
57 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM VIDEO BLOG GITA SAFITRI DEVI 

 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah akun channel youtube 

Gita Savitri Devi. Gita Savitri Devi atau yang lebih akrab dengan panggilan 

Gitasav lahir di Palembang pada tanggal 27 Juli 1992. Gadis biasa yang lebih 

mementingkan pendidikan dibandingkan karier dan menjunjung tinggi akan 

toleransi umat beragama. Hijabers muda sejak 2015, cantik, berbakat dan kreatif 

asal Indonesia ini mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu 

sehingga mengantarkannya pada Free University di Berlin, Jerman.  

Gita Savitri Devi mulai dikenal dunia karena salah satu youtuber sukses yang 

memiliki konten positif tentang isu – isu politik Indonesia dan dunia. Membuat 

akun youtube sejak 2009, bukan hanya sebagai youtube, tetapi vlogger dan juga 

influencer media sosial. Aktif membagikan hal – hal positif dalam sosial media 

yaitu youtube yang memiliki akun channel bernama Gita Savitri Devi dengan 

subscriber 400rb lebih, akun instagram @gitasav dengan pengikut 500rb lebih dan 

blog gitasavitri.blogspot.com. Awal sebelum Gita mempunyai pemikiran dalam 

membuat kreatif konten positif, Gita dengan suaranya yang bagus dan pandai 

bernyanyi, ia menggunggah video di youtube berupa cover – cover lagu dan pada 

saat itu pun Gita belum berhijab. 
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Gambar 4.1 

Channel Youtube Gita Savitri Devi 

 

 

 

 

 

 

4.1 Biografi Gita Savitri Devi 

Mulai berhijab 2015, pada Februari 2016, Gita Savitri Devi memulai 

karirnya menjadi kreator konten youtube dengan video blog. Gita Savitri 

Devi, terlahir islam dari keluarga islam, memiliki nyokap yang religious 

banget. Ketika Gita baru datang ke Berlin, pemikiran Gita masih Liberal. 

Konten video blog yang diunggah mengenai kehidupan di Jerman sebagai 

Mahasiswa dan sebagai minoritas yang memakai kerudung di Jerman, konten 

isu – isu yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, mengangkat tema 

kemanusiaan, mengangat isu sosial untuk kaum Millenials. Walaupun Gita 

Savitri Devi sekarang tinggal di negara orang tetap tidak menutup mata untuk 

melihat isu – isu yang ada di Indonesia atau masalah – masalah sosial yang 

sedang hangat diperbincangkan. Video blog yang tidak hanya menghibur 

tetapi membagikan kisah kehidupan dan edukatif. Alasan Gita yang 

sebenarnya dalam membuat konten positif adalah karena melihat mirisnya 
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youtuber yang tidak sedikit berkata kasar dan kaum millennial yang mudah 

terpengaruh. Fokus Gita tidak hanya pada konten video blog, namun blog 

Gita sendiri pun menulis sesuatu konten yang lebih ‘berat’ dengan 

mengangkat keresahan akan pergaulan anak muda sekarang. Contoh dalam 

tulisan blog yang berjudul ‘Generasi Salah Fokus’ dan ‘Life Is Not A Rice’. 

Memperlihatkan bahwa Gita Savitri Devi adalah wanita muda yang berbakat 

infomatif dan mengisnpirasi. Berikut foto Gita Savitri Devi dari tidak berhijab 

menjadi berhijab. 

Gambar 4.2 

Pemilik Akun Video Blog playlist “Beropini” 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Kehidupan Gita Savitri Devi Sebelum di Jerman 

Lahir pada 27 Juli 1992 di Palembang, Indonesia, cewek berzodiak 

Leo yang memiliki akun youtube channel lebih dari 430rb subscriber. 

Pertama kali sebelumnya Gita Savitri Devi mencurahkan isi hati dan 

pengalamannya lewat tulisan pertama kali pada tahun 2009 dalam blog 

dengan lifestyle blog ‘A Cup Of Tea’ dengan website 
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“gitasavitri.blogspot.com”. selanjutnya Gita mulai memasuki dunia per- 

Youtuban awal pertama video yang diposting adalah video cover lagu, 

belum memulai video blog. Lulus SMA pada taun 2009, sempat break 

tidak sekolah karena sakit pada kelas 2 SMA. Kuliah pada tahun 2012, 

sebelumnya selama setahun Gita tidak ngapa – ngapain karena harus 

menunggu dia berumur 18th agar bisa menempuh pendidikan di Jerman 

sebagai syarat. 

