruktur, kemiskinan, 

kesenjanan sosial dan ras. 
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2.9 Definisi Konseptual 

Konseptualitas umumnya digunakan dengan membuat definisi atau 

konsep agar tidak adanya kesalahpahaman karena perbedaan arti yang 

dimaksud. Dapat ditangkap dengan jelas dan tidak menimbulkan 

multitafsiran dari satu orang ke orang yang lainnya. (Eriyanto: 2011, 176-

177)  

  Dalam penelitian ini menyangkut : 

1. Pesan kritik sosial merupakan ungkapan penyampaian pesan atau 

perasaan seseorang atas kritiknya terhadap masalah sosial dalam 

masyarakat yang menyimpang, dan mengungkapkan kebenaran, 

kesalahan, dan kekurangan suatu peristiwa. Menilai realitas – realitas 

yang dilihat dalam kenyataan yang mengguncang kemakmurann 

masyarakat. Jenis pesan kritik sosial menurut  Harsono  (dalam  

Eryanty,  2012:18) adalah  : 

a. Teknologi : perangkat, symbol dan sistem yang saling terkait satu 

sama lain, teknologi tidak dapat terelakkan, hingga sudah menjadi 

kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat saat ini. 

Terutama dalam hal komunikasi, teknologi komunikasi 

menginfokan dan menyebarkan adanya suatu informasi, 

mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu 

mengumpulkan, memproses dan saling tukar 

menukar informasi tersebut dengan individu-individu lainnya. 
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b. Hukum : Kritik  sosial  yang terjadi  karena  adanya  isu  sosial  

hukum. Kategori ini terdiri dari tema dengan segala hal yang 

menyangkut ketetapan formal, undang – undang dan peraturan, 

pelanggaran hukum peradilan, penyalahgunaan wewenang, korupsi 

dan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, 

pencurian serta pemungutan liar.  

c. Agama : Hal yang berkaitan dengan penilaian terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan  agama, adanya  isu  sosial  agama seperti  

adanya  indikasi  pemanfaatan  agama,  adanya  tekanan  terhadap  

suatu agama, munculnya sitem agama baru, semua tentang 

religious, konsep ajaran agama, dan lembaga berwenang atau 

kebijakan pemerintah mengenai keagamaan.  

d. Sosial Budaya : Terkait dengan segala sesuatu yang terjadi dalam 

masyarakat menyangkut masalah sosial seperti perilaku dan 

tindakan masyarakat (individual dan orgasinional), berawal dari isu 

atau permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Peran 

wanita, tingkat pendidikan, intelektual pers dan mahasiswa, 

kemiskinan, keadilan, kepercayaan, gaya hidup, adat istiadat, 

sistem nilai dan norma. 

e. Politik : Politik yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan berhubungan dengan kegiatan peraturan pemerintah 

(tata negara) dan menjalankan dan mengatur kehidupan suatu 

negara atau wilayah, kebijakan – kebijakan pemerintah (pemilihan 

umum), peraturan pemerintah dan tata negara, politik luar negeri 
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dan kekuasaan, kegiatan dari berbagai badan pemerintah baik 

nasional atau tingkat daerah serta kegiatan atau tindakan pejabat 

pemerintahan. 

2. Video blog (vlog) adalah video blogging, teks, audio, visual yang

bergabung dalam kegiatan dan membentuk video blog. Video blog Gita

Savitri Devi memiiki berbagai macam konten. Salah satu yang akan

diambil peneliti adalah dalam playlist channel youtubenya yang

berjudul ‘beropini’. Berisi opini atau tanggapan atau kritikan dari Gita

Savitri Devi atas isu – isu masalah sosial yang sedang terjadi dan

diperbincangkan banyak orang, isi videonya pun banyak memberikan

motivasi.

3. Influencer adalah Sebutan bagi orang atau akun di media sosial yang

memiliki followers banyak dan pengaruh yang cukup kuat terhadap

audience-nya dan  yang merepresentasikan sebuah brand dan membantu

mempromosikan brand tersebut secara online maupun offline. Selain

hal tersebut influencer juga seseorang yang didengarkan opininya,

dipercayai, dan membuat orang lain bereaksi setelahnya, seseorang

yang sangat dihormati, yang setiap opininya punya nilai.




