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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 gambaran Umum YouTube 

 4.1.1 Sejarah Perkembangan YouTube di Indonesia 

 YouTube adalah salah satu website vide sharing yang sangat popular dimana 

penggunanya dapat mengupload, berbagi (share) dengan pengguna lainnya, serta 

menonton langsung video. YouTube menjadi salah satu bentuk media sosial yang 

mengalami perkembangan sangat pesat saat ini. YouTube didirikan oleh tiga mantan 

karyawan dari Paypal yaitu,Chad Hurley,Steve Chen, dan Jawed Karim. Sejak 

berdirinya pada 14 Februari 2005, awalnya YouTube adalah sebuah situs web 

independen yang dipegang oleh tiga orang tadi sebelum akhirnya pada tahun 2006 

situs YouTube resmi dibeli oleh google.36 

 Alasan utama didirikan YouTube yaitu, ketika Hurley dan Chen  tak mampu 

berbagi video dari pesta makan  malam, karena email yang digunakan saat itu tidak 

mengijinkan menerima lampiran video dalam ukuran yang besar. Jadi mereka 

memutuskan untuk mendesain situs video sharing sederhana yang kemudian menjadi 

salah satu situs komunitas video sharing yang paling popular di internet.37 

 Pengguna internet mengunjungi YouTube bukan hanya untuk mendapatkan 

hiburan, tetapi juga untuk belajar atau mendapatkan informasi. Google mengatakan 

                                                             
36 Azmil, Feronika. 2013. Sejarah Singkat YouTube Situs Video Sharing Terbesar 
37 Ibid 
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bahwa 57 persen pengguna YouTube mencari konten hiburan, serta 86 persen juga 

menyatakan terbiasa mengunjungi situs tersebut untuk mempelajari informasi baru. 

Momentum tersebut juga dapat dirasakan di Indonesia. Pada tanggal 9 Mei 2018, 

Google mewakili YouTube menyampaikan hasil riset yang dilaksanakan 

bersama Kantar TNS. Riset tersebut mempelajari penggunaan YouTube di Indonesia. 

Google menyampaikan berbagai informasi mengenai peningkatan popularitas, 

perbedaan pasar urban dan rural, hingga jenis konten yang diminati warganet 

Indonesia.38 

 Peran YouTube di Indonesia sebagai sarana publikasi konten video terus 

meningkat. Jumlah jam konten yang diunggah dari Indonesia meningkat lebih dari 

dua kali lipat dari tahun ke tahun. Menurut hasil riset, 92 persen pengguna Indonesia 

menyatakan YouTube adalah tujuan pertama mereka ketika mencari konten video. 

Secara umum, pengguna Indonesia berpendapat bahwa YouTube memudahkan 

mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam. 

 Tidak hanya masyarakat urban, warganet Indonesia yang tinggal di wilayah 

rural juga semakin banyak mengakses YouTube. Terdapat banyak faktor yang 

membuat masyarakat rural di Indonesia semakin berminat untuk menggunakan 

YouTube, antara lain: 

 Infrastruktur penyediaan internet yang semakin baik sehingga koneksi lebih 

berkualitas, 

                                                             
38 Praditya, Diaz. 2018. 3 Fakta Menarik dari Riset Google Tentang Perkembangan YouTube di 
Indonesia 
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 Harga sarana mengakses internet seperti paket data yang semakin terjangkau, 

dan 

 Konten yang semakin relevan dengan minat warganet rural. 

 Kategori konten yang diminati pengguna urban dan rural memiliki perbedaan. 

Secara umum, pengguna urban lebih meminati konten yang dapat menunjang 

kehidupan sehari-hari, seperti tema travel, lifestyle atau video instruksi. Sementara 

pengguna rural secara umum lebih tertarik ke konten yang memberikan hiburan 

secara langsung seperti musik, komedi, atau sepak bola. 

Peningkatan minat serta keberagaman dalam audiens tersebut sangat 

menguntungkan bagi kreator konten dari Indonesia. Jumlah kreator Indonesia yang 

memperoleh Gold Play Button (penghargaan yang diberikan YouTube bagi kreator 

dengan lebih dari satu juta subscriber) telah meningkat secara pesat dalam beberapa 

tahun terakhir. Ini menunjukkan peningkatan jumlah warganet Indonesia yang 

menggunakan YouTube. Selain itu, kualitas konten buatan kreator Indonesia juga 

makin meningkat hingga berhasil menarik audiens yang lebih luas.39 

 4.1.2 Logo YouTube 

Logo YouTube sangat popular di internet dan tentunya logo YouTube tidak 

asing lagi dikalangan pengguna internet. Logo ini menjadi gambar video penyiaran 

yang menjamin bahwa pengguna akan mengalami pengalaman online yang 

menyenangkan selama berbagi, meng-upload, dan menonton jutaan video. Dari tahun 

                                                             
39 Ibid 
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2005 hingga saat ini, YouTube telah mengubah logo sebanyak empat kali, akan tetapi 

tidak banyak perubahan yang dilakukannya. Hanya sedikit penyesuaian warna teks.  

Berikut perubahan logo YouTube : 

 

Gambar 4.1 Logo YouTube tahun 2005-2009 

Sumber : YouTube.com 

Logo pertama dari YouTube yang dilengkapi slogan “broardcast Yourself” ini 

digunakan pada tahun 2005-2009. 

