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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai representasi gaya hidup masyarakat urban dalam vlog 

Arief Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengeksplor penggambaran gaya hidup masyarakat urban dalam vlog di YouTube.  Gaya hidup 

masyarakat urban dapat dilihat dari beberapa unsur. Diantaranya dari pakaian apa saja yang 

digunakan, barang apa saja yang dipakai, dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Selain itu, gaya 

hidup juga dapat dilihat dari  kebiasaan yang saat ini sedang dilakukan seperti kebiasaan kuliner 

dan kebiasaan travelling.Penelitian ini menggunakan metode semiotik milik Roland Barthes. 

Metode semiotik digunakan untuk melakukan kajian terhadap tanda. Peneliti menggunakan 

metode semiotik Roland Barthes untuk melihat makna denotasi dan konotasi yang ada pada 

vlog. Pemaknaan yang dilihat dari vlog Arief Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika 

dibagi menjadi, non-coded iconic message yang merupakan makna denotasi, coded iconic 

message yang merupakan makna konotasi, dan mitos yang merupakan hasil dari pemaknaan. 

Setelah melakukan ketiga tahap tersebut maka peneliti dapat mendeskripsikan penggambaran 

gaya hidup masyarakat urban dalam vlog di YouTube. Dengan menggunakan metode semiotik 

milik Roland Barthes, peneliti mampu mengungkap makna tersembunyi pada akun vlog Arief 

Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

para vlogger menggambarkan gaya hidup hedonis. Dimana gaya hidup hedonis sendiri 

memiliki pengertian sebagai suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, 

seperti lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada 

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi 

pusat perhatian. 

 

Kata kunci: Representasi, Gaya Hidup, Masyarakat Urban, Semiotik  

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada representasi gaya hidup masyarakat urban dalam vlog Arief 

Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika di YouTube.  Perkembangan teknologi saat ini 

terus berkembang dengan pesat mengikuti arus zaman yang semakin canggih. Alat untuk 

berkomunikasi tentunya juga mengalami perubahan salah satunya dengan munculnya 

Computer mediated Communication (CMC). Kemunculan computer mulai beredar di kalangan 

masyarakat sekitar tahun 1990 yang dijuluki Computer Mediated Communication, karena 

masyarakat pada saat itu mulai mengenal website, email, dan internet. Computer Mediated 

Communication (CMC) adalah segala bentuk komunikasi manusia yang didapatkan atau 

dibantu oleh teknologi komputer (Thurlow,Crispin. 2005).  
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Berkembangnya teknologi menentukan keberagaman situs yang ditawarkan. Salah 

satunya, yang saat ini sedang marak di Indonesia adalah fenomena Vlog di situs YouTube. 

Kehadiran YouTube mengakibatkan adanya interaksi antar pengguna melalui Vlog yang 

diunggah. Vlog merupakan suatu bentuk kegiatan Blogging dengan menggunakan medium 

video serta diikuti dengan penggunaan teks atau audio sebagai sumber pendukung. 

Tidak lain, vlog adalah perpanjangan dari fenomena publikasi diri. Para pengguna vlog 

mampu mengekspresikan diri mereka secara terbuka menggunakan media vlog dengan cara 

posting video yang bersifat pribadi. Saat ini vlog digunakan sebagai sarana untuk promoting 

lifestyle mulai dari endorse, pakaian apa yang dipakai, barang apa yang digunakan, aktivitas 

apa saja yang dilakukan, hingga berkunjung ke tempat mana saja. Seperti yang kita ketahui 

bersama bahwa gaya hidup adalah sesuatu yang penting yang patut kita perhitungkan. Gaya 

hidup menentukan pandangan orang lain terhadap diri kita. Dalam ungkapan Chaney 

“penampakan luar” akan menjadi lebih penting daripada substansi. Gaya dan desain menjadi 

lebih penting dari pada fungsi. Gaya menggantikan substansi. Kulit akan mengalahkan isi. 

Pemasaran penampakan luar, penampilan, hal-hal yang bersifat permukaan atau kulit akan 

menjadi bisnis besar gaya hidup (Chaney, 1996: 16). 

Gaya hidup ini pada nantinya dikonsumsi oleh masyarakat dan diterapkan dalam 

kehidupan keseharian mereka. Gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan 

sebagai alat untuk merefleksikan diri mereka. Seperti apa yang dikatakan Chaney (1996) dalam 

bukunya berjudul lifestyle, mengatakan bahwa tampilan luar seseorang dianggap lebih penting 

dalam kehidupan. Sehingga media lebih sering menggambarkan atribut-atribut apa saja yang 

menempel pada tubuh seseorang yang digunakan untuk memperlihatkan gaya hidup mereka. 

