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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

 

Gambar 3.1. Peta Kota Malang 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa 

Timur Negara Indonesia. Kota Malang merupakan Kota yang berada 

disebelah Kota Surabaya yang mana berjarak sekitar 92,5 km. Sesuai dengan 

letak dari administratifnya Kota Malang berada pada sebelah Kabupaten 

Malang dimana luas wilayahnya 252,10 km
2
. Pada Tahun 2016 tercatat 

jumlah penduduk untuk Kota Malang sebanyak 887.443 jiwa dan semain 

bertambah di tiap tahunnya. 
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Kota Malang sendiri memiliki beberapa julukan yang banyak dikenal 

oleh masyarakat Kota Malang sendiri maupun Masyarakat di Indonesia. 

Beberapa julukan tersebut diantaranya yaitu Kota Bunga dan yang lebih 

terkenal yaitu dengan julukan Kota Pendidikan karena jumlah sekolah mulai 

dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah 

Kejuruan. Bahkan ada beberapa Universitas di Kota Malang sendiri seperti 

Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas 

Brawijaya,dan beberapa Universitas lainnya yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan di masing-masing Universitasnya (Muhamad Ardiansyah, 2017). 

 

3.2 Sejarah Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota-kota seperti pada umumnya di Negara 

Indonesia dimana Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah 

hadirnya pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Fasilitas umum pada 

masa tersebut juga direncanakan sedemikian rupa supaya memenuhi 

kebutuhan dari keluarga Belanda. Kesan diskriminatif ini cukup kental hingga 

kini. Contohnya seperti Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya merupakan 

kawasan elit yang ditinggali oleh keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. 

Sementara itu penduduk pribumi tinggal di pemukiman pinggiran yang jauh 

dengan fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan mereka. 

Pada tahun 1879, mulai beroperasi kereta api sehingga Kota Malang 

menjadi kota yang lebih berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat teutama akan ruang gerak masyarakat dalam 

melakukan aktifitas mereka. Akibat dari itu terjadilah tata guna tanah dalam 

masyarakat. Daerah yang terbangun mulai meningkat tanpa terkendali. Hal 
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tersebut menimbulkan adanya perubahan fungsi lahan yaitu dari lahan untuk 

pertanian berubah menjadi lahan pemukiman, perumahan, dan industri. 

Dalam perkembangan tersebut, terus terjadi urbanisasi dan kebutuhan 

masyarakat terhadap perumahan untuk bermukim semakin meningkat 

sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas. Hal tersebut selanjutnya 

menimbulkan adanya pemukiman liar dimana menggunakan daerah seperti 

perdagangan, di sepanjang jalur hijau, rel kereta api, dan lahan-lahan yang 

dianggap tidak bertuan. 

Kota Malang mulai menjadi pemerintahan Kota Malang sendiri tanpa 

dicampur tangani oleh pemerintahan Belanda maupun Jepang sejak 1 Januari 

2001. Selanjutnya pemerintahan Kota Malang mulai berkembang hingga saat ini. 

Kota Malang kini memiliki julukan yang melekat, diantaranya adalah Paris of 

Java dimana sebutan ini timbul akibat kondisi alam dari Kota Malang yang sejuk 

dan kotanya yang bersih seperti kota Paris-nya Jawa Timur. Selain itu Kota 

Malang juga memiliki julukan kota sebagai Kota Pendidikan. Hal ini 

dikarenakan fasilitas pendidikan yang memadai dimana dianggap cocok untuk 

belajar oleh masyarakat bahkan masyarakat dari luar jawa sekalipun. Tidak heran 

jika pelajar di Kota Malang tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Malang 

sendiri, namun juga berbagai macam daerah bahkan luar pulau jawa. 

 

3.3 Vlogger di Kota Malang 

Fenomena hadirnya vlogger di kehidupan masyarakat merupakan akibat 

dari penggunaan media sosial yang semakin meningkat. Semakin banyak 

yang mengakses media sosial juga mengukur bagaimana eksistensi media 
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sosial tersebut. Seperti salah satunya youtube yang kini semakin banyak 

digemari oleh masyarakat secara luas dengan segala keuntungan maupun juga 

kerugian di dalam media sosial youtube tersebut. 

