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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1970-an dunia dikejutkan dengan penemuan interconnection 

network atau biasa disebut internet. Fenomena ini membuka jalan baru untuk 

penggalian, pemrosesan dan pengaksesan informasi secara lebih luas dan terbuka. 

Selain sebagai media untuk mengakses informasi, internet kini juga telah 

berkembang sebagai media untuk berkomunikasi, berbisnis dan bertransaksi. 

Beragam media sosial dan aplikasi serta situs pencarian disediakan. Hal ini 

membentuk sebuah pola hubungan sosial yang baru di lingkungan masyarakat. 

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia  melalui kompas.com 

mengungkapkan bahwa terdapat 132,7 juta orang Indonesia yang sudah terhubung 

dengan Internet dari total penduduk Indonesia 256,2 juta jiwa di tahun 2016.1 Tak 

hanya sebatas pencapaian dalam bidang teknologi, internet berkembang menjadi 

media pencarian dan penyebaran informasi dengan jaringan global yang dapat 

diaksese dimana saja (Shimp, 2003:541). 

Jika mula-mula internet hanya sebuah komunikasi satu arah, eksklusif dan 

statis, berkat terobosan-terobosan baru, kini internet lebih bersifat dinamis dan 

interaktif. Hal ini mendukung terjadinya komunikasi dua arah antara pengguna 

internet atau disebut dengan social networking. 

Social media  atau jejaring sosial merupakan salah satu fitur yang tersedia 

ketika kita mengakses internet.  Facebook, Twitter, Instagram, Path, Tumblr, dan 

Blogger merupakan beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan oleh 

kebanyakan orang. Para pengguna aktif bertambah setiap harinya, misalnya saja, 

                                                             
1http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.ca
pai.132.juta 

http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta
http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta
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Facebook. Pada kuartal kedua di tahun  2016, pengguna Facebook sudah 

mencapai angka 88 juta pengguna dan masih terus bertambah setiap harinya.2 

 

 

Gambar 1 Grafik Pengguna Facebook dari tahun 2008 hingga tahun 2016 
Sumber:  

 

Gambar di atas merupakan grafik penguna Facebook dari tahun 2008 hingga 

2016 yang terus mengalami peningkatan. Facebook merupakan media sosial yang 

cukup populer dikalangan masyarakat dan diakses hampir setiap hari oleh 

penggunanya. Dengan Facebook, para pengguna dapat melihat postingan dari 

teman-temannya, keluarga, berita bahkan brand-brand terkenal 

Media sosial merupakan alternatif baru bagi sebuah brand. Banyak brand-

brand besar yang memiliki akun baik di Instagram, Facebook, juga memiliki situs 

sendiri. Di Twitter, misalnya, brand-brand ternama melakukan promosi setiap 

hari melalui post maupun menggunakan jasa buzzer Twitter. 

Perkembangan media komunikasi dan teknologi ini tak dilewatkan oleh 

orang-orang di dunia usaha. Banyaknya alternatif media yang terdapat dalam 

akses internet dimanfaatkan untuk melepaskan  produk atau brand mereka kepada 

masyarakat. Melalui dunia maya, dengan media sosial sebagai alatnya menjadi 

                                                             
2http://tekno.kompas.com/read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.di.indonesia.
terus.bertambah 

http://tekno.kompas.com/read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.di.indonesia.terus.bertambah
http://tekno.kompas.com/read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.di.indonesia.terus.bertambah
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tempat memasarkan produk-produk para pengusaha maupun untuk mengenalkan 

brand mereka. Misalnya saja public figure Pevita Pearce, yang memiliki lini 

fashion Hippearce.  

 

Gambar 2 Halaman akun Instagram @Hippearce 

Sumber: Instagram.com/hippearce 

 

 

Gambar 3 Salah satu foto produk @hippearce yang diunggah di akun pribadi Pevita Pearce. 

Sumber: instagram.com/pevpearce 
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Hippearce merupakan sebuah fashion brand yang diciptakan Pevita, khas 

dengan nuansa Hippies dan memiliki simbol perdamaian. Melalui 

localbrand.co.id/hippearce, Pevita memasarkan produk-produknya mulai dari 

gelang, anting, kalung, tas hingga banda dan pakaian. Dengan akun instagram 

pribadinya @pevpearce, selain mengunggah foto-foto pribadi miliknya, sesekali 

Pevita juga mengunggah foto dirinya mengenakan produk-produk Hippearce 

dengan tujuan untuk melakukan promosi. 