Senada dengan pendapat diatas Susanto dalam Widiastuti (2009)  juga menyatakan 

bahwa, gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan 

opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. Gaya 

hidup merupakan frame of reference yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku dan 

konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu, terutama bagaiamana dia ingin 

dipersepsikan oleh orang lain, sehingga gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana ia 

membentuk image di mata orang lain, berkaitan dengan status sosial yang disandangnya. Untuk 

merefleksikan image inilah, dibutuhkan simbol–simbol status tertentu yang sangat berperan 

dalam menentukan status sosialnya. 

Vlog di YouTube juga digunakan sebagai media representasi. Stuart Hall berpendapat 

bahwa representasi adalah suatu proses di mana arti (meaning) diproduksi dengan 

menggunakan bahasa (language) dan dipertukarkan oleh antar anggota kelompok dalam 
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sebuah kebudayaan (culture). Representasi menghubungkan antara konsep (concept) dalam 

benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, 

orang, kejadian yang nyata (real), dan dunia imajinasi dari objek, orang, benda, dan kejadian 

yang tidak nyata (fictional) (Hall, 2003). 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada masyarakat urban. Masyarakat urban 

sendiri tidak memiliki definisi tunggal, hal itu tampak dikarenakan munculnya beragam teori 

mengenai masyarakat urban itu sendiri. Seperti Louis Wirth (1938) mendefinisikan urban 

sebagai kota, dan masyarakat urban sebagai masyarakat yang memiliki gaya hidup khas 

kekotaan. Yang dimaksud gaya hidup khas kekotaan oleh Wirth adalah gaya hidup yang 

melahirkan mentalitas kota dimana sikap, ide, dan kepribadian masyarakatnya berbeda dari 

yang terdapat di pedesaan. Dalam hal ini, Wirth membedakan antara urban dan rural. 

Perbedaan ini menurut Wirth dikarakteristikan oleh modernitas.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai topik dalam penelitian. Metode analisis tekstual semiotik Roland Barthes 

digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis tanda-tanda (signs). Maka 

dari itu peneliti ingin menggambarkan bagaimana gaya hidup masyarakat urban dalam vlog 

Arief Muhammad, Chandra Liow dan Raditya Dika di YouTube melalui atribut-atribut/simbol-

simbol yang melekat pada objek. 

 

PEMBAHASAN 

Gaya Hidup Masyarakat Urban Dilihat dari Pakaian yang Digunakan 

Saat ini, pakaian merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari keberadaan 

manusia. Malcom Barnard (dalam Gumilar, 2012) mengungkapkan, pakaian digunakan untuk 

menunjukkan nilai sosial atau status, dan orang sering membuat penilaian terhadap nilai sosial 

berdasarkan atas apa yang dipakai oleh orang lain. Gaya berpakaian seseorang dapat 

dipengaruhi oleh banyak hal seperti budaya, lingkungan, trend fashion, media, maupun 

karakter pribadi. Irawan M. Hidayana berpendapat bahwa selain berfungsi sebagai pelindung 

tubuh, pakaian juga merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengekspresikan seni 

dan keindahan. Pakaian menjadi karakter seseorang serta sebagai bentuk kreatifitas dan seni 

tiap individu. 

Gaya berpakaian yang ditunjukan oleh para vlogger yang ditandai sebagai masyarakat 

urban adalah gaya berpakaian casual dengan menggunakan pakaian-pakaian yang simple dan 

modis dengan warna-warna yang soft. Gaya berpakaian layaknya laki-laki metroseksual juga 
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ditunjukan oleh para vlogger untuk menunjukan gaya berpakaiannya dalam vlog. Selain itu, 

masyarakat urban memiliki kebiasaan tersendiri dalam berpakaian dalam menghadiri suatu 

acara, dengan cara menggunakan dress code. Dimana masyarakat urban membuat kesepakatan 

dalam hal berpakaian untuk menghadiri suatu acara.  

Gaya berpakaian yang ditunjukan oleh masyarakat urban tidak lain berkaitan dengan 

adanya modernisasi. Menurut Wilbert E. Moore, pengertian modernisasi ialah suatu proses 

transformasi total dalam kehidupan bersama yang meliputi bidang teknologi dan organisasi 

sosial yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang terlebih dahulu diterapkan 

oleh negara-negara barat yang telah stabil. Dengan adanya modernisasi sebagai bentuk 

perubahan ke arah yang maju dan meningkat dalam berbagai aspek, membuat perkembangan 

trend fashion juga semakin berkembang. Adanya perkembangan tersebut membuat masyarakat 

urban mengikuti trend fashion yang sedang berkembang. 