Gita dikenal dengan orang yang hyperactive suka mengikuti 

kegiatan – kegiatan, seperti les gitar yang dia mulai dari umur 8 tahun 

dan mengikuti klub skyting. Pernah juga waktu kecil, Gita berkeinginan 

menjadi penyanyi. Saat di bangku sekolah, Gita jarang sekali main 

keluar bersama teman – temannya, Gita selalu mengikuti les, yaitu les 

bahasa inggris, les bahasa jerman dan les musik. Memang benar bahwa 

mama dari Gita Savitri ini ingin anaknya bisa mengasah 

kemampuannya dalam bidang seni atau musik. Tahun 2006 saat Gita 

masih SMP kelas 3, dia pernah mengikuti lomba paduan suara ke China 

untuk mewakili Indonesia tingkt dunia dan mendapatkan medali perak. 

Tahun 2012, Gita kembali mengikuti lomba paduan suara tingkat Asia 

di Jakarta. Tidak cukup pada saat sekolah, namun selesai lulus SMA, 

karena Gita break satu tahun akhirnya Gita meneruskan dengan les 

piano yang pindah ke keyboard, les drum, dan olahraga mengikuti klub 

renang. Gita yang memag memiliki riwayat dari kecil sampai sekarang 

sebagai wanita muda aktif dalam berbagai bidang. Tidak cukup hanya 

itu, saat berada di Jerman, demi menghidupi kehidupannya selain 
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dengan uang hasil jerih payah orangtuanya, Gita pun juga ingin 

memenuhi kebutuhanya sendiri dengan support keluarga lewat 

financial. Selain kuliah dan mendapat tawaran job, Gita pernah kerja di 

café, pernah kerja bagi – bagiin brosur, pernah kerja di band, dan 

pernah kerja di percetakan. 

Gita yang memiliki pribadi berbanding terbalik dengan Gita yang 

dulu saat masih dibangku sekolah. Gita dan Ibunya dahulu yang sering 

bertengkar dan melihat seorang Ibu bukan sosok sebagai orangtua tetapi 

sebagai musuh dengan sosok Ibu yang menyeramkan. Namun pada 

suatu titik dimana waktu itu Gita sempat sakit pada SMA dan sadar 

ketika sembuh yaitu Gita melihat Ibu bukan lagi sebagai musuh tetapi 

sebagai orangtua. Ayah Gita tinggal di Amerika dan dari sejak 2006, 

Gita baru bertemu dengan ayahnya di tahun 2016. Orangtua Gita yang 

harus terpaksa berhubungan jauh demi menghidupi keluarga 

membuatnya semakin mengerti kehidupan mencari sebuah financial. 

Pribadi selanjutnya dari Gita dahulu adalah, dia bukan sosok 

pelajar yang rajin, tidak pernah belajar, belum mengerti cita – citanya, 

walaupun Gita punya pemikiran bahwa pendidikan lebih penting dari 

apapun. Dari usia 5 tahun Gita sibuk di dunia tarik suara. Waktu kelas 3 

SMP, Gita pernah memotong rambutnya pendek seperti laki – laki pada 

umumnya. Sejak SMP Gita telah berkeinginan untuk sekolah di negara 

lain. Gita baru menyadari waktu SMA bahwa passion dia adalah 

menggambar.Sejak kelas dua SMA, Gita telah memulai les bahasa 
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Jerman di Goethe Institut.Gita memiliki sifat apa yang ingin dia mau 

harus tercapai. 

Sempat terlambat kuliah selama satu tahun karena syarat kuliah di 

Jerman harus berumur 18th. Selama satu tahun, Gita hanya senang 

bermain dengan teman – temannya karena sewaktu SMA dia 

disibukkan dengan les A- B – C, apapun itu. Dalam setahun itupun Gita 

masih ikut ekstrakulikuler kursus bahasa Jerman, les drum, dn 

mengikuti klub Softball di Senayan. 

 

4.1.2 Kehidupan Gita Savitri di Jerman dan Hubungan Dengan Paulus 

Pada 30 Oktober 2010 adalah pertama kali Gita Savitri Devi 

menginjak di kota Berlin. Sebenarnya setelah lulus SMA, Gita telah 

diterima oleh salah satu Universitas ternama di Indonesia yaitu Institut 

Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa. Namun, Gita ada pilihan 

diantara dua tersebut dan akhirnya memilih untuk meneruskan 

pendidikan S1 di Jerman. Alasan Gita adalah karena orangtuanya 

pernah menetap dua tahun di Jerman sehingga memiliki banyak teman 

disana, lebih mempermudah jika membantu Gita dalam menempuh 

hidup disana dan orangtua Gita pun  menyarankan untuk kuliah di 

Jerman karena sistem pendidikannya lebih kondusif. Akhirnya Gita 

memutuskan untuk kuliah di Berlin, Jerman mengambil jurusan Kimia 

Murni di Free University pada tahun 2010 dan mendapatkan gelar 
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sarjana Kimia Murni di September 2017 dan melanjutkan menempuh 

gelar masternya di Jerman sampai sekarang. 