Kita hidup di era dimana teknologi menjadi kebutuhan dan masyarakat 

melakukan komunikasi melalui jaringan atau dapat disebut sebagai network 

society. Para pemasar dan pelaku usaha atau public figure sekalipun dituntut untuk 

terus dinamis dalam mengembangkan strategi marketing. Hal ini ditandai dengan 

semakin mudahnya akses antara customer dan produsen untuk berinteraksi.  

Tak hanya perusahaan besar, individu juga terlibat dalam kegiatan personal 

branding menggunakan media sosial. Masing-masing orang berekspresi dan 

menyalurkan idenya dengan cara masing-masing. Komunikasi melalui media 

sosial memungkinkan siapa saja untuk berinterkasi dengan siapa saja, dimana saja 

dan kapan saja. Ruang yang diciptakan oleh orang-orang yang melakukan 

personal branding memungkinkan mereka untuk menampilkan citra diri dan 

keahlian yang mereka miliki. 

Dalam sebuah proses pemasaran, branding merupakan langkah penting 

untuk menciptakan persepsi dan identitas personal dari sebuah nama atu merk 

(Shimp, 2003:442). Brand tidak hanya bicara soal nama, namun juga nilai atau 

representasi dari produk, persuahaan atau orang. Untuk melakukan hal ini, 

dibutuhkan sebuah alat untuk menyampaikan pesan. 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang  masih populer dan 

banyak digunakan di seluruh dunia. Sejak pertama dirilis pada tahun 2010, sudah 

lebih dari 400 juta pengguna yang aktif di media sosial tersebut. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna terbanyak. Instagram 

memberikan ruang bagi pengguna untuk bisa membagikan gaya hidupnya dan 

membentuk citra diri melalui foto dan video. Dengan media ini, para pengguna 

dapat menggunakan fitur komentar dengan pengguna Instagram yang lain, atau 
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sekedar memberikan like. Seorang pengguna dapat mengunggah foto atau video 

tentang dengan siapa bertemu atau bergaul, atau tentang tempat-tempat yang 

pengguna kunjungi. Melalui fitur #hashtag-nya, seorang pengguna dapat mencari 

foto dengan suatu topik tertentu, misalnya, #photooftheday, #nature, #collegelife, 

dll. 

 

 

Gambar 4 Hasil pencarian #furrylittlepeach di Instagram 

 

 

Gambar 5 Hasil perncarian #photooftheday di Instagram 
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Selain sebagai media berkomunikasi, Instagram juga digunakan sebagai 

media untuk aktualisasi diri. Dalam perkembangannya, suatu akun instagram 

digunakan seseorang untuk mengunggah foto atau gambar yang masih berkaitan 

dengan dirinya. Dorongan seseorang untuk aktualisasi diri dapat membentuk 

sebuah citra atau brand bagi dirinya sendiri. Dari unggahan-unggahan foto atau 

gambar, seorang pengguna dapat membangkitkan persepsi bagi audiens dalam 

memandang brand yang dia bangun. 

Sha’an d’Anthes dengan nama akun @furrylittlepeach, merupakan seorang 

ilustrator indie asal Sydney yang aktif berkarya dan memamerkan karya 

ilustrasinya sejak masa remaja. Dia mempromosikan dirinya melalui media-media 

online, bahkan juga melakukan jual beli karya melalui media online. Sha’an 

merupakan ilustrator yang mengaplikasikan ide-idenya melalui cat air. Karya-

karya Sha’an dapat dengan mudah dikenali melalui ciri khas lukisannya yang 

bernuansa hewan dan tanaman.3 

 

 

Gambar 6 Hasil penelusuran “furrylittlepeach artwork” di Google.  

 

                                                             
3 https://creators.vice.com/en_au/article/shaan-danthes-semi-permanent-interview pada 8 April 
2017. Pukul 10:23. 

https://creators.vice.com/en_au/article/shaan-danthes-semi-permanent-interview%20pada%208%20April%202017
https://creators.vice.com/en_au/article/shaan-danthes-semi-permanent-interview%20pada%208%20April%202017
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Gambar 7 Halaman akun Instagram @furrylittlepeach 
Sumber: instagram.com 

 

Sha’an pertama kali mempublikasikan karyanya secara online melalui 

media sosial Tumblr sebelum akhirnya mengetahui bahwa internet merupakan 

tempat yang efektif untuk berinteraksi dengan audiens dan seniman-seniman lain. 