Pakaian yang digunakan oleh para vlogger di dalam vlognya digunakan sebagai 

pelambang atau identitas dirinya. Seperti yang diketahui bahwa pakaian adalah sesuatu yang 

sangat dekat dengan kehidupan kita, maka dari itu peranan dari pakaian juga sangat penting 

untuk mengetahui siapa diri kita. Seperti yang dikutip oleh Idi Subandi Ibrahim dalam 

pengantar buku Malcolm Barnard, mengenai fashion dan komunikasi (2007): Thomas Carlyle 

mengatakan bahwa pakaian adalah pelambang jiwa. Pakaian tak bisa dipisahkan dari 

perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Berbicara soal fashion tidak hanya 

sekedar berbicara mengenai pakaian, tetapi juga peran dan makna pakaian dan tindakan sosial. 

Pakaian atau fashion merupakan alat komunikasi non-verbal yang dapat dilihat dari cara 

seseorang berpakaian. Fashion adalah tanda bahasa, simbol, dan ikon yang 

mengkomunikasikan pengertian-pengertian secara non-verbal mengenai individu dan 

kelompok. Fashion memungkinkan diri kita untuk dimengerti dengan cepat oleh orang-orang 

yang melihat cara kita berpakaian. Selain itu, masyarakat menggunakan pakaian dan perhiasan 

tubuh lainnya sebagai bentuk komunikasi non-verbal untuk menandakan jabatan, kelas, gender, 

kekayaan, dan golongan, fashion adalah bentuk kebebasan berbicara (Sihombing, 2008). 

Menurut Finkelstein (1991), fashion telah menjadi sumber utama identifikasi personal; 

akibatnya, ini berarti bahwa kita telah belajar menghargai citra tentang bagaimana kita tampil, 

bagaimana kita bergaya, yaitu pribadi yang modis. Hal itu berarti bahwa pakaian sebagai salah 

satu unsur dari sebuah fashion, menjadi sumber utama yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan identitas seseorang. 

Pakaian tidak lagi dilihat sebagai benda yang digunakan pada tubuh, bukan hanya untuk 

menghangatkan dan memberi kenyamanan pada tubuh, tetapi juga untuk kepentingan 
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pencitraan, persoalan identitas, penggayaan dan gaya hidup, serta terdapat misi budaya. 

Selayaknya pakaian yang mereka gunakan dalam vlognya, mereka ingin menunjukan siapa 

dirinya dengan apa yang ia gunakan. Pakaian yang dikenakan oleh ketiganya mampu 

menyampaikan isyarat tentang diri, peran, dan status si pemakai yakni masyarakat urban, serta 

membantu memberikan pernyataan tentang keadaan seperti apa mereka dipandang. 

Secara tidak langsung pakaian menunjukkan peran sosial dan kode-kode sosial yang 

dianutnya terhadap budaya dimana mereka berada (Morris, 1977). Masih menurut (Moris, 

1977), pakaian yang dikenakan oleh manusia memiliki tiga fungsi mendasar, yaitu memberikan 

kenyamanan, sopan-santun, dan pamer (display). Menilik pendapat tersebut dapat dikatakan 

bahwa pakaian yang digunakan oleh Arief, Chandra, dan Raditya dalam vlog mereka memiliki 

nilai-nilai tersendiri dalam peranan sosialnya, yakni berkaitan dengan citra yang ingin 

disampaikan.  

 

Gaya Hidup Masyarakat Urban Dilihat dari Barang yang Digunakan 

Sugihartati (2010) dalam bukunya Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme menjelaskan 

mengenai pengertian gaya hidup dari prespektif cultural studies bahwa, gaya hidup adalah 

adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk 

menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, 

pandangan dan pola-pola respon terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk hidup. 

Termasuk cara berpakaian, cara kerja, konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya 

merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Menilik dari pendapat tersebut, peneliti 

akan membahas mengenai gaya hidup dipandang dari segi barang-barang yang digunakan 

masyarakat urban dalam vlog di YouTube. Hal itu dikarenakan barang adalah termasuk dalam 

unsur-unsur yang mendukung suatu gaya hidup. 

Barang yang digunakan oleh para vlogger di dalam vlog adalah barang-barang yang 

terkini, canggih, dan profesional. Barang yang digunakan bukan semata sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan melainkan sebagai pelambang dari identitas diri. Unsur utama 

seseorang dalam menggunakan barang bukan lagi melihat fungsi/kegunaan barang tersebut, 

melainkan juga melihat nilai-nilai yang melekat pada barang tersebut. Barang-barang tersebut 

digunakan sebagai sumber pendukung oleh para vlogger untuk membentuk suatu gaya hidup. 