Masyarakat di Kota Malang sendiri juga tidak asing dengan media 

sosial berupa youtube ini, bahkan dengan kehadiran vlogger di lingkungan 

mereka. Karena vlog-vlog yang banyak mereka tonton melalui youtube, maka 

tidak jarang mereka mencoba untuk menjadi vlogger pula. Alasan masyarakat 

terutama generasi muda salah satunya mahasiswa ini adalah penghasilan yang 

didapat jika menjadi vlogger, dan ketenaran yang mereka dapatkan jika video 

yang mereka buat banyak di nikmati oleh masyarakat secara umum. Dengan 

adanya ketenaran tersebut, mereka menganggap bahwa rezeki akan datang 

pada mereka peserti ditawarkan untuk meng-endors atau menawarkan barang-

barang dagangan milik perusahaan atau online shop kepada penonton . Selain 

untuk mendapatkan penghasilan melalui youtube, vlogger juga dianggap 

sebagai salah satu cara mengekspresikan diri, sebagai media sharing dengan 

publik dan karya seni (videografi). 

Masyarakat mulai tidak asing dengan vlogger tentu karena adanya 

vlogger terkenal dari Kota Malang sendiri. Salah satu vlogger yang berasal 

dari Kota Pendidikan ini adalah Bayu Skak yang dahulu hingga kini masih 

menjadi vlogger dan sempat menggarap film yang diperankan oleh dirinya 

sendiri yaitu “Yowis Ben” yang sukses di ranah dunia Film Indonesia bahkan 

sempat merilis single yang lagunya juga masuk dalam filmnya. Meskipun kini 

Bayu Skak juga mencoba dunia bisnis makanan, namun Bayu Skak juga tetap 

konsisten untuk meng-upload video vlog-nya di Youtube. 
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Gambar 3.2. Silva, mahasiswi UM 

 

Narasumber dari Universitas Negeri Malang bernama Silva ini juga 

sempat berdiskusi dengan peneliti mengenai vlogger di Kota Malang ini juga 

menjelaskan bagaimana Bayu Skak sukses akibat dari kreatifitasnya membuat 

video yang di unggah di youtube. Narasumber yang merupakan mahasiswi 

Universitas Negeri Malang bernama Silva ini menjelaskan bahwa Bayu Skak 

merupakan vlogger dari Malang yang sukses keranah nasional. Karirnya 

dimulai dari mengunggah video “nyeleneh” (unik) dengan guyonannya yang 

menarik untuk di tonton terutama oleh kalangan anak muda dan kini sukses 

membuat film nasional. Vlogger lah yang menurutnya menjanjikan dan layak 

untuk di coba terutama untuk anak muda yang di anggap lebih kreatif. 

Berawal dari kreativitas berubah menjadi penghasilan dan karir yang 

menjanjikan. 
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Gambar 3.3. Oza, Mahaasiswa UM 

Narasumber ini bernama Oza yang merupakan mahasiswa dari 

universitas Negeri Malang ini juga menjelaskan bahwa temannya yang 

menjadi vlogger tersebut sering men-share mengenai tutorial make up dan 

hijab. Namun pada kesehariannya vlogger tersebut tidak selalu tampil rapi 

dan menarik seperti apa yang ada di video vlogger tersebut. Vlogger tersebut 

merupakan pemain color guard dari marching band dimana satu tim dengan 

narasumber oza, dengan begitu narasumber tahu bagaimana tampilan 

keseharian temannya yang menjadi vlogger tersebut. Menurut narasumber 

saat latihan marching, penampilannya biasa saja bahkan sering tidak 

menggunakan make up, berbeda dengan kontennya yang ada di channel 

youtube-nya dimana vlogger tersebut terlihat lebih trandy. 
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Gambar 3.4. Atria, mahasiswi UM 

Peneliti juga sempat melakukan percakapan dengan beberapa 

mahasiswa dari Universitas tertentu mengenai alasan mengapa menjadi 

vlogger banyak diminati oleh masyarakat. Seperti pada mahasiswi PGSD 

Universitas Negeri Malang bernama Atria. Narasumber tersebut menjelaskan 

bahwa temannya menjadi vlogger dengan alasan sebagai media sharing. 

