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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penulis menggunakan teori Komunikasi Organisasi atau Kelompok dan 

Strategi Komunikasi sebagai teori yang penulis anggap relevan. 

2.1. Pengertian Komunikasi 

Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebuah proses dimana sebuah 

ide dialihkan dari suatu sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud 

untuk merubah perilaku mereka. Dalam sebuah komunitas atau kelompok, 

komunikasi dibutuhkan untuk melakukan pengarahan atau pengkomunikasian 

tujuan kepada seluruh anggota kelompok. Melalui komunikasi, kelompok dalam 

melakukan penyamaan persepsi sehingga tujugan dapat tercapai. 

 

2.2. Branding 

Dalam sebuah kegiatan promosi atau pemasaran, branding merupakan 

bagian paling dasar yang perlu dipahami secara menyeluruh, baik dari level 

individu hingga ke level yang lebih tinggi, yaitu, organisasi. Dalam level individu, 

branding merupakan asosisas dari produk dengan brand atau merk. Kegaitan 

promosi atau karakteristik dari produk biasanya mengandung makna yang khusus. 

American Marketing Assosciation atau AMA (dalam Kotler, 2002) 

mendefinisikan brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau 

kombinasi dari keseluruhan yang memiliki tujuan untuk mengidenfikasi suatu 

barang atau jasa agar dapat dibedakan dari kompetitornya. Branding yang baik 

adalah ketika pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan pemilik brand dapat 

mengkonfirmasi kredibilitas dari brand yang ia miliki.  
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2.3. Personal Branding 

Kegiatan personal branding memerlukan keahlian dalam dalam memilih 

media apa yang sesuai untuk menyampaikan pesan. Sebuah personal branding 

akan berhasil jika seseorang mampu menhkombinasikannya dengan media dan 

strategi penyampaian pesan yang tepat untuk menggambarkan kemampuan, 

kredibilitas dan kharisma. 

Dalam beberapa literatur6, definisi personal branding yang ditemukan, 

yaitu: 

a. Sebuah persepsi atau emosi yang dijaga dalam kondisi baik oleh diri 

sendiri dan bukan orang lain. 

b. Sebuah refleksi tentang siapa diri kita dan apa yang kita percayai dan 

diekspresikan dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita 

melakukannya. 

c. Mempengaruhi bagaimana orang lain memandang anda. 

d. Tentang orang lain memandang nilai yang anda miliki. 

e. Menciptakan sejumlah harapan dan asosiasi dalam pikiran target 

audience. 

f. Sebuah gambaran tentang diri sendiri yang diinginkan dalam semua 

kegiatan yang dilakukan 

Sebuah personal branding memerlukan persepsi yang dapat mengelola dan 

mempengaruhi pandangan seseorang secara efektif. Apabila personal branding 

telah tercapai secara efektif, seseorang dapat menunjukkan kepada audiens 

tentang siapa dirinya, apa saja yang dia lakukan, apa perbedaan dia dengan orang 

lain, dan juga dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan orang lain tentang 

siapa diri kita. Ketika berhadapan dengan customer, kita dapat membuat mereka 

memandang kita sebagai pemecah masalah bagi permasalahan mereka. Personal 

branding juga mendorong kita untuk memasuki sebuah kompetisi, dimana kita 

harus terus membuat diri kita berbeda dari saingan-saingan kita.  

                                                             
6 Peters, 1997; Hansen, 2007; Montoya, 2005; McNally & Speak, 2003; Aruda, 2007. 
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Dengan personal branding, kita dapat mempengaruhi keputusan seseorang 

untuk “membeli” mauun mengontrol perilaku seseorang. Keuntungan yang 

didapat dari personal branding adalah: 

a. Menjadi “top of mind” 

b. Meningkatkan wewenang dan kepercayaan dalam keputusan 

c. Menempatkan diri dalam peran leadership 

d. Meningkatkan prestis 

e. Mendapatkan pengakuan 

f. Mencapai tujuan. 