Gita Savitri Devi tidak memiliki pacar tapi lebih disebut teman hidup 

yaitu Paulus Andre Partohap, pria berkelahiran di Indonesia sama seperti 

Gita. Paul adalah mahasiswa kedokteran di University Of Hamburg, 

Jerman. Mereka resmi menjalin hubungan ke jenjang teman hidup pada 

13 November 2012. Walaupun pasangan ini beda satu tahun yaitu Gita 

dengan 26th dan Paul baru 25th, mereka berdua memiliki kesamaan yaitu 

suka bergelit dalam dunia musik, sehingga untuk pertama kalinya Gita 

mengeluarkan single lagu pertamanya feat Paul yang berjudul 

‘Seandainya’. Selain itu, Paul juga mengeluarkan lagu barunya bergenre 

romantis yang ditujukan untuk kekasihnya yaitu Gita dengan judul lagu 

‘Untuk Gita’. Gita Savitri dan Paul adalah pasangan yang menebarkan 

hal – hal positif di media sosial mereka masing – masing, pasangan yang 

memiliki gaya berpacaran tidak berlebihan malah terkadang terlihat 

memang mereka adalah teman dekat. 

Saat proses menuju Hijab, Gita sering kali menanyakan kepada 

temannya yang berilmu tinggi, suka baca kajian, sering menonton video 

ustadz ustadz favorite di youtube, mencoba melepas ego, dan sangat 

memahami akan toleransi beragama. Tinggal di Jerman kurang lebih 7 

tahun tepatnya di Berlin, dimana tradisi dan cara hidup yang jelas 

berbeda dengan di Indonesia. Di Jerman, Gita benar – benar tidak focus 

pada dirinya sendiri yang menjadikan dia tahu tujuan hidupnya. Distraksi 

dari dunia sosial, terlalu banyak bertemu dan ngobrol dengan banyak 



64 

 

orang membuatnya tidak memiliki waktu untuk merenung, mempunyai 

jalan hidup sendiri dan tidak memikirkan perkataan orang lain. Gita 

memiliki ketertarikan pada dunia sosial dan mengkritik gaya hidup anak 

millenials zaman sekarang. Hidup menurut Gita adalah kejutan yang 

tidak perlu direncanakan terlalu matang. Mandiri dengan mencari 

kegiatan yang positif dan berguna bagi orang lain. Belajar menerima 

kenyataan dan mulai merubah cara berfikir. 

Gita Savitri Devi, wanita yang berawal dari typical anak tomboy, 

seperti laki – laki memulai memakai hijab pada tahun 2015 setelah Paul 

masuk islam. Memutuskan untuk berhijab pada waktu di Jerman bukan di 

Indonesia. Dengan Gita yang memiliki riwayat bahwa dahulu dia tidak 

peduli dengan agamanya yaitu islam. Bukan tidak peduli hanya saja Gita 

menjadikan agama itu untuk beribadaah, jadi seperti hanya tanggung 

jawab kepada Tuhan cuman beribadah saja. Bahkan cara bertingkah laku 

Gita, cara berfikir itu tidak Islamic. Sampai pada pada akhirnya Gita 

menyaksikan sekelompok atau beberapa orang di Berlin yang punya cara 

berfikir yang Gita tidk memahami, istilahnya tidak sampai dalam cara 

berfikir Gita sendiri. Sampai pula pada suatu titik, Gita penasaran kenapa 

mereka bisa sepeduli begitu sama orang lain, mengedepankan orang lain, 

mengedepankan saudara seiman dia, mengedepankan agama dia daripada 

agama dia sendiri. Dari situlah Gita penasaran dan akhirnya mencari tau. 

Dikarenakan Gita tidak mengenal sekelompok orang tersebut, 

hanya satu orang yang dekat dengannya, akhirnya Gita mengajak untuk 

berdiskusi. Long story, Gita memutuskan untuk mulai mempelajari 
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agama islam saat dia di Jerman. Lalu Gita mulai dengan rutin ikut 

mengaji yang akhirnya lama – kelamaan cara berfikir Gita mulai 

berubah dan tetap terus belajar. 

Gita dilahirkan dari keluarga islam, kenapa baru ingin mempelajari 

lebih dalam pada saat di Jerman? Dahulu ibaratnya Gita tentang agama 

islam adalah pemikirannya seperti, kalau beraagama kalau ga masuk 

akal ya ga usah dilakuin, tidak pakai jilbab tidak apa – apa asal pakai 

baju tidak sexy – sexy, dan minum alkohol boleh saja asal tidak sampai 

mabuk. Pemikiran Gita akan islam dahulu seperti itu, namun, akhirnya 

makin merenung dan makin banyak belajar agama islam sampai pada 

poin dimana Gita risih saat seorang lelaki melihatnya, melihat rambut 

dia, melihat auratnya. Akhirnya dari situlah Gita memutuskan untuk 

pakai kerudung. 