Narasumber melanjutkan kembali bahwa temannya menggunakan youtube 

sebagai media sharing untuk membagikan bagaimana tutorial make up 

dirinya saat pergi ke kampus, dan bagaimana style hijab yang bagus 

menurutnya.  
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Gambar 3.5. Devi, Mahasiswi UNISMA 

Pernyataan ini didukung oleh mahasiswi Administrasi publik di 

Universitas Islam Malang bernama Devi dimana ia menjelaskan bahwa 

temannya juga berencana membuat vlog dengan maksud untuk berbagi 

informasi mengenai seputar masalah yang sering di alami wanita yaitu 

jerawat. Devi menjelaskan bahwa maksud temannya ingin membuat vlog 

tersebut sebagai media sharing mengenai jerawat pada wanita tersebut. 

 

Gambar 3.6. Arta, Mahasiswi UB 
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Narasumber dari Universitas Brawijaya bernama Arta juga menjelaskan 

bahwa khalayak pasti ingin menjadi vlogger dengan alasan penghasilan yang 

didapat tidak sedikit, bahkan dirinya juga berkata berencana menjadi vlogger 

karena memiliki hobi bernyanyi. Mahasiswi jurusan Agribisnis ini 

menjelaskan kembali bahwa syarat pertama untuk mendapatkan penghasilan 

dari youtube adalah berapa banyak penonton yang menonton video yang di 

upload dan berapa banyak subcribe channel youtube vlogger tersebut. 

Berawal dari sinilah banyak yang mulai mencoba menjadi vlogger karena 

berbagai keuntungan tersebut tak terkecuali masyarakat di Kota Malang juga 

terlebih banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk membuat konten 

dalam vlog seperti makanan di Kota malang, café-café yang sedang hits, tempat 

wisata alam dan masih banyak lagi. Sebagian besar memang tidak se-terkenal 

Bayu Skak atau Rakri namun mereka tetap mencoba untuk menjadi vlogger 

dengan alasan karena hobinya membuat video maupun popularitas yang di dapat 

dengan membuat Video Blog atau vlog. 

 

3.3.1 Fase Awal 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin gencar-gencarnya pada era 

modern ini, masyarakat di Negara Indonesia sendiri tidak ingin ketinggalan 

termasuk juga masyarakat di Kota Malang. Teknologi yang masuk ke Negara 

Indonesia merubah adanya tatanan pada masyarakat termasuk kebutuhan dan 

gaya hidup mereka. Salah satu teknologi yang kini banyak digunakan dan 

menjadi kebutuhan pokok mereka sehari-hari adalah smartphone. Dahulu telepon 

genggam hanya bisa digunakan untuk melakukan komunikasi sederhana namun 



 

66 
 

kini berubah menjadi smartphone dimana banyak memiliki keunggulan 

disbanding sebelumnya termasuk mengakses internet. 

Adanya internet ini mendukung keberadaan media sosial dikalangan 

masyarakat secara luas di seluruh dunia bahkan untuk masyarakat di Kota 

Malang sendiri. Pada Kota Malang, sudah banyak masyarakat yang 

menggunakan smartphone mereka untuk mengakses akun media sosial yang 

mereka punya. Media sosial sendiri memiliki pengaruh dalam kehidupan 

masyarakat. Salah satunya media sosial Youtube dimana kini banyak 

masyarakat yang menggunakan youtube sebagai tempat untuk mencari 

hiburan, informasi penting, bahkan youtube kini bisa dikatakan telah 

menggantikan eksistensi televisi di masyarakat. 

Masyarakat menganggap bahwa lebih senang menonton youtube 

dibandingkan televisi karena lewat youtube mereka bisa memilih topik apa 

yang ingin di tonton dan dinikmati sekaligus dapat menonton kapan saja 

mereka mau tanpa harus menyesuaikan jam tayang yang biasa dilakukan pada 

stasiun televisi.  

 

Gambar 3.7. Baqi, Mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
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Seperti saat peneliti mewawancarai mahasiswa ilmu komunikasi dari 

Universitas Bina Nusantara bernama Baqi bahwa narasumber beranggapan 

youtube lebih menarik dibandingkan televisi, apalagi anak muda di zaman 

sekarang tidak ada yang tidak mengenal youtube. Pada media sosial youtube 

narasumber dapat menonton apapun yang ia inginkan seperti music video 

boyband maupun girlband korea, dan drama korea yang dia suka dimana 

belum tentu disediakan oleh televisi. Pada youtube penonton juga dapat 

meng-skip video jika ingin melakukan kegiatan lain dan kembali melanjutkan 

menonton tanpa harus ketinggalan videonya. 