Fenomena diatas salah satunya dipengaruhi oleh globalisasi. Dalam era globalisasi, 

kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga kadangkala manusia tidak sempat 

untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya terjadi kebauran dalam masyarakat 

karena mereka tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas. Masyarakat yang tidak mampu 
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menguasai teknologi akan mengalami cultural lag dan akan terancam eksistensinya. Kemajuan 

teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana di satu sisi kemajuan teknologi memberikan 

banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Namun, di sisi yang lain kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks 

melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri terutama terkait dengan pola hidup manusia dalam 

dimensi sosial budaya. Dengan adanya perkembangan teknologi, gaya hidup manusia modern 

pun juga berubah. Dimana gaya hidup masyarakat modern saat ini ingin serba instan dan 

memilih menggunakan barang-barang yang canggih, terkini, dan profesional untuk menunjang 

kebutuhannya. Gaya hidup, sebagaimana yang dikatakan oleh Chaney (2004: 40) adalah ciri 

sebuah dunia modern, atau moderenitas. Artinya, siapapun yang hidup dalam masyarakat 

modern, tak terkecuali remaja urban akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk 

menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain.  

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan satu orang dengan orang yang 

lain. Istilah gaya hidup, baik dari sudut pandang individual dan kolektif, mengandung 

pengertian bahwa gaya hidup sebagai cara hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan, 

dan pola-pola respons terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk hidup. Cara hidup 

sendiri bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hal yang ditemukan, diadopsi atau 

diciptakan, dikembangkan, dan digunakan untuk menampilkan tindakan agar mencapai tujuan 

tertentu. 

Penggunaan barang yang digunakan oleh para vlogger juga berkaitan dengan profesi 

mereka sebagai seorang youtuber yang menuntutnya untuk menghasilkan karya terbaik. 

Sebagai seorang youtuber, mereka dituntut untuk totalitas dalam membuat suatu karya. Dengan 

adanya keterkaitan antara profesi dengan barang yang digunakan membuat mereka all out 

dalam membuat suatu karya terbaik.  

Lifestyle and consumption have accrued increasing prominence for people in contemporary 

society (Bauman, 1987; Chaney, 1996, 2001). The credence of this argument is clearly illustrated 

by the eminence and popularity of lifestyle programming in the popular media. 

Menilik pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa gaya hidup dan pola konsumsi 

dapat meningkatkan popularitas masyarakat urban saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan barang-barang diatas yang digunakan oleh masyarakat urban selain mengikuti 

perkembangan zaman dan tuntutan profesi, barang-barang tersebut digunakan untuk 

meningkatkan popularitas si pemakai. Dimana hal tersebut menurut Bauman dan Chaney juga 

ditampilkan dalam media populer untuk menggambarkan popularitas lifestyle. 
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Lazer, (1963); cited in Plummer, (1974: 33) defining lifestyles as: ‘. . . a systems concept. It refers 

to the distinctive mode of living, in its aggregative or broadest sense . . . It embodies the patterns 

that develop and emerge from the dynamics of living in a society’.  

Pernyataan diatas mencerminkan pemahaman kita mengenai gaya hidup saat ini, dimana 

gaya hidup dijadikan sebagai konsep sistem yang terstruktur untuk memahami budaya global. 

Gaya hidup dijadikan sebagai sebuah sistem yang terstruktur untuk memahami proses 

konsumsi individu maupun kelompok yang menentukan keputusan pembelian suatu barang. 

Melihat barang-barang yang digunakan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

para vlogger cenderung memiliki kesamaan. Dimana para vlogger sama-sama menggunakan 

barang yang terkini, canggih, dan profesional. Barang-barang yang digunakan oleh para 

vlogger menandakan bahwa mereka mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan 

adanya perbaruan teknologi membuat mereka lebih memilih untuk menggunakan barang yang 

terkini, canggih, dan profesional. Penggunaan barang tersebut juga berkaitan dengan profesi 

mereka sebagai seorang youtuber yang mana membutuhkan peralatan yang canggih dan 

profesional demi mendukung kualitas karya yang dihasilkan.  

Dapat dikatakan bahwa para vlogger kini tidak lagi mengkonsumsi nilai guna suatu 

barang  tetapi lebih mengutamakan nilai tanda yang melekat pada barang tersebut. Seperti apa 

yang diungkapkan oleh (Pilang, dalam: Adlin, 2006: 398) bahwa, orang tidak lagi 

mengkonsumsi nilai guna produk, tetapi nilai tandanya. Hal tersebut menandakan bahwa 

barang-barang yang digunakan oleh para vlogger telah didominasi oleh kekuatan kapitalisme, 

dimana para vlogger didorong untuk mengkonsumsi produk-produk budaya yang didorong 

karena kebutuhan, melainkan disebabkan oleh konstruksi dan logika hasrat yang dibentuk oleh 

budaya populer. 