Gita bertemu dengan Paul pada tahun 2012 untuk pertama kali, 

karena Gita merasa memiliki banyak hal yang terkait dengan Paul misal 

sama sama menyukai music akhirnya mereka berdua memutuskan 

untuk jadian. Paul tinggal di Hamburg, Jerman kuliah jurusan 

kedokteran dan pertama kali di Jerman sejak tahun 2011. 

Pasangan ini pernah memberitahukan bahwa Jerman merubah 

mereka seperti lebih mandiri lagi dalam hal financial kehidupannya di 

Jerman, mandiri dalam hal makan makanan pula, menjadi disiplin 

waktu, lebih rajin dan tidak malas, berani mengeluarkan pendapat 

apapun karena di Jerman orang – orangnya lebih tidak menjudge jika 
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ada yang mempunyai perbedaan pendapat dengan mereka, budaya 

mengutarakan pendapat sudah menjadi hal biasa di Jerman. Selanjutnya 

berpenampilan biasa saja, tidak neko – neko, lebih peduli lingkungan 

karena memang di Jerman budaya kebersihan adalah paling penting, 

lebih banyak belajar karena ingin ngerti, bukan belajar yang hanya 

dituntut karena kuliah. 

31 Oktober 2010, pertama kali Gita menginjakkan kaki di negara 

lain, memberikan dorongan dan motivasi ekstra. Pertama kali bertemu 

Paul di satu band Angling di Hamburg, ternyata ditahun 2006 Gita 

pernah bertemu dengan Paul sebelumnya di World Choir Games di 

Xiamen, belum kenal namun sebuah kebetulan. Sebelum dengan Paul, 

Gita pernah menjalin hubungan dan berstatus LDR (Long Distance 

Relationship) bersama dengan kekasihnya yang dulu. Namun takdir 

berkata lain, Gita diselingkuhi dan harus memutuskan hubungannya. 

Pada akhirnya Gita bertmu Paul yang membuatnya merasa nyaman 

dalam hal segalanya. Dengan Paul saling mengenal selama 3 tahun 

hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan bukan sebagai 

pacar tetapi sebagai teman hidup dan partner diskusi. 

Sempat Galau karena hubungannya dengan Paul sangat tidak 

mungkin berlanjut lama karena beda agama. Gita pun memutuskan 

untuk mendekatkan Paul ke agama islam dengan mulai mengajak Paul 

berdiskusi tentang agama. Namun Paul dengan tipe pendiam dan 

mendengaran, dia jarang enggan merespon pada awalnya. Satu tahun 

lamanya Gita dibuat galau dengan hubungannya bersama Paul. Sampai 
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pada suatu titik Gita mendapat hidayah dari sebuah buku yang ia baca 

yaitu biografi Nabi Muhammad Saw. Yang ditulis oleh Dr. Martin 

Lings dalam bab 24 yang berjudul “Perpecahan Keluarga” disini 

menceritakan sedihnya Rasulullah atas ketidakinginan beberapa 

kerabatnya untuk menerima dakwah beliau dan menerima islam sebgai 

agamanya. Hingga pada suatu ketika Allah SWT menurunkan 

wahyunya untuk meringankan bebannya dalam menyebarkan islam. 

Ayat yang membuat Gita sadar dan tidak terlupakan yaitu Q.S. al-Qasas 

[28]:56. 

Gita mulai sadar bahwa seharusnya dia tidak memaksa Paul untuk 

pindah ke agama islam, bukan lagi memaksanya memiliki keyakinan 

yang sama, tetapi melainkan karena tulus memperkenalkan paul dengan 

agama islam, membantu Paulus menjemput hidayahnya. Dalam setiap 

Ibadah, Gita selalu berdoa dan memang benar lama – kelamaan Paul 

mau diajak berdiskusi tentang agama tentang islam. Sampai suatu saat 

Paul tertimpa musibah, dilanda keterpurukan dan Gita mengatakan 

untuk berdoa dan Sholat, walaupun Paul mengatakan tidak mengerti 

bacaaannya, Gita mulai menulis menulis bacaan Sholat di kertas untuk 

Paul, dan untuk petama kalinya Gita menyaksikan momen Paulus 

menyambut baik ajakan Sholat. Paulus yang dahulu sangat aktif dalam 

gereja, Paulus yang sempat bertengkar dengan Gita karena 

membicarakan tentang agama pada akhirnya mau menerima ajakan 

Sholat dari Gita. 
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Gita mulai menyadari, dia bisa mengajarkan islam tapi kenapa 

untuk dirinya sendiri dia masih belum tau apa – apa tentang islam. 