Pernyataan ini didukung dengan mahasiswa Agribisnis Universitas 

Brawijaya Malang bernama Arta bahwa masyarakat dari berbagai kalangan 

pasti sudah mengenal smartphone dan media sosial karena sekarang banyak 

sekali informasi yang disebarkan melalui media sosial. Hal ini didukung 

dengan kepribadian masyarakat yang selalu ingin tahu maka mereka akan 

mencari informasi demi mengetahui informasi tertentu baik berita terbaru di 

Indonesia seperti politik dan sosial, juga informasi mengenai artis favoritnya, 

dan informasi yang di anggap menarik lainnya. 

Sebagai teknologi yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat 

dalam berkomunikasi dan mencari hiburan lainnya, smartphone menjadi 

teknologi favorit masyarakat kini apalagi pada kalangan generasi muda. 

Adanya media sosial youtube ini merubah kebiasaan masyarakat dalam 

mencari informasi. Dimulai dari menonton televisi dan menerima informasi 

yang disediakan media dalam televisi kini berubah untuk memilih sendiri 

infomasi apa yang ingin di konsumsi tanpa harus ditentukan oleh jam tayang 

sehingga dapat di tonton kapanpun mereka mau. 
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3.3.2 Fase Tengah 

 Pada fase ini, pengguna media sosial mulai tertarik untuk mencoba 

menjadi vlogger seperti yang ada pada vlogger di youtube. Mengetahui 

keuntungan yang disukai dapat didapatkan lewat youtube, pengguna media 

sosial berupa youtube ini mulai mencoba berkecimpung menjadi vlogger. 

Awal mulanya pada fase ini pengguna media sosial youtube ini mencari-cari 

konten apa saja yang menurutnya dapat menjadi daya tariknya di youtube 

sehingga banyak juga yang tertarik menonton videonya. Biasanya mereka 

memilih konten yang akan dibuat video dari apa yang sedang hits di 

masyarakat maupun menirukan konten video vlogger lainnya yang banyak 

ditonton pengguna youtube seperti challenge. 

 Pengguna media sosial youtube yang tertarik menjadi vlogger akan 

melakukan riset sederhana seperti ketika ingin mengambil konten makanan 

maka ia akan mencari tahu makanan apa yang mulai banyak diminati 

masyarakat termasuk anak muda masa kini atau ketika ingin menjadi travel 

vlogger maka ia akan mencari tahu tempat wisata apa yang bagus untuk 

dijadikan konten video.  

Pada dasarnya di fase tengah ini pengguna youtube yang tertarik untuk 

menjadi vlogger akan mencari tahu terlebih dahulu dengan mencari referensi 

baik dari vlog dari vlogger lain, google, atau melihat dari lingkungan mereka. 

Bahkan mereka harus mempelajari bagaimana kerja youtube. Mulai dari cara 

meng-upload, thumbnail yang cocok dan mudah dicari di youtube, sampai 

bagaimana cara youtube membayar konten creator-nya, dan bagaimana cara 

mendapatkan uang dari youtube. 
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3.3.3 Fase Akhir 

Pada fase akhir ini, vlogger pemula akan mulai eksekusi pembuatan 

videonya. Vlogger pemula biasanya menggunakan kamera dari smartphone yang 

mereka punya untuk mem-video vlog mereka. Dengan tambahan item-item 

pendukung seperti tripot untuk smartphone, headset yang biasanya digunakan 

sebagai mic (biasanya digunakan untuk beauty vlogger, food vlogger, atau video 

cover lagu), dan item-item pendukung sederhana lainnya. Pengguna yang tertarik 

membuat vlog ini juga belajar dari vlogger-vlogger yang mereka tonton. Mereka 

akan berusaha memahami bagaimana cara berbicara vlogger di depan kamera, 

bagaimana angle kamera dari video vlogger tersebut, dan teknik-teknik lain dari 

pembuatan video demi dapat menarik penonton. 