 

Gaya Hidup Masyarakat Urban Dilihat dari Aktivitas yang Dilakukan 

Gaya hidup, baik dari sudut pandang individual maupun kolektif, mengandung 

pengertian bahwa gaya hidup sebagai cara hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan 

dan pola-pola respons terhadap hidup, serta perlengkapan untuk hidup. Cara sendiri bukan 

sesuatu yang alamiah melainkan hal yang ditemukan, diadopsi atau diciptakan dikembangkan 

dan digunakan untuk menampilkan tindakan agar mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat 

dikuasi, cara harus diketahui, digunakan dan dibiasakan (Donny Gahral Adian, dalam: Adlin, 

2006).  

Menilik dari pengertian diatas maka gaya hidup salah satunya dapat dikenali dengan 

bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dengan cara melakukan aktivitas. Pada subbab 
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ini akan dibahas mengenai gaya hidup masyarakat urban dilihat dari aktivitas yang dilakukan. 

Seperti yang kita ketahui banyak dari pengguna vlog mempublikasikan aktivitas keseharian 

mereka ke dalam vlog di YouTube. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas sendiri memiliki arti sebagai keaktifan, 

kegiatan-kegiatan, kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian 

dalam tiap suatu organisasi atau lembaga (Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 2005: 23). Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan 

manusia. Berarti atau tidaknya kegiatan tersebut tergantung pada individu tersebut.  

Aktivitas yang dilakukan oleh para vlogger sebagai masyarakat urban menunjukkan 

bahwa mereka cenderung melakukan aktivitas yang mengeluarkan banyak biaya dan 

membutuhkan effort lebih. Selain itu, masyarakat urban cenderung melakukan waktu luangnya 

sebagai cara untuk megikuti trend saat ini. Aktivitas diatas dijadikan gaya hidup tersendiri bagi 

masyarakat urban kelas menegah atas untuk menunjukan identitas dirinya. 

Aktivitas yang dilakukan oleh para vlogger diantaranya adalah aktivitas yang dilakukan 

bertujuan untuk mengisi waktu luang. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas memilih 

furniture yang dilakukan oleh Tiara selaku istri dari Arief. Aktivitas kedua yakni aktivitas reuni 

yang dilakukan oleh Raditya bersama teman-temannya untuk mempererat tali silaturahmi. 

Aktivitas ketiga adalah aktivitas ke mall untuk menonton bioskop yang dilakukan oleh Chandra 

untuk mengisi waktu luangnya. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan semata sebagai bentuk 

penyususnan identitas diri. 

Senada dengan pendapat Giddens (1991) bahwa gaya hidup menjadi sangat penting hal 

tersebut dikarenakan demi penyususnan identitas diri. Dasar pemikiran ini mengklaim bahwa 

bergaya merupakan kebutuhan pokok, sama porsinya akan kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. Giddens ingin menunjukan gaya hidup ini tidak lagi masuk pada wilayah kelompok 

tetentu saja. Namun telah menjelma pada semua lini kehidupan. Dimana faham tentang gaya 

hidup telah mengantikan nilai-nilai kultural, yang tadiya hanya untuk pemenuhan kebutuhan 

namun saat ini telah menjadi gaya dan menjadi tanda dalam bagian keseharian. Bagaimana 

gaya hidup (lifestyles) menata sesuatu menjadi suatu kesatuan, menjadi sebuah pola yang 

kurang-lebih punya keteraturan. Bagi Giddens identitas diri adalah suatu proyek yang 

diwujudkan, yang dipahami oleh para individu dengan cara-cara pendirian mereka sendiri, dan 

cara-cara menceritakan, mengenai identitas personal dan biografi mereka yang mana arahnya 

berujung pada image dan pencitraan. 

Menilik dari pengertian diatas maka aktivitas yang mereka lakukan tidak lain demi 

membangun identitas yang mana berujung pada image dan pencitraan sebagai masyarakat. 
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Bahwa mereka ingin menunjukan aktivitas yang berbeda dari masyarakat pada umumnya yang 

kebanyakan dilakukan oleh masyarakat rural. Aktivitas yang mereka lakukan semata demi 

membedakan diri dari kehidupan sosial mereka. Melalui gaya hidup yang mereka tunjukan 

dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan banyak effort dan uang lebih, 

mereka secara tidak langsung sedang menyusun identitas diri. 