 

Gambar 4.2 Logo YouTube tahun 2005-2011 

Sumber : YouTube.com 

Logo ini direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2003 tetapi proses 

peluncurannya tertunda hingga 2005. Gambar pertama pada logo menampilkan kata 

“You” hitam dengan merah gambar persegi panjang bulat berwarna dengan kata 

“tabung” tertanam di atasnya. Gambar ini digunakan sebagai logo sekunder sejak 

2011. Dan slogan “broadcast Yourself” telah dihapus. 
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Gambar 4.3 Logo YouTube tahun 2011-2013 

Sumber : YouTube.com 

Pada Juli 2011, rencana modifikasi untuk logo diperkenalkan. Hasil berubah 

menjadi logo baru YouTube beberapa bulan setelah pengenalan rencana tersebut. 

Layout baru diperkenalkan terakhir pada 6 Desember 2012. 

 

Gambar 4.4 Logo YouTube tahun 2013- sekarang 

Sumber : YouTube.com 

Sekarang ini adalah logo baru yang digunakan oleh YouTube. Diubah pada 

Januari 2013, fitur berbentuk persegi panjang merah diubah dari merah gelap untuk 

mencerahkan warna merah yang ada pada tabung. 

 4.1.3 Visi dan Misi YouTube 

Visi dari YouTube sendiri adalah “the largest world wide video-sharing 

community” 
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Misi  “to be the best place on earth to create, watch, discover, and share 

videos”  

4.2 Profil Komunitas Malang Creators 

 Komunitas yang mewadahi orang-orang hebat ini didirikan oleh Kurnia Arie 

Ramadhan pada 16 September 2015. Berawal dari banyaknya anak muda Malang 

yang memiliki karya kreatif jalan sendiri-sendiri, maka tercetuslah pemikiran dari 

Kurnia Ari Ramadhan (founder Malang Creators) untuk menyatukan mereka dan 

membentuk suatu komunitas. Awalnya komunitas ini hanya beranggotakan empat 

orang dan sekarang mereka memiliki sekitar 24 anggota aktif. Tagline dari komunitas 

ini sendiri adalah “Let’s Create Something” dengan maksud akan tercipta sesuatu 

yang baru jika semua orang-orang kreatif berkumpul.  

Diberi nama Malang Creators karena komunitas ini terdiri dari para creator 

konten yang ada di Malang. Awalnya, nama dari komunitas ini adalah  YouTuber 

Malang, tapi karena tidak semuanya YouTuber (ada yang Youtubeer), maka akhirnya 

tercipta nama Malang Creators. Malang Creators sendiri bergerak dalam dunia kreatif 

dan hiburan, seperti video dan film pendek. Kegiatannya produksi film pendek dan 

bikin konten video, kolaborasi dengan sesama anggota dan mengisi acara-acara. 

Salah satu karya film pendek kolaborasi yang pernah mereka kerjakan 

berjudul Seng Penting Rabi. Film pendek tersebut menceritakan seorang pemuda 

bernama Rizky yang masih berstatus mahasiswa secara tiba-tiba mendapat kabar jika 
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ia akan segera dinikahkan oleh orang tuanya. Film yang di sutradarai oleh Andhika 

Prayogo ini bergenre komedi dan menggunakan bahasa khas malangan. Film pendek 

ini berkolaborasi juga dengan Sony, gitaris band J-Rock. Film “Seng Penting Rabi” 

ini dimainkan oleh anggota MalangCreators sendiri diantaranya ada Ini Vindy, Rizky 

Boncell, Renata Angel, Yoshua Maringka, Deckyersa, Ruru, Tiara Larasati, Arie 

Ramadhan dan Tutus Thomson. Film pendek ini juga berkolaborasi dengan 2 

Production House yang ada di Mlang yaitu Rencang Makaryo dan Malang Paradise. 

Film yang rilis tahun 2016 ini rencananya akan disusul dengan Film pendek yang 

akan di sutradarai oleh Ruru. 

Karya lainnya, mereka membuat video konten yang bekerja sama dengan 

Telkomsel, Axis, dan kuliner yang ada di Malang. Pernah juga berkolaborasi dengan 

artis Indonesia Denis Adhiswara dan Magdalena. Selain membuat projek video dan 

film kolaborasi, Malang Creators memiliki agenda untuk bertemu setiap dua minggu 

sekali di base camp mereka, Jalan Mawar Putih Gang 2 Nomor 7, Sidomulyo, Batu. 

Dalam pertemuan, mereka membahas konsep-konsep untuk menciptakan suatu 

konten baru dan sharing.  

Dengan keberadaan komunitas Malang Creators ada dari beberapa daerah 

yang mulai mengikuti untuk membentuk suatu komunitas bergerak di bidang yang 

sama. Arie sebagai founder Malang Creators merasa senang, karena dengan adanya 

komunitas yang sama maka hal tersebut menunjukan bahwa sebenarnya banyak 

pemuda ataupun remaja yang kreatif diluar sana. Arie juga akan mendukung selagi 
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hal tersebut positif dan berharap jika suatu saat dapat menciptakan suatu karya 

bersama. 