Dalam pengambilan video, banyak hal yang disiapkan terlebih dahulu 

termasuk kalimat apa saja yang ingin dibicarakan dalam video. Tidak jarang 

vlogger akan mengulang kembali videonya hanya agar kosakata maupun 

penyampaian dalam videonya lebih enak di dengar dan mudah untuk 

dipahami penonton lain. Maka biasanya vlogger akan menulis dahulu poin-

poin apa saja yang ingin disampaikan  

Setelah melakukan pengambilan video, vlogger akan mulai mengedit 

video agar lebih rapi dan dianggap layak untuk dipertontonkan pada media 

sosial youtube. Aplikasi untuk meng-edit video ini bermacam-macam 

tergantung dari vlogger itu sendiri. Mulai dari memilih yang dianggap lebih 

mudah dalam proses pengeditan, atau sampai kepada keunggulan dalam 

aplikasi editing video yang disukai vlogger tersebut. 
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Lama-kelamaan vlog menjadi gaya hidup dari vlogger itu sendiri. 

Vlogger akan mencari-cari kembali konten apa yang bisa menarik penonton 

sehingga videonya akan terus ada dan tidak berhenti karena semakin jarang 

meng-upload video maka berpengaruh pada penghasilannya. Tidak jarang 

juga mereka akan mulai membeli item-item pendukung yang dianggap 

memumpuni dalam pembuatan video. Item-item tersebut dapat berupa mic 

kondensor untuk bernyanyi, microfon clip on yang umum digunakan vlogger, 

gorillapod, atau bahkan aplikasi editing yang lebih baik lagi seperti adobe 

premier untuk editing video yang lebih pro, bahkan mulai membeli kamera 

yang lebih memumpuni. Semua item yang di anggap mendukung ini 

digunakan sesuai dengan kebutuhan vlogger itu sendiri. 

Kehadiran media sosial termasuk youtube yang melahirkan adanya 

vlogger inilah yang menyebabkan banyak tempat-tempat di Kota Malang 

seperti tempat makan, tempat wisata, café-café, dan tempat-tempat bersantai 

lainnya mengutamakan dekorasi interior maupun eksterior-nya untuk menarik 

pengunjung termasuk vlogger. Hal ini dapat meningkatkan pengunjung yang 

datang ketempat tersebut dikarenakan penonton dari vlogger yang membuat 

video review tentang tempat-tempat yang vlogger kunjungi. 

 

3.4 Penduduk di Kota Malang 

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km
2
. Pada tahun 2010, Kota 

Malang memiliki penduduk berjumlah 820.243 jiwa yang terdiri dari  

404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 

jiwa dan semakin bertambah tiap tahunnya. Penduduk Kota Malang juga 

sebagian berasal dari pendatang. Kebanyakan pendatang merupakan 
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pedagang, pekerja dan pelajar. Sebagian besar berasal dari wilayah sekitar 

Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja tidak jarang juga berasal 

dari Jawa Timur dan Madura.  Sedangkan pelajar dapat berasal dari berbagai 

daerah mulai dari dalam pulau hingga luar pulau. 

Etnik masyarakat Kota Malang terkenal dengan religious, dinamis, suka 

bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang 

(AREMA). Penduduk asli Kota Malang berasal dari berbagai etnik seperti 

suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina. 

Masyarakat Kota Malang sebagian besar memeluk agama Islam 

kemudian Kristen, Katolik, dan sebagian kecil beragama Hindu dan Budha. 

Umat beragama di Kota Malang sendiri bisa dikatakan rukun dan saling 

menghargai antar umat beragama. Banyak bangunan sebagai tempat 

beribadah yang dibangun di Kota Malang, baik yang sudah ada sejak era 

colonial Belanda hingga fasilitas baru yang di bangun oleh masyarakat Kota 

Malang itu sendiri. Bangunan tempat beribadah yang ada sejak kolonial 

Belanda yaitu Masjid Jami’ (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun Kayutangan 

dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Kota Malang juga memiliki pusat 

pendidikan keagamaan seperti Pesantren dan Seminari Alkitab. 

Kota Malang juga terkenal dengan adanya kebudayaan yang melekat. 