Personal branding yang dibangun melalui media sosial di era sekarang 

merupakan sebuah langkah yang sangat efektif. Hal ini didukung dengan 

tersedianya akses internet yang saat ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Yang 

dibutuhkan seseorang hanyalah 

 

2.4. Eight Laws of Personal Branding 

Terdapat delapan hukum yang mengatur personal branding, yaitu: 

2.4.1. Laws of Specialization 

Brand fokus pada satu area pencapaian. Biasanya personal brand 

lebih berfokus pada kelebihan seseorang, misalnya saja, dari bakat atau 

prestasi yang dia miliki. Tujuh cara dasar untuk menspesialisasi sebuah 

personal brand adalah sebagai berikut: 

a. Spesialisasi kemampuan: yaitu dengan membangun personal 

brand melalui kemampuan atau kelebihan yang lebih baik dari 

kompetitor. Superioritas dapat diperoleh dari penghargaan, 

testimoni maupun dokumentasi dari sebuah brand untuk 

dijadikan diferensiasi. 

b. Spesialisasi tingkah laku: yaitu dengan membentuk identitas 

dengan kepribadian, cara bertutur kata, kemampuan 

mendengarkan dan kemmampuan untuk memimpin. 
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c. Spesialisasi cara hidup: segala macam aspek maupun cara hidup 

seseorang yang tampak dalam domain digunakan untuk 

membentuk spesialisasi. 

d. Spesialisasi misi: personal branding dibentuk berdasarkan 

penilaian objektif seseorang. 

e. Spesialisasi produk: menempatkan brand sebagai spesialis untuk 

ruang lingkup produk tertentu. 

f. Spesialisasi profesi: mengidentifikasi sebuah niche market7 

dalam sebuah profesi dan membangun personal brand melalui 

promosi. 

g. Spesialisasi pelayanan: memilih satu dari pelayanan yang paling 

memberikan bukti untuk domain.  

 

2.4.2. Laws of leadership 

Individu dianggap sebagai orang yang memiliki pengatahuan, dihargai 

atau memiliki kemampuan tertentu. Hukum ini mengontrol sebuah personal 

brand dengan memberi wewenang dimana sumbernya dianggap sebagai 

pemimpin oleh orang-orang di dalam domain. Leadership dapat diperoleh 

dari: 

a. Excellence: seseorang dilihat sebagai seorang ahli dalam bidang 

tertentu, berpengalaman, bertalenta dan pintar. Performa 

seseorang dalam memainkan perannya akan menjadi sangat 

penting. Excellence dapat dicapai dengan mempersempit ruang 

lingkup, menggunakan prinsip under-promise over-deliver atau 

melalui word of mouth. 

b. Position: seseorang memili posisi dan wewenang secara tidak 

langsung. Hal ini dapat  dicapai melalui tindakan, mengetahui 

ambisi dan publikasi. 

                                                             
7 Pemilihan segmen pasar yang khusus menyediakan item sejenis. 
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c. Recognition: individu menerima penghargaan dan pujian dari 

pemimpindalam domain. Caranya adalah dengan 

mempublikasikan eksistansi dan penghargaan yang dikejar.  

 

2.4.3. Laws of Personality 

Brand dibuat menurut karakter seseorang dari berbagai aspek baik 

kelebihan maupun kekurangan. Sebuah personal brand harus dibangun dari 

sebuah fondasi kepribadian yang asli. Prinsipnya adalah, seseorang harus 

menjadi baik, namun tidak harus menjadi sempurna. 

 

2.4.4. Laws of Distinctiveness 

Bagaimana mengekspresikan sebuah personal brand dengan cara 

yang unik.  

 

2.4.5. Laws of visibility 

Personal branding harus dibentuk secara terus menerus agar efektif. 

Agar dapat memasuki alam bawah sadar domain, individu harus 

menampilkan personal brand  secara terus menerus. Sebagus apapun 

kualitas brand seseorang apabila tidak ada orang yang mengetahuinya, 

maka tidak akan ada artinya. Untuk meningkatkan nilai tesebut, seseorang 

perlu melakukan promosi, publikasi dan marketing. 

 

2.4.6. Laws of unity 

Antara perilaku yang diekspos dan yang tidak diekspos tidak harus 

sama. Menurut hukum ini, personal brand tidak boleh lepas dari moral dan 

tingkah laku yang ada pada brand.  

