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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam 

pembentukan personal branding Sha’an d’Anthes, pelaku personal branding 

terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi visi, misi, citra dan persepsi seperti 

apa yang ingin dia bangun. Ketika visi dan misi sudah terpikir dan terencana 

dengan jelas, pelaku personal brand lebih mudah dalam merencanakan citra 

seperti apa yang hendak ia bangun dalam benak audiens. Instagram, Youtube dan 

Tumblr sama-sama memiliki kekuatan visual untuk menarik perhatian audiens 

digital. Terlebih lagi dalam media sosial pelaku dapat mengontrol dan 

merencanakan pesan seperti apa yang ingin pelaku sampaikan kepada audiens. 

Sha’an juga melakukan seluruh kegiatan personal branding dengan terjun 

langsung dalam setiap hal yang dilakukan. Dia menunjukkan bahwa apa yang dia 

tampilkan di media sosial selaras dengan representasi dirinya di dunia nyata. 

Apabila Sha’an tidak mengawasi langsung segala proses perencanaan dan 

kegiatan personal brand (dalam hal ini menandalkan jasa Social Media 

Manager25) untuk mengelola akun media sosialnya, tidak menutup kemungkinan 

bahwa akan terdapat perbedaan signifikan ketika dia harus berinteraksi dengan 

audiensnya. Hal ini dapat memicu hilangnya kepercayaan dari para audiens karena 

mereka akan menyadari terdapat hal yang janggal dan tidak nyata.  

Pesan yang disampaikan melalui media sosial akan menjadi pesan berantai 

apabila sudah dilempar kepada audiens. Ketika melakukan personal branding, 

Sha’an d’Anthes mencoba menyelaraskan apa yang dia tampilkan di media sosial 

dengan realita yang dia jalani di kehidupannya agar tidak dianggap sebagai 

pencitraan belaka. Apa yang dia tampilkan atau lakukan relevan dengan 

                                                             
25 seseorang yang bekerja mengelola dan menjalankan akun sosial media. 
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spesialisasinya. Hal lain yang menentukan keberhasilan sebuah personal branding 

adalah konsistensi. Sha’an d’Athes konsisten dalam hal mengunggah konten dan 

mempertimbangkan isi konten yang akan disajikan kepada audiens. Tujuan dari 

semuanya adalah untuk membangun persepsi di benak banyak orang tentang siapa 

dirinya dan apa yang bisa dia lakukan. 

Personal branding juga membutuhkan interaksi antara pelaku dengan 

audiens. Interaksi dan komunikasi merupakan inti dari kegiatan personal 

branding. Adanya fitur comment dan direct message di Instagram sangat 

membantu untuk menciptakan interaksi dan komunikasi tersebut. Tak hanya di 

Instagram, akun Tumblr Sha’an bahkan digunakannya secara khusus untuk 

berkomunikasi dengan para pengikut dan netizen. Dalam akun Tumblr-nya, para 

pengikut Sha’an dapat mengirimkan pesan berupa pertanyaan atau pesan apapun. 

Baik sesama pengguna Tumblr maupun bukan sama-sama dapat mengirimkan 

pesan tersebut. 

Personal branding Sha’an d’Anthes di media sosial sudah memenuhi 

seluruh konsep personal branding dalam hal spesialisasi, kepemimpinan, 

kepribadian, perbedaan, kenampakan, kesatuan, keteguhan dan nama baik. Sha’an 

d’Anthes juga sudah memenuhi karakteristik personal brand yang kuat dengan 

terdapatnya unsur khas, relevan dan konsisten. Selain itu, penulis juga 

menemukan hal yang yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah personal 

branding di media sosial, yaitu, spekulasi. Yang dimaksud dengan spekulasi di 

sini adalah, pelaku personal branding berani mengambil langkah untuk menjual 

hasil dari spesialisasinya yang berupa produk untuk dijual kepada khalayak. 

Penulis menganggapnya sebagai spekulasi sebab dalam proses ini, tidak terdapat 

jaminan bahwa apa yang pelaku jual akan dibeli oleh para audiens. Namun begitu, 

dengan cara ini juga, apabila pelaku personal branding dapat meyakinkan audiens 

untuk membeli produknya, maka kredibilitas pelaku akan naik dan kepercayaan 

audiens juga akan meningkat. 
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5.2. Saran 

Untuk  selanjutnya, penulis berharap agar penelitian berikutnya dapat 

dilakukan dengan lebih mendalam. Teknologi yang terus berkembang 

memungkinkan media-media baru tercipta untuk digunakan sebagai media 

mempromosikan personal brand.  