Salah satunya adalah Tari Topeng Malangan yang modern ini mulai 

berkurang peminatnya. Gaya kesenian ini adalah pertemuan antara gaya 

kesenian Jawa Tengahan seperti Solo dan Yogyakarta, Jawa Timur- Selatan 

seperti Ponorogo, Tulungagung, dan Blitar, dan gaya kesenian Blambangan 

dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. 
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Sebagai wujud berkomunikasi, masyarakat Kota Malang lebih sering 

menggunakan Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran dan Bahasa Madura. 

Dalam kalangan generasi muda mereka banyak menggunakan “Boso 

Walikan” atau Bahasa yang di balik dalam Bahasa Indonesia dimana cara 

oengucapan kata-katanya sevata terbalik. Contohnya kata Malang menjadi 

Ngalam. Gaya Bahasa pada masyarakat Kota Malang dikenal terlalu kaku 

tanpa unggah-ungguh sebagaimana Bahasa Jawa Kasar pada umumnya 

(malangkota.id, 2019). 

Sebagai Kota yang memiliki perkembangan penduduk cukup cepat, 

hampir mustahil mengatakan bahwa masyarakat Kota Malang tidak mengenal 

teknologi salah satunya smart phone. Perkembangan ini semakin meningkat 

hingga teknologi menjadi kebutuhan primer masyarakat di Kota Malang 

terutama bagi kalangan anak muda. 

 

Gambar 3.8. Iqbal, Mahasiswa Universitas POLTEK 

Penggunaan smartphone dan pengonsumsian media sosial ini banyak 

dilakukan oleh kalangan remaja keatas sehingga tidak salah jika vlogger 

banyak di dominasi oleh anak-anak muda yang sedang gencar-gencarnya 
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ingin berkarya sesuai gaya mereka salah satunya dengan pembuatan konten 

video mereka. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara sederhana yang 

dilakukan peneliti dengan mahasiswa jurusan  Akuntansi Manajemen dari 

Politeknik negeri Malang bernama Iqbal. Narasumber ini menjelaskan bahwa 

generasi muda saat ini memiliki kemungkinan kecil untuk tidak mengenal media 

sosial di era serba teknologi ini. Anak muda sekarang pasti memiliki energy 

untuk mengekspresikan diri mereka melalui banyak hal salah satunya menjadi 

vlogger. Ia melanjutkan kenapa harus vlogger, karena vlogger merupakan 

fenomena yang sekarang banyak diusung oleh anak muda.  

Siapa yang tidak ingin berkarya sesuka hatinya, mengekspresikan diri 

mereka dengan sekaligus mendapatkan pendapatan dari video itu. Semua 

anak muda pasti melihat peluang besar disini. Apalagi mahasiswa jaman 

sekarang sudah banyak yang memiliki handphone canggih, tidak salah bahwa 

mereka mencoba hal baru dengan smartphone yang mereka punya seperti 

menjadi vlogger ini. 

Dengan kebudayaan, ciri khas, identitas yang menarik dan menonjol 

inilah yang dapat dijadikan konten oleh vlogger. Dengan segala hal yang ada 

di Kota Malang hampir tidak mungkin vlogger di Kota Malang kehabisan 

konten atau topik yang ingin dibahas dalam video mereka. 

 

3.5 Keberadaan Vlogger di Kalangan Mahasiswa 

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dikenal 

sebagai kota pendidikan. Julukan ini terkenal karena banyak sekali sekolah 

maupun Universitas di Kota Malang. Banyaknya sekolah dan Universitas 
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yang memumpuni menjadi salah satu pilihan penduduk Indonesia untuk 

menimba ilmu di Kota Malang. Sebagaimana diketahui bahwa banyak 

pendatang dari luar kota bahkan dari luar pulau jawa yang menjadi murid 

maupun mahasiswa di Kota Malang. 

Eksistensi vlogger di kalangan mahasiswa sendiri cukup tinggi karena 

di dukung dengan penggunaan media sosial yang cukup tinggi pula di 

kalangan mahasiswa. Tidak sedikit mereka yang memilih menonton video 

dalam youtube sebagai salah satu hiburan mereka sehari-hari. Fenomena 

vlogger pada mahasiswa juga cukup banyak terjadi. Seperti yang dikatakan 

oleh narasumber peneliti bernama Oza. Mahasiswa Universitas Negeri 

Malang ini menjelaskan bahwa bahwa di universitas Negeri Malang sendiri 

banyak yang menjadi vlogger biarpun tidak begitu terkenal. Konten video 

yang di usung juga berkaitan dengan sesuatu yang hits di kalangan mahasiswa 

sehingga penonton tertarik untuk melihat videonya di youtube. 