 

2.4.7. Laws of persistence 

Personal brand memerlukan konsistensi untuk dapat berkembang. 

Untuk dapat mempersingkat prosesnya, personal brand tidak dapat diganti 
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dengan iklan maupun public relation. Kunci dari personal brand yang baik 

adalah membangun kepercayaan secara konsisten dan terus menerus 

 

2.4.8. Laws of goodwill 

Brand menjadi berpengaruh ketika seseorang memiliki perencanaan 

yang baik untuk membentuk brand tersebut. Sebuah personal brand dapat 

memberi hasil yang baik apabila diasosiasikan ke dalam hal-hal positif 

seperti nilai dan ide.  

 

2.5. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Rogers mengemukakan bahwa teknologi komunikasi merupakan “alat 

perangkat keras, struktur organisasi dan nilai-nilai sosial yang digunakan untuk 

megumpulkan, memproses dan mempertukarkan informasi dengan orang lain” 

(Lubis. 2005:42). 

Secara umum, teknologi adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan secara 

sistematis atau terorganisir yang digunakan untuk keperluan-keperluan praktis. 

Sedangkan secara khusus, teknologi jika dipandang dari aspek ekonomi adalah 

minimal teknologi digunakan untuk menentukan division and subdivision of labor 

dari sebuah proses kerja. Logika dari teknologi berkaitan dengan sebuah sistem 

kepercayaan suatu masyarakat. 

Teknologi adalah perangkat yang diciptakan untuk membantu aktivitas 

manusia dan untuk mengurangi ketidakpastian dari hubungan sebab akibat untuk 

mencapai sebuah tujuan. Dalam teknologi, terdapat dua aspek penting, yaitu, 

hardware (obyek fisik) dan software (perangkat lunak untuk mengoperasikan 

hardware).  

Teknologi komunikasi atau teknologi informasi  mampu memberikan 

berbagai informasi kepada manusia. Teknologi media dianggap sebagai jendela 

dunia dan seseorang dapat memperoleh informasi, atau berita tentang sebuah 

kejadian dan fenomena dari belahan dunia yang lain tanpa perlu kita hadir ke 

lokasi kejadian tersebut. Meski demikian, teknologi komunikasi memiliki 
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pengertian yang lebih luas. Di dalamnya mengandung sistem, saluran, perangkat 

keras dan perangkat lunak. 

Teknologi komunikasi berubah dengan begitu cepat sehingga orang 

bebicara tentang “revolusi teknologi” atau “ledakan informasi” (Severin dan 

Tankard. 2007:305). Dimuali dari video tape dan disusul dengan video cassete, 

kemudian disusul dengan televisi kabel, surat kabar online, personal computer, 

internet, semua memberi manfaat bagi pengguna dalam melakukan proses 

komunikasi maupun mengakses informasi. 

 

2.6. Internet 

Internet atau interconncection networking berasal dari bahasa latin “inter” 

yang berarti antara. Supriyanto (2008:60) mengartikan internet sebagai hubungan 

antara berbagai jenis komputer dan jaringan, sistem operasi maupun aplikasi 

berbeda dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon 

dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu 

protokol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol). 

Internet yang merupakan sebuah jaringan komunikasi global mampu 

menghubungkan milyaran jaringan komputer melalui saluran telepon, satelit dan 

lain sebagainya. Sejak awal dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat pada 1969 untuk keperluan militer hingga saat ini internet berkembang 

menjadi sarana komunikasi yang dapat diakses oleh semua kalangan. Penemuan 

internet ini benar-benar menciptakan perubahan yang signifikan dan bermanfaat 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Melalui internet, seseorang dapat mengakses informasi sehingga 

memperoleh wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidadng. Selain itu, internet 

memudahkan manusia dalam berkomunikasi secara praktis, cepat dan mudah. 

Internet juga menyediakan wahana berbelanja. Hal ini ditandai dengan adanya 

situs-situs e-commerce seperti Lazada, Elevenia, Tokopedia, dll. 
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2.7. Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Burbn, Inc., 

sebuah bisnis startup yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. 