Oleh karena itu dia menggunakan media Tumblr dan Instagram sebagai media 

untuk publikasi dan mencari inspirasi.  

 

Gambar 8 Tanya jawab dengan netizen di furrylittlepeach.tumblr.com 
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Dalam website pribadinya, Sha’an menyebutkan beberapa pertanyaan yang 

sering dia peroleh, salah satunya adalah tentang bagaimana dia pertama kali mem-

posting karyanya di media sosial.  

 

 

Gambar 9 Salah satu halaman blog Sha’an d’Anthes yang dimuat di furrylittlepeach.com 

 Melalui creators.vice.com, Sha’an mengutarakan bahwa ia sudah banyak 

belajar tentang bagaimana membuat konten yang baik dan pentingnya storytelling 

ketika memamerkan hasil karya visualnya melalui sosial media.  

“I think you need to work for a couple of years to figure out who you 

are (imo forcing an artistic style or personal brand doesn’t end well if it 

isn’t genuine and if you haven’t figured it out yet). After you know who you 

are, maybe condense it into a few words or condense where you’re heading 

into a few words and try to recognise what you want and what others like 

about what you do. From there you can pull colour palettes that represent 

you, themes, motifs and language that harmonise together to represent you. 

It’s important for you to be able to articulate who you are and what you 

stand for before expecting others to.”4 

Akun Instagram pribadi Sha’an memiliki konten tentang kehidupan 

pribadinya dan juga lebih banyak tentang karya-karyanya. Dengan lebih dari  

100.000 lebih pengikut, Sha’an ingin membagikan kisah pribadinya bersama 

dengan karya-karyanya. Dalam wawancaranya dengan creators.vice.com ia 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Sha’an d’Anthen melalui fitur Direct Mention di Instagram pada 
tanggal 23 April 2017 
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berpendapat bahwa sangat penting untuk menunjukkan kepada audiens dimana 

dia berkarya, bagaimana dia membuatnya, apa yang dia buat dan mengapa dia 

membuatnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana Sha’an d’Anthes membangun personal branding di media 

sosial? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Sha’an 

d’Antes membangun personal branding di media sosial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi 

perkembangan penelitian komunikasi secara umum. Selain itu, diharapkan 

juga untuk dapat menambang pengetahuan mengenai pola pembentukan 

personal branding  di media sosial. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dari penulis, juga 

dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis. 

 

1.5. Definisi Konsep 

1.5.1. Komunikasi 

Pada dasarnya komunikasi merupakan proses pertukaran informasi 

antar individu atau kelompok baik melalui bahasa maupun simbol. Berelson 

dan Stainer (1964) berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahliaan melalui penggunaan 

simbol-simbol seperti kata, gambar, angka atau hal lain.  
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1.5.2. Brand 

Brand merupakan representasi persepsi dan perasaan seorang 

konsumen terhadap sebuah produk. Brand dapat berupa nama, istilah, tanda, 

simbol, desain maupun campuran diantaranya. Tujuan dari sebuah brand 

adalah untuk mengidentifikasi produk dan sebagai pembeda dari produk-

produk kompetitornya (Kotler, P. dan Amstrong, G., 2009). 

Amalia mendefinisikan branding sebagai kumpulan kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang dalam rangka  

untuk membangun dan membesarkan brand.5 

 

1.5.3. Personal Branding 

Branding tidak hanya bertumpu pada sebuah perusahaan atau produk. 

Terdapat satu trend baru, yaitu personal branding. Konsep ini menekankan 

pada pembentukan identitas atau merk diri individu. Personal branding 

merupakan harapan, citra dan persepsi yang terbentuk dalam pikiran 

seseorang ketika mendengar atau melihat ‘nama’. Individu maupun 

perusahaan berlomba-lomba membentuk personal brand yang kuat untuk 

memenangkan persaingan. Sebuah brand dapat dikatakan sukses apabila 

dua orang atau lebih meyakini terdapatnya kesamaan sistem nilai di antar 

mereka. Penilaian inilah yang nantinya membentuk persepsi dalam melihat 

sebuah brand (Nally & Speak, 2004:24). Dalam buku 4D Branding (2001) 

Thomas Gad menyatakan bahwa personal branding merupakan cara 

sistematis dan meyenangkan dalam menjadi seseorang yang jelas bagi diri 

sendiri dan orang lain.  