Akhirnya Gita memutuskan untuk mengikuti Ligo berguru untuk belajar 

islam. Dan di umur 23 tahun Gita baru memulai rajin membaca tulisan 

tentang islam, rajin menonton kajian ustadz – ustadz favoritenya, 

Nouman Ali Khan di Youtube. 

Sabtu siang, 14 Februari 2015 di Masjid Palestina untuk pertama 

kalinya Gita Savitri Devi menyaksikan secara langsung orang 

mengucapkan bersyahadat untuk berpindah keyakinannya dan memeluk 

agama islam, yah itu Paulus Andrea Partohaps. Dengan dibantu ustadz 

dalam masjid tersebut, beliau mengumumkan kepada jamaah yang 

sudah memenuhi masjid dan siap untuk merekam kejadian itu. Pertama 

dimulai dengan sang ustadz mennyakan biodata Paulus seperti nama, 

asal, dan profesi, setelah itu acara dimulai dengan ustadz menuntun 

Paulus melafazkan dua kalimat syahadat. Pada momen tersebut 

menyadarkan Gita bahwa Allah memang Maha segalanya dan secara 

tidak sadar Gita meneteskan air mata jatuh ke pipinya yang langsung 

sambari diusap Gita karena dia tidak suka menangis di depan orang 

lain. Takbir jamaah pun berkumandang memecahkan lamunan Gita, 

suatu kegembiraan Gita karena dapat melihat orang yang paling dia 

sayang memeluk agama yang dirahmati Allah SWT. Namun pada 

waktu ini Gita belum mendapat hidayah untuk berkerudung. 
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4.1.3 Kehidupan Gita Savitri Devi Setelah Berhijab dan Konten Youtube 

Gita Savitri Devi, remaja wanita berkerudung dengan makep 

natural, tidak neko – neko dan memiliki style hijabers anak muda 

zaman sekarang. Wajah natural Gita yang sering – sering disebut mirip 

dengan artis korea yaitu Kim Ji Won, selain wajah ternyata Gita ini 

sudah dari kecil berpenampilan style ala korea-an.  

Aktif dalam dunia youtube dan blog, membuat Gita Savitri Devi 

pertama kalinya diundang secara langsung oleh Youtube untuk 

mewakili negara Indonesia dalam Youtube Space London 2017, satu 

satunya wanita kreatif perwakilan dari Indonesia. Ada 28 youtuber dari 

seluruh dunia, 3 dari Indonesia yaitu Gita Savitri Devi, Jovi Hunter, dan 

Film Maker Muslim. Acara ini diadakan karena youtube membuat 

program baru sejak 2016 yang bernama ‘Youtube Creators For 

Change’. Program pembuatan konten positif bagi warga dunia guna 

memerangi hate speech, xenophobia, extremism dan isu – isu sosial 

lainnya. Sehingga acara tersebut diadakan guna mengapresiasi konten 

positif di channel yotube. Youtuber yang diundang dan masuk dalam 

nominasi tidak yang memiliki subscriber banyak, namun yang memiliki 

konten benar – benar positif seperti Gita Savitri Devi. 

Youtube sangat mengapresiasi para youtuber  yang memiliki 

konten – konten positif, Gita Savitri Devi di tahun 2017 dinobatkan 

sebagai Ambassador ‘Youtube Creators For Change’, tidak hanya 

ditahun 2017, pada Januari 2018 pun kembali diundang youtube untuk 
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mewakili Indonesia sekali lagi dalam acara ‘Creator For Change 

Summit’ di London dengan 39 youtuber diseluruh dunia dan mendapat 

gelar Ambassador ‘Youtube Creators For Change’ lagi. Menandakan 

bahwa Gita Savitri Devi adalah salah satu vlogger maupun youtuber 

yang kreatif dan menginspirasi. Tidak hanya kreatif dan pintar, Gita 

juga memiliki olah vocal yang bagus, sehingga pada tahun 2017 pun 

Gita merilis lagu untuk pertama kali di Itunes dan Spotify. 