Jejaring sosial ini berhasil mengalahkan Facebook dan akhirnya diakuisi oleh 

Facebook di tahun 2012, dibeli dengan harga $1 miliar.8  

Instagram adalah aplikasi yang digunakan untuk mengambil foto maupun 

video, mengaplikasikan filter kemudian juga untuk membagikan hasilnya ke 

jejaring sosial. Di dalam aplikasi ini, sistem pertemannya memakai istilah 

following9 dan follower10. Interaksi di para pengguna ini dilakukan melalui kolom 

komentar, direct message11, dan dengan memberikan like12 kepada foto atau video 

yang diunggah. Pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui 

halaman resmi Instagram untuk menikmati layanan tersebut. 

 

Gambar 10 Halaman depan Instagran 

                                                             
8 https://dailysocial.id/post/apa-it-instagram 
9 Anda mengikuti pengguna lain. 
10 Pengguna lain mengikuti Anda. 
11 Mengirimkan pesan langsung antar pengguna secara personal. 
12 Respon suka dengan meng-klik tanda hati. 
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Instagram memiliki beberapa fitur yang disediakan bagi para pengguna 

terdaftar, salah satunya adalah fitur kamera. Selain mengunggah melalui galeri 

foto ponsel, para pengguna juga dapat mengunggah foto yang dibidik langsung 

melalui fitur kamera yang disediakan oleh Instagram. Dengan fitur ini, pengguna 

tetap dapat melakukan editing menggunakan filter dan memberikan caption 

kepada foto yang hendak diunggah. 

Fitur yang kedua adalah editor. Melalui fitur ini, pengguna Instagram dapat 

memoles foto yang diambil melalui kamera di ponselnya. Pengguna dapat 

mengatur kontras, pencahayaan dan juga saturasi. 

Kemudian ada juga fitur tag dan hashtag. Fitur ini biasanya digunakan 

untuk menandai dan mengelompokkan foto dalam satu label, misalnya 

#photooftheday, #nature, dsb. Instagram juga mengintegrasikan jearing sosialnya 

dengan jerjaring sosial lain, seperti, Facebook, Twitter, Tumblr dan Flickr 

sehingga pengguna dapat juga membagikan unggahan mereka ke jejaring sosial 

lain yang sudah terhubung dengan akun Instagram mereka. 

 

2.8. Tumblr 

Tumblr merupakan platform13 yang dapat digunakan untuk mem-posting 

teks, video, foto, tautan maupun quote. Berbeda dari Instagram, Tumblr memiliki  

fitur chat yang memungkinkan pengguna terdaftarnya untuk mengobrol secara 

langsung dan privat. Di Tumblr, pengguna bebas mengunggah apapun tanpa 

batasan kuota dan karakter. 

                                                             
13 Dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat. Platform terdiri dari 
sistem operasi yang berisi perintah-perintah  
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Gambar 11 Halaman depan Tumblr 

Pada Januari 2016, pengguna Tumblr sudah mencapai 276,3 juta dan sudah 

menerbitkan sekitar 128,3 miliar post. Tumblr pada dasarkan dibuat untuk 

blogging, sedangkan sisanya untuk berinteraksi dan berteman antar pengguna. 

Beberapa fitur yang terdapat dalam Tumblr, diantaranya adalah blog. Untuk 

menggunakan fitur ini, pengguna harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. 

Tumblr memungkinkan pengguna untuk memiliki dan mengakses lebih dari satu 

akun blog. Pengguna juga dapat masuk dalam sebuah group blog dimana blog ini 

terdiri dari banyak pengguna. Untuk mengakses blog di Tumblr, seorang 

pengguna akan masuk dalam dashboard14.  

Fitur yang kedua adalah fitur post. Pengguna Tumblr dapat 

mempublikasikan berbagai macam jenis konten, baik berjenis teks dan maupun 

gambar. Tak hanya itu, pengguna Tumblr juga dapat mengunggah konten berupa 

video dan audio. 

Di Tumblr, para pengguna juga akan menemukan fitur explore. Di sini para 

pengguna dapat dengan mudah menemukan suatu jenis konten tertentu yang 

dibedakan  berdasarkan jenis konten. Pengguna dapat menggunggah ulang  

(re-blog) konten, dapat mengikuti (follow) pengguna lain dan menyukai (like) 

blog maupun konten tertentu. 