Berikut ini merupakan alasan yang menjadi dasarnya pentingnya 

sebuah personal brand (Tabachnik dalam Rampersad, 2008:2): 

- Revolusi teknologi mengubah struktur karier. Sehingga memungkinkan 

seseorang untuk melakukan empat hingga delapan jenis pekerjaan 

sekaligus. Personal brand menjadi penting bagi pengembangan karier 

                                                             
5 Amalia E. Maulana, 2010 
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seseorang karena dapat membantunya untuk menampilkan siapa dia, apa 

yang dia yakini, spesialisasi dan kemampuan seseorang. 

- Berkembangnya cara komunikasi. Internet memungkinkan seseorang 

untuk membentuk diri mereka masing-masing. Kehadirannya secara 

online di dunia maya dapat meyakinkan audiens sehingga audiens merasa 

bahwa mereka mengenal orang tersebut. Apabila kedua orang ini sudah 

saling yakin terhadap satu sama lain, keduanya memungkinkan 

melakukan sebuah transaksi bisnis karena adanya peluang dalam relasi 

tersebut. 

Inti dari pembentukan personal branding adalah komunikasi. 

Seseorang perlu mempromosikan kemampuan dan kelebihannya dengan 

‘memasarkannya’ kepada orang lain. Untuk melakukannya, seseorang 

dituntut untuk lebih terbuka, baik kepada diri sendiri maupun kepada 

masyarakat ataupun kepada audiens. Orang lain harus mengetahui dan 

mengakui kemampuan seseorang dalam hal terentu agar dapat menunjang 

kesuksesannya dalam berkarier (Rampersad, 2008:132). 

 

1.5.4. Brand Image 

Dalam personal branding, kita dapat melihat cerminan jati diri dan 

perilaku dari seseorang. Yang sulit dari hal ini adalah bagaimana menjaga 

agar apa yang ditampilkan pelaku personal brand dengan realita yang ada 

tetap sejalan. Keseimbangan antara perilaku dan tindakan merupakan dasar 

untuk memperoleh kepercayaan (Rampersad, 2008:146). Tidak jauh berbeda 

dengan janji yang diucapkan seseorang, pelaku personal brand harus 

menjaga ‘janji’ tersebut dan tidak melanggarnya agar kepercayaan audiens 

tetap terjaga. 

Seiring terbentuknya sebuah brand image, maka persepsi di benak 

audiens terhadap fakta dan realita akan tumbuh. Jika image yang terbangun 

positif, maka kepercayaan audiens juga akan semakin kuat. Dengan begitu, 

mereka dapat memberikan sikap positif juga kepada produk yang ada 

(Jefkins, 2004:21).  
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Kotler dan Keller (2007:228) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah 

proses dimana seseorang memfilter, mengorganisir dan menginterpretasikan 

informasi yang diterima ke dalam bentuk visual yang berarti. Dalam proses 

indi, audiens akan menafsirkan kesan dan memberi makna kepada 

lingkungan. Untuk itu, dalam membangun image yang diharapkan, terdapat 

beberapa proses ketika audiens mulai menerima informasi tentang realitas 

yang ada, yaitu: 

a. Selective Attention. Dalam proses ini, seseorang akan mempersepsikan 

sesuatu berdasarkan apa yang menarik perhatiannya.  

b. Selective Distortion. Kecenderungan untuk memilah informasi 

berdasarkan apa yang menjadi kepentingan pribadi. 

c. Selective Retention. Membuat informasi berulang yang mudah diingat 

namun terlihat berbeda agar tidak membosankan. 

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi sosial. Adanya 

interaksi ini akan memunculkan pemahaman dan pemaknaan seseorang 

terhadap sesuatu. Image dalam hal ini merupakan hasil dari interpretasi 

individu. Berbeda dengan persepsi yang merupakan hasil dari apa yang 

sudah diketahui. Hal ini tidak menutup kemungkinan persepsi akan 

diartikan sebagai sebuah relaitas, sedangkan image menampilkan informasi 

secara menyeluruh yang diterima individu. 

 