Berkolaborasi bersama kekasihnya Paulus Partohap dengan judul lagu 

‘Seandainya’. Bernyanyi, nge-vlog, nge-blog tidak membuat Gita 

melupakan pendidikannya, di Jerman Gita bekerja sambil kuliah, dan 

ditahun 2017 sebelum mendapatkan gelar sarjana saat ia disibukkan 

pula dengan mengerjakan skripsi, Gita pun juga dalam mengerjakan 

buku yang berjudul ‘Rentang Kisah’ dan telah diterbitkan pada 2017 

oleh GagasMedia. Tulisan dalam buku mengenai kehidupannya di 

Jerman, suka dan duka dalam menjalaninya, tujuan hidup, dan orang – 

orang disekitar Gita yang telah mensupportnya. Tidak mudah ketika 

harus menjalani semuanya, tetapi menurut pendapat Gita Savitri Devi, 

pada era media sosial saat ini bagaimana manusia seharusnya 

memanfaatkan media dalam menyebarkan hal – hal positif, lebih berani 

dalam menyampaikan pendapat, dan lihat dunia luar, peduli dengan 

lingkungan sekitar, lebih terbuka wawasannya, bagaimana media sosial 

sebagai pembuka wawasan. 

Akun channel Gita Savitri Devi memiliki 9 playlist dengan judul 

dan konten : 
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1. Videonya Gita (Vlog) 

Video berisi kegiatan - kegiatan yang sedang dilakukan Gita 

Savitri Devi pada hari itu. 

2. Beropini 

Video berisi Gita Savitri Devi dalam mengangkat isu – isu yang 

sedang terjadi di Indonesia ataupun dunia dengan pemikiran yang 

lebih open minded tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. 

3. Q & A 

Video Gita Savitri Devi tentang pertanyaan Netizen dari akun - 

akun sosial media Gita yang akan dijawab Gita melalui video blog. 

4. Halal Living With Gita Savitri Devi 

Video salah satu program acara dari Net TV pada tahun 2017 

tentang membagikan cerita dan informasi jalan – jalan ala hijabers 

masa kini. 

5. Tentang Jerman 

Isi video mengangkat perbedaan Jerman dan Indonesia. 

6. Covers 

Video covers lagu. 

7. Hijab Review 

Video review brand Hijab dan Fashion. 

8. Featured 

Video Gita dalam review Kuliner Makanan. 

9. Coolyah!  

Video jalan – jalan Gita Savitri Devi terakhir 2016. 
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Walaupun Gita Savitri Devi aktif di negara orang lain, namun 

baginya ketika kembali ke Indonesia, lebih tepatnya saat ia di Jakarta 

dimana kota yang selalu bisa membuat Gita tetap jatuh cinta. Setiap kali 

Gita Pulang ke Jakarta, Gita selalu melakukan hal – hal peertama kali 

yang belum dia lakukan sebelumnya, muncul di kalangan public, 

menjadi speaker dalam acara, diundang oleh salah satu stasiunn televise 

ternama di Indonesia. Sebut saja Gita pernah diundang menjadi 

pembicara atau bintang tamu dalam acara Net TV yaitu Indonesia 

Morning Show. Gita diundang sebagai salah satu kreatif video konten 

video vlog yang menginspirasi dan positif bagi anak – anak muda 

sekarang, menceritakan bagaimana kisah dia sampai berada pada titik 

sukses yang dia alami sampai saat ini sampai menjadi vlogger yang 

menginspirasi. Membedah buku oleh Gita yang berjudul ‘Rentang 

Kisah’. Selain pada acara Indonesia Morning Show, Gita juga diundang 

dalam acara Tonight Show Net TV sama pada tahun 2017. Kalau dalam 

acara Tonight Show ini Gita ebih menceritakan keidupannya di Jerman 

dan lika – liku kuliah dengan jurusan Kimia yang dia ambil.  

Mulai tahun 2017, Gita memang telah banyak mendapat tawaran 

undangan untuk hadir dalam acara event maupun dalam sebuah 

program dari salahh satu acara Televisi Indonesia. Wanita hijabers 

modern ini selain memiliki konten video blog yang kreatif, 

menginspirasi dan positif, pada kenyataannya wanita cantik 

berkelahiran Paleembang ini memiliki pemikiran yang open minded dan 

berani berpendapat dengan memperhatian sudut pandang permasalahan 
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dari berbagai sisi aspek. Tidak heran jika Gita Savitri ini juga sangat 

menyukai apa yang berhubungan dengan agamanya yaitu Islam, lebih 

mempunyai keinginan untuk memperdalam lagi sejarah islam. 

Tidak heran juga untuk pertama kalinya pada tahun 2017 di Bulan 

Puasa Ramadhan, Gita mengisi salah satu acara bergengsi NET TV di 

Bulan Ramadhan dengan program acara yang berjudul “Halal Living”. 

Di segmen Halal Living ini membagikan cerita dan informasi jalan – 

jalan ke suatu kota ala hijabers masa kini, soal destinasi wisata, kuliner, 

budaya, sampai outfit of the day sesuai lokasi jalan – jalan pemirsa. 

Selain acara televise, Gita pun diundang dalam event HIJUP Ramadhan 

Festival dan Meet and Great ke – 2 ulang tahun muslimahdaily.com. 