 

Kebiasaan Kuliner sebagai Gaya Hidup Masyarakat Urban 

Chaney dalam bukunya Lifestlyes (1996:92) berasumsi bahwa gaya hidup merupakan ciri 

dari sebuah masyarakat modern, atau biasa juga disebut modernitas. Dalam arti disini, adalah 

siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya 

hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Terutama bagaimana dia 

ingin dipersepsikan oleh orang lain, sehingga gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana 

ia membentuk image di mata orang lain, berkaitan dengan status sosial yang disandangnya. 

Untuk merefleksikan image inilah, dibutuhkan simbol-simbol status tertentu, yang sangat 

berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya. Gaya hidup pada akhirnya menjadi 

pembentuk identitas sosial dengan kata lain gaya hidup merupakan cara individu bermain 

dengan identitasnya.  

Dapat dikatakan bahwa bagaimana seseorang hidup bermain dengan identitasnya. 

Bagaimana seseorang melakukan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan dipresepsikan oleh 

orang lain. Sehingga bagaimana orang tersebut menghasilkan suatu image dimata orang lain 

untuk membedakan dirinya dengan orang yang lain. Disini kebiasaan hadir digunakan sebagai 

simbol untuk merefleksikan siapa identitas individu tersebut. Kebiasaan tersebut berupa 

kebiasaan kuliner yang dijadikan gaya hidup bagi masyarakat urban. 

Kebiasaan kuliner di Indonesia saat ini berkembang pesat. Saat ini banyak usaha kuliner 

mulai dari UMKM hingga bisnis restoran. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

penjual memasarkan produk kulinernya. Hal itu didukung oleh statistik mengenai nilai tambah 

bruto sub sektor ekonomi kreatif 2010 – 2013 yang menyatakan bahwa, subsektor kuliner 

menjuarai daftar kontribusi terbesar dengan capaian Rp. 208,6 triliun atau setara 33 persen dari 

seluruh nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2013. Sektor kuliner di Indonesia meningkat tiap 

tahunnya. Mulai dari 2010 mencapai 155.044,80; 2011 mencapai 169.707,80; 2012 mencapai 

186,768,30, hingga tahun 2013 mencapai 208.632,80. Perkembangan dari tahun ke tahun 

tersebut membuat industri kuliner kini menjadi perhatian masyarakat luas khususnya di 

Indonesia. 
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Kebiasaan kuliner dijadikan sebagai gaya hidup oleh para vlogger yang ditandai sebagai 

masyarakat urban. Kebiasaan wisata kuliner tidak lagi melihat makanan apa yang hendak ia 

makan tetapi juga menjadikan tempat sebagai faktor utama untuk menentukan kulinernya. Hal 

tersebut sejalan dengan kebiasaan wisata kuliner saat ini, yang mana dengan adanya 

perkembangan zaman dan modernisasi membuat banyaknya tempat untuk berkuliner. Mulai 

dari warung, kedai, cafe, hingga restoran saat ini marak berkeliaran menghiasi sudut kota. 

Kebiasaan kuliner yang dilakukan para vlogger diantaranya yakni lebih memilih restoran 

untuk dijadikan tempat wisata kuliner. Selain itu terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

saat berwisata kuliner diantaranya, yang pertama adalah wisata kuliner bersama-sama dengan 

rekan-rekan. Kebiasaan yang kedua adalah memfoto makanan yang dilakukan sebelum 

menyantap makanan yang telah dipesan. 

Fenomena kuliner tersebut didukung dengan adanya globalisasi dimana perubahan 

kearah masyarakat konsumer, yang menciptakan budaya konsumer dan gaya hidup 

konsumerisme. Dimana kebiasaan kuliner yang dilakukan oleh para vlogger sebagai suatu gaya 

hidup telah mengalami pergeseran logika dimana tidak lagi melihat makanan apa yang akan 

dimakan, melainkan mengutamakan simbol-simbol yang melekat pada makanan tersebut. 

Seperti apa yang diungkapkan oleh Jean Baudrillard, mencirikan masyarakat konsumer sebagai 

masyarakat yang di dalamnya terjadi pergeseran logika dalam konsumsi, yaitu logika 

kebutuhan menjadi logika hasrat. Dengan kata lain, orang tidak lagi mengkonsumsi nilai guna 

produk, tetapi nilai tandanya (Pilang, dalam: Adlin, 2006). 

Dengan maraknya tempat wisata kuliner tersebut membuat masyarakat saat ini 

termudahkan untuk memilih tempat yang nyaman dan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Faktor tempat membuat masyarakat saat ini menjadikan kuliner sebagai gaya hidup baru. 

Melihat maraknya perkembangan kuliner tersebut, maka masyarakat urban berusaha 

membedakan dirinya dengan masyarakat yang lainnya. Dengan cara merepresentasikan 

restoran-restoran unggulan sebagai tempat kuliner bagi masyarakat urban kelas menegah atas. 