 

                                                             
14 Panel admin untuk mengelola konten, desain, logo dan deskripsi blog. 
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2.9. Youtube 

YouTube merupakan sebuah situs yang dibuat untuk berbagi video. Dengan 

Youtube, netizen dapat mengunggah, menonton dan membagikan video miliknya. 

Di Youtube terdapat berbagai macam video yang diunggah oleh para penguna. 

Video-video cuplikan TV, film dan video musik, hingga konten-konten lain 

seperti vlog (video blog), iklan dan tutorial dari berbagai macam bidang dapat kita 

temukan disini. Seiring berjalannya waktu, penggunaan Youtube tidak hanya 

diakses oleh seorang individu. Perusahaan-perusahaan besar khususnya yang 

bergerak dalam bidang media, seperti, BBC, Vevo dan CBS juga menggunakan 

situs ini sebagai media mereka untuk menyiarkan konten-konten mereka. Untuk 

mengakses Youtube, seseorang tidak perlu mendaftarkan dirinya. Pengguna tidak 

terdaftar tetap bisa mengakses situs ini. 
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2.10. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Zamiatul 

Laelly 

Personal 

Branding Pejabat 

Publik di Media 

Sosial (Analisis 

Isis Timeline 

Akun Fanpage 

Ridwan Kamil 

Periode 
Desember 2015) 

Penelitian 

Zamiatul Laelly 

memiliki tujuan 

untuk 

mengetahui 

personal 

branding yang 

tercermin dalam 
kiriman di akun  

Fanpage 

Ridwan Kamil 

selama periode 

2015 dan 

personal 

branding yang 

palig dominan 

ditampilkan 

dalam kiriman 

pada akun 
fanpage Ridwan 

Kamil selama 

periode 

Desember 2015 

Penelitian 

menggunakan 

jenis analisis 

isis kuantitatif 

untuk 

menggambarkan 

detail deskripsi 

pesan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dalam timeline akun 

fanpage Ridwan Kamil 

selama periode Desember 

2015 yang terdiri dari 63 

item. Sebanyak 53 item 

merefleksikan presonal 
branding berdasarkan 

delapan konsep teori 

personal branding dari 

Peter Montoya. 

Dari 53 item, 18 item  

atau 33.96% masuk dalam 

kategori spesialisasi, 10 

item atau 18.86% masuk 

dalam kategori 

kepemimpinan, 12 item 

atau 22.64% masuk dalam 
kategori kepribadian. 

Personal branding yang 

paling dominan adalah 

dalam kategori 

spesialisasi.  

Geotina 

Dera 

Anggriyani 

Strategi Personal 

Branding 

Melalui Blog 

Mengetahui 

bagaiman 

strategi personal 

branding yang 

dilakukan 

Margareta 

Astaman 
melalui blog. 

Penelitian 

menggunakan 

jenis analisis 

studi kasus 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Terdapat beberapa proses 

dalam strategi personal 

branding, yaitu,  

menekankan “what for 

the reader”, 

memperhatikan 

konsistensi isi blog dan 
citra yang ingin dibentuk, 

melakukan update 

terhadap blog dengan 

rutin, mengutamakan 

gaya penulisan yang 

menarik dan mudah 

dimengerti, menonjolkan 

sisi personal yang kuat, 

memberikan 

differentiation atau ciri 

khas, dll. 

Widyanti 

Nurul 
Maulina,  

Pencitraan Diri 

Selebtwit 

Mengetahui 

pencitraan diri 
yang dilakukan 

oleh selebtwit. 

Penelitian 

menggunakan  
jenis analisis 

fenomenologi 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Selebtwit melakukan 

pencitraan diri melalui 
Twitter untuk memupuk 

kesan tertentu bagi 

audiens. Twitter 

merupakan panggung 

depan bagi selebtwit dan 

lingkungan keseharian 

selebtwit merupakan 

panggung belakang. 
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2.11. Kerangka Pikir 

 

Personal Branding 

Sha’an d’Anthes 