Tidak hanya di tahun 2017, pada 2018 tahun ini pun Gita Savitri Devi 

berkesempaan kembali untuk mengisi acara program NET TV pada 

Bulan Suci Ramadhan dengan judul segmen “Muslim Travelers”. Acara 

yang diputar pada saat saur dan berbuka puasa ini meliput tentang 

kehidupan muslim di berbagai negara, jalan – jalan islami ke berbagai 

negara untuk menguak sejarah islam yang belum atau telah diketahu 

orang – orang. 

Kehidupan Gita memang telah terbilang aktif di negara orang yaitu 

Jerman, moment kebersamaan yang dia lakukan di Jerman selalu 

dibagikan dalam instagramnya @gitasav. Gita, media influencer yang 

menyebarkan hal – hal positif dengan step by step menulis, merekam, 

upload, natural, ringan, namun ‘Berisi’. Video blog yang hanya 

menunjukkan berfoya – foya saja yang seperti itu harus diperangi 
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dengan karya menurut Gita Savitri Devi. Gita, contoh remaja yang 

bermetamorfosa dengan baik, hijabers bergaya maskulin yang telah 

banyak menemukan hidayah setelah evaluasi diri dan menyendiri di 

Jerman. 

Setelah berhijab, Gita mengaku menemukan kenyamanan yang luar 

biasa. Lebih mendapat makna dari memakai kerudung itu sendiri pada 

saat di Jerman karena Jerman mempunyai umat muslim yang masih 

menjadi minoritas. Walaupun masih tergolong minoritas, namun 

pekumpulan muslim di Jerman sangat kuat. 

Pertama kali Gita upload video pada channel youtubenya adalah 

video cover lagu berjudul ‘Seandainya Sahabatku – Mojacko 

Soundtrack’ pada tanggal 16 Desember 2009 dengan penampilan Gita 

yang belum berkerudung. Seddangkan untuk pertama kalinya Gita 

masuk dalam dunia Video Blog dan pertama kali dalam video dia 

berhijab adalah pada video blog pertamanya dia episode pertama 

dengan judul “Akhirnya Punya Vlog” pada 23 Maret 2016. Setelah itu 

Gitaa kerap membagikan kehidupannya di Jerman, untuk awal awal 

video, Gita sering membuat video blog bersama dengan teman – 

temannya di Jerman, yang kerap muncul adalah si Putra dan Sakti 

sahabat Gita. 

Karena Gita adalah wanita yang bersosial tinggi dia pernah 

berkolaborasi dengan YAPPIKAA “Action Aid X Hijup” yaitu aliansi 

masyarakat yang disini membuat sebuah program #sekolahaman untuk 
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mengatasi persoalan sekolah rusak di Indonesia karena minimnya 

perhatian dari pemerintah. Gita dalam video ikut mendatangi SDN 

Cipinang 1, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Dimana sekolah yang belum 

mendapatkan renovasi padahal kelas untuk belajar anak – anak tidak 

layak untuk proses pembelajaran misal seperti plavon kelas yang 

runtuh. “Sekolah aman bersama Gita”, disini Gita mencoba mambantu 

dengan mempublish sebuah video dan menyebarkan donasi lewat 

videonya tersebut. 

Memang benar dikatakan bahwa Gita memiliki sosial dan 

berinteraksi dengan orang – orang hebat sampai dalam videonya Gita 

pernah berbincang – bincang dengan mantan presiden yaitu BJ.Habibie 

walaupun hanya lewat skype tapi itu adalah kebanggaan. Dalam video 

Gita dan BJ Habibie membicarakan tentang kontribusi, karena kita tau 

BJ Habibie adalah orang yang tinggal di Jerman pula namun tidak 

sekalipun melupakan negara kelahirannya yaitu Indonesia. 

Gita pernah pula diundang dalam acara organisasi Influencer Of 

The World di Istanbul. Acraa yang bertujuan untuk menjembatani 

antara Brand dan Influencer. Pada thun 2017 Gita untuk peertama 

kalinya diundang dalam acara Youtube London Workshop sebuah camp 

yang bertujuan untuk membuat video dengan konten positif atau isu 

yang menjadi permasalahan masyarakat pada umumnya. Disini Gita 

membuat video dengan tema berdampingan yaitu cara berinegrasi 

respect satu sama lain menjadi minoritas atau mayoritas. Dan kedua 

video bertemakan The Hate You Give yaitu Isu Hate Speech atau 



76 

 

menebar kebencian lewat media sosial dan perbedaan Hate Speech 

dengan kritik yang membangun.  