Kegiatan kuliner saat ini tidak lagi hanya dijadikan tujuan untuk sekedar memenuhi 

kebutuhan perut belaka. Namun, kini telah menjadi gaya hidup tersendiri, dilihat dari makanan 

yang tadinya merupakan kebutuhan primer. Namun, kini makanan juga dapat dijadikan ajang 

untuk menunjukan diri atau kata lain digunakan sebagai gaya hidup. Fenomena ini juga 

didukung dengan adanya perkembangan teknologi, yang mana melalui media sosial 

masyarakat urban saat ini dapat dengan mudah menunjukan gaya hidupnya. Dengan cara 

mengunggah foto makanan saat berwisata kuliner. Fenomena tersebut kini sangat lekat dengan 

masyarakat, tak heran jika kuliner saat ini identik dengan gaya hidup. 
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Gaya hidup menunjukan bagaimana sesorang mengatur kehidupan pribadinya dan 

membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial yang berusaha mereka 

lekatkan pada dirinya. Kebiasaan kuliner yang diangkat oleh ketiganya dalam vlog diatas 

adalah salah satu lambang sosial dari gaya hidup yang ingin mereka lekatkan pada dirinya. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Adler bahwa gaya hidup ditentukan oleh inferioritas yang 

khusus, gaya hidup merupakan kompensasi dari kekurang sempurnaan tertentu dan didasari 

pada kekuatan seseorang untuk menanggulangi inferioritas dan merai superioritas. Maka dapat 

dikatakan bahwa gaya hidup menggambarakan perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup 

untuk mendapatkan image untuk membedakan dirinya dengan orang lain. 

 

Kebiasaan Travelling sebagai Gaya Hidup Masyarakat Urban 

Kebiasaan travelling kini dijadikan gaya hidup bagi masyarakat urban menggingat saat 

ini maraknya tempat-tempat wisata baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri. 

Kebiasaan travelling digunakan oleh seseorang untuk merefleksikan identitas dirinya agar 

dapat dipandang oleh orang lain. Kebiasaan ini digunakan untuk membangun image diri untuk 

menentukan siapa dirinya dan senantiasa digunakan sebagai pembeda dari orang yang lain. 

Seperti pendapat yang dipaparkan oleh Chaney (1996) dalam bukunya yang berjudul Lifestyles 

menyatakan bahwa, siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan 

gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. 

Terutama bagaimana dia ingin dipersepsikan oleh orang lain, sehingga gaya hidup sangat 

berkaitan dengan bagaimana ia membentuk image di mata orang lain, berkaitan dengan status 

sosial yang disandangnya. 

Berangkat dari pengertian tentang gaya hidup diatas yang menyatakan bahwa gaya hidup 

adalah bagaimana seseorang hidup untuk menggambarakan tindakannya sendiri, terutama 

bagaimana dia ingin di persepsi, maka kebiasaan travelling ini digunakan sebagai simbol untuk 

menentukan identitas diri seseorang. Kebiasaan travelling digunakan seseorang sebagai bentuk 

gaya hidup untuk membentuk suatu image dimata orang lain. Hal tersebut didukung oleh 

kebiasaan masyarakat saat ini yang menjadikan travelling sebagai suatu gaya hidup. 

Hal itu dapat dilihat dari data World Tourism Organization (WTO), jumlah wisatawan 

Indonesia yang bepergian ke luar negeri pada tahun 2015 meningkat tiga persen dibanding 

tahun 2014 atau sebesar 6,31 juta wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan ke luar negeri ini 

juga diiringi dengan peningkatan transaksi belanja dengan menggunakan kartu kredit untuk 

travel sepanjang tahun 2015 yang mencapai lebih dari Rp 800 miliar atau naik 5 % dibanding 

tahun 2014. 
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Kebiasaan travelling yang dilakukan diantaranya adalah para vlogger lebih memilih 

destinasi travelling mancanegara dibandingkan destinasi domestik. Selain itu terdapat juga 

kebiasaan yang ditunjukan oleh para vlogger dalam vlognya saat melakukan travelling. 

Kebiasaan pertama adalah melakukan travelling yang dilakukan bersama-sama dengan teman-

teman. Kebiasaan kedua adalah melakukan travelling secara private. Kebiasaan ketiga adalah 

melakukan travelling sambil menyalurkan hobi yang disenangi dengan cara mengunjungi 

tempat-tempat tertentu sesuai dengan hobi. Kebiasaan keempat adalah melakukan travelling 

dengan menggunakan transportasi yang VIP. 