 

Gambar 3.9. Syadad, Mahasiswa UB 
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Gambar 3.10. Farika, Mahasiswi UB 

Narasumber dari Universitas Brawijaya bernama syadad dan farika juga 

membenarkan bahwa fenomena vlogger sudah sampai pada lingkup 

mahasiswa. Narasumber menjelaskan bahwa teman-temannya juga sudah 

mulai berkecimpung menjadi vlogger biarpun masih pemula. Keuntungan 

menjadi vlogger yang disukai anak muda tentunya menjadi daya tarik 

tersendiri. Konten mengenai kehidupan pribadi justru menarik perhatian 

mahasiswa menurut narasumber farika. Ia mencontohkan vlog yang dilakukan 

rakry dan mantan pacarnya ketika putusnya hubungan mereka dijadikan 

sebagai konten video dalam channel youtube dan menjadi konsumsi publik. 

Narasumber syadad menambahkan bahwa tidak menjadi hal tabu bahwa 

mahasiswa mulai mendalami dunia vlogger ini bahkan di Universitasnya. 

 

3.6 Universitas Muhammadiyah Malang dan Fenomena Vlogger di Dalamnya 

Universitas Muhammadiyah Malang atau disingkat menjadi UMM 

merupakan Universitas yang berdiri pada tahun 1964. Universitas 

Muhammadiyah Malang dapat berdiri karena adanya usaha dari tokoh-tokoh 
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maupun pemimpin Muhammadiyah Daerah Malang. Pada saat awal mula 

berdirinya Universitas Muhammadiyah Malang merupakan cabang dari 

Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mana didirikan oleh Yayasan 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta dengan akte Notaris R. Sihojo 

Wongsowidjojo di Jakarta. No. 71 Tanggal 19 Juni 1963. 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 3 Kampus di Kota 

Malang. Kampus 1 berada di jalan Bandung No.1, Kampus 2 berada di jalan 

Bendungan Sutami No. 188a, dan Kampus 3 dimana merupakan kampus 

terpadu yang mewadahi beberapa fakultas, laboratorium, dan fasilitas-fasilitas 

Universitas lainnya berada di jalan Raya Tlogomas nomor 246. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan Universitas swasta yang 

tidak luput oleh perkembangan fenomena dari adanya vlogger ini karena faktanya 

mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang banyak yang mulai 

mencoba menjadi vlogger. Konten yang ditawarkanpun bermacam-macam. Dari 

menjadi travel vlogger dengan melakukan perjalanan wisata baik di dalam negeri 

maupun diluar negeri sebagai bahan acuan penonton yang ingin bepergian 

ketempat tersebut, atau sebagai media sharing dimana vlog yang dilakukan seputar 

kehidupan sehari-hari mereka, atau konten-konten hiburan lainnya. 

Fenomena vlogger di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri tentunya 

dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi berupa smartphone yang 

mulai banyak digunakan mahasiswa secara luas. Media sosial merupakan hal yang 

sering di akses oleh mahasiswa maka tidak jarang informasi apapun bisa mereka 

dapatkan salah satunya melalui media sosial youtube dengan menonton berbagai 

video yang sudah di upload oleh konten creator termasuk vlogger. 



 

77 
 

Eksistensi vlogger di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri 

dibuktikan ketika mulai ada mahasiswa yang tertarik untuk menjadi vlogger. 

Contohnya vlogger yang sudah dikenal oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yaitu Ruru. Vlogger ini cukup terkenal dan sering 

berkolaborasi bersama temannya bernama Rizki Boncel yang juga cukup 

terkenal dikalangan mahasiswa UMM Untuk membuat konten video ber-

genre komedi dan hiburan. Dengan adanya ini, banyak mahasiswa lainnya 

yang mencoba untuk membuat konten video komedi dan hiburan juga karena 

di anggap menarik untuk dikonsumsi publik terutama oleh remaja. Tidak 

jarang pula terdapat mahasiswa yang mulai menjadi vlogger dan 

membawakan konten video yang menarik menurut mereka seperti food 

vlogger, travel vlogger, dan masih banyak lagi. 

 