Pada tahun 2018 pun Gita kembali diundang Youtube dalam 

acaranya di London. Menurut Gita dia saat tu berasa di atmosfer orang 

– orang yang positif. Tahun 2018 pun menjadikan Gita menjadi pribadi 

wanita yang lebih lebih dan lebih sosial lagi. Sepenggal kisah Gita dari 

Subic, Manila, Filiphina dengan mengajarkan anak  anak untuk 

membaca dan menulis dikarenakan mereka tinggal di Gunung yang kita 

tau bahwa minim akan pendidikan. Kisah pun berlanjut dengan tahun 

2018 pula Gita menjadi relawan di Yordania pada 08 Juni – 13 Juni, 

mendistribusikan makanan, mengunjungi keluarga yang membutuhkan 

bantuan lebih, dan bersama dengan Human Relief Foundation 

menjadikan Gita sebagai volounter dalam rangka provide makanan di 

Bulan Ramadhan dan telah mendistribusikan sebanyak 60.000 

makanan. 

 

4.2  Profil Video Blog Gitasav Playlist ‘Beropini’ 

Playlist Beropini dalam channel Gita Savitri Devi berjumlah 26 Video 

terhitung terakhir Mei 2018. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

6 Video dengan terdapat dua orang dalam masing – masing 6 video tersebut. 

Playlist beropini dalam akun channel youtube Gita Savitri Devi dengan latar 

ruang adalah di dalam rumah atau luar rumah. Playlist yang dibuat dengan 

nama beropini memasukkan video – video akan isu sosial yang sedang panas 
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diperbincangkan dalam isu Nasional maupun Internasional. Opini, kritik dan 

obrolan positif maupun open minded yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi 

dengan full dialog disampaikan melalui video blog dimana tokoh yang 

menyampaikan adalah Gita sendiri dan video yang lain terdapat Gita bersama 

salah satu teman dekatnya. Selain isu, berbagi pengalaman pun juga 

dimasukkan dalam playlist ini, guna menginspirasi dan membuka wawasan 

luas akan lingkungan sekitar yang sedang terjadi. Video dengan konten berita 

terbaru yang dikemas se positif mungkin dan berpendapat ataupun mengkritik 

yang telah menyimpulkan dari berbagai sudut pandang, dikemas sedemikian 

rupa menjadikan video dari playlist beropini ini memiliki konten yang layak 

untuk dipertonto dan dengarkan karena dari segi positif dan menginspirasinya 

pun ada. 

4.2.1 Konten Video Blog Playlist “Beropini” Gitasav 

Playlist beropini yang telah dibuat dan berisi tentang video Gita dan 

salah satu temannya dalam mengungkapkan isu sosial ini tentunya 

memilih seseorangg yang menyampaikan dengan Gita sesuai dengan 

tema yang akan diangkat dalam setiap video yang akan diupload. 

Tentunya melihat orang – orang yang memiliki energy positif dan benar 

berdampingan dengan Gita. Video yang selalu Gita publish jika ada isu 

atau masalah sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Salah 

satunya seperti masalah sosial yang sedang diperbincangkan para 

generasi muda, membuat Gita ingin menyuarakan pendapatnya 

bagaimana jika dilihat dari segi positif dan negatifnya, bagaimana agar 

seseorang tidak lagsung menghakimi. Ataupun misal tentang 
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perpolitikan dan seorang public figure bagaimana Gita menyuarakan 

kritikannya tentang nara pidana korupsi dan sistem pemerintahan 

negara dan sebagainya lewat video yang ada di playist beropini 

tersebut. 

4.2.2 Macam – Macam Episode Video Blog Gitasav Playlist 

         “Beropini” Periode 29 Januari 2017 – 05 Februari 2018  

Gambar 4.3 

      Episode Tiap Video Blog Gita Savitri Devi playlist “Beropini” 

 

 

Ber-islam feat. Rizka Rahmayani 

Dipublikasikan tanggal 12 Maret 2017 

Pemeran : Gita Savitri Devi dan Rizka Rahmayani 
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Fake news di media sosial 

Dipublikasikan tanggal 15 Maret 2017 

Pemeran : Gita Savitri Devi dan Paulus Partohap 

 

 

 

 

 

Ngobrol sama Pak Yus 

Dipublikasikan tanggal 05 Juni 2017 

Pemeran : Pak Yus dan Gita Savitri 

 

 

 

 

 

 

First travel dan Anniesa Hasibuan   kejadian di Charlottesville 

Dipublikasikan tanggal 30 Agustus 2017 

Pemeran : Gita Savitri Devi dan Paulus Partohap 
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Kilas balik 2017 

Dipublikasikan tanggal 30 Desember 2017 

Pemeran : Gita Savitri Devi dan Paulus Partohap 

Berita Bohong 

Dipublikasikan tanggal 05 Februari 2018 

Pemeran : Gita Savitri Devi dan Paulus Partohap 