Kebiasaan travelling yang ditunjukan oleh para vlogger diatas termasuk kedalam gaya 

hidup. Pasalnya travelling saat ini telah dijadikan oleh masyarakat urban sebagai bagian dari 

dirinya. Travelling diatas dijadikan masyarakat urban sebagai citra diri untuk merefleksikan 

status sosialnya. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Chaney (1996) bahwa Gaya hidup 

pada akhirnya menjadi pembentuk identitas sosial dengan kata lain gaya hidup merupakan cara 

individu bermain dengan identitasnya. Selain itu, Chaney (1996) juga mengatakan bahwa ada 

beberapa bentuk gaya hidup, salah satu diantaranya adalah gaya hidup hedonis yang memiliki 

pengertian sebagai suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti lebih 

banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, 

senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. 

Melihat pengertian diatas mengenai gaya hidup maka dapat dikatakan bahwa gaya hidup 

yang ditunjukan oleh para vlogger diatas adalah gaya hidup yang hedonis dimana kebiasaan 

travelling yang dilakukan oleh mereka membutuhkan biaya yang banyak serta kebiasan 

travelling tersebut dilakukan semata untuk mencari kesenangan. Dimana gaya hidup 

masayarakat urban saat melakukan travelling ke tempat-tempat yang private dan menggunakan 

transportasi VIP yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, juga berkaitan dengan 

gaya hidup hedonis. Dimana kecenderungan masyarakat urban saat ini lebih mengutamakan 

keinginan dari pada kebutuhan. Masyarakat urban saat ini lebih mementingkan prestige dari 

pada kebutuhan utama untuk membangun identitas diri. 

Hal itu berkaitan dengan maraknya acara wisata/travelling yang saat ini banyak di 

tayangkan oleh televisi. Ditambah lagi berabagai macam media cetak mulai dari majalah, 

koran, tabloid, jurnal wisata, dan buku-buka panduan yang membahas mengenai travelling. 

Selain itu, maraknya media online yang membahas mengenai travelling mulai dari website 

resmi, portal pribadi, maupun grup traveller yang memberikan informasi mengenai perjalanan 

ke tempat-tempat wisata sehingga informasi dapat diakses semua orang. Tidak hanya itu 

adanya review mengenai perjalanan dan destinasi tujuan di media online dijadikan referensi 
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tersendiri bagi masyarakat sebelum melakukan travelling. Dengan adanya akses dan informasi 

membuat masyarakat modern saat ini khususnya masyarakat urban termudahkan dalam 

melakukan travelling.  

Perkembangan travelling berkaitan dengan adanya modernisasi. Modernisasi dapat 

diartikan sebagai perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau pra-

modern menuju pada masyarakat modern atau dapat dikatakan sebagai tranformasi. Adanya 

modernisasi membuat masyarakat saat ini menjadikan travelling sebagai gaya hidup baru. Hal 

tersebut didukung dengan laporan Mastercard, India, Malaysia dan Indonesia juga masuk 

dalam 10 besar jumlah wisatawan outbound di Asia Pasifik pada 2021, yaitu masing-masing 

diproyeksikan sebanyak 21,5 juta, 14,2 juta, dan 10,6 juta. Namun, untuk laju pertumbuhannya 

yang tercepat adalah Myanmar sebesar 10,6% per tahun dalam jangka 5 tahun ke depan, diikuti 

Vietnam (9,5%), Indonesia (8,6%), China (8,5%), dan India (8,2%). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana penggambaran gaya hidup masyarakat urban 

dalam vlog Arief Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika di YouTube, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa dalam vlog para vlogger menggambarkan gaya hidup yang dapat 

dilihat dari beberapa unsur. Unsur-unsur yang meliputi diantaranya adalah pakaian yang 

digunakan, barang yang digunakan, dan aktivitas yang dilakukan. Selain itu, kebiasaan kuliner 

dan travelling yang dilakukan. Gaya hidup yang digambarkan oleh para vlogger adalah gaya 

hidup hedonis. Dimana gaya hidup hedonis sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pola 

hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu 

diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang 

mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Gaya hidup hedonis 

tersebut dikemukakan oleh Chaney dalam bukunya yang berjudul Lifestyles (1996) yang 

membagi gaya hidup kedalam bentuk-bentuk, salah satu diantaranya adalah gaya hidup 

hedonis. Gaya hidup yang ditunjukan oleh para vlogger yang termasuk dalam masyarakat urban 

berkaitan dengan cetakan kapitalisme. Semua realitas termasuk gaya hidup dibiarkan mengalir, 

namun tetap dalam cetakan kapitalisme itu sendiri. Bahkan hasrat manusia khususnya para 

vlogger yang pun dimodifikasi untuk keberlangsungan kapitalisme itu sendiri. Dengan cara 

menggunakan suatu gagasan tentang gaya hidup seperti bentuk gaya hidup henonis. 
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