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Lampiran – lampiran 

 

Nama narasumber : Bagas Herdianto Purwoko (362016062)  

Tanggal wawancara : Jumat, 28 Januari 2022  

Tempat : Zoom Cloud Meeting  

 

P :  “Oke. Kenalin  aku Wulan Krisdiyanti Sinaga dari prodi ilmu 

komunikasi konsentrasi broadcasting. Aku lagi melakukan 

penelitian untuk skripsi aku tentang pemanfaatan media sosial 

dalam membentuk personal branding mahasiswa ilkom uksw. 

Makasi ya udah nyempatin waktunya buat wawancara.”  

P : “Menurut ka bagas personal branding itu apa?” 

N : “Menurut aku personal branding itu tentang citra diri kita, 

orang mau memandang kita seperti apa”  

P : “Penting gak melakukan personal branding melalui media 

sosial?”  

N : “Penting. Karena sekarang eranya 4.0 apa-apa digital, untuk 

sebagai personal branding bukan cukup penting tapi sangat penting. 

Contohnya aku suka musik dan membranding sebagai musisi 

melalui media sosial yang aku punya.”   

P : “Sejak kapan ka bagas melakukan personal branding melalui 

media sosial?”  

N : “Sejak terjun di dunia musik berarti tahun 2018”  

P : “Menurut ka bagas udah banyak belum orang yang melakukan 

personal branding melalui media sosial?”  
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N : “Udah banyak sekarang. Makanya juga sekarang muncul yang 

namanya internet selebriti atau biasa disebut selebgram. Contohnya 

Jerome Polin dan masih banyak lagi. Kalau di ilkom UKSW sendiri 

ada rekan-rekan yang sesama musik juga ngebranding tapi ya 

engga banyak juga deh yang aku tau”  

P : “Berarti ka bagas ngebranding diri kaka sebagai apa sih?”  

N : “Aku ngebranding diri aku sebagai musisi, tapi karena itu juga 

akun pribadi ya ga terlepas dari keseharian aku untuk apa yang aku 

upload. Jadi orang bisa tau juga keseharian aku gimana” 

P : “Bagaimana cara kaka ngebranding diri ka bagas melalui media 

sosial?”  

N : “Memanfaatkan sebuah tool yang ada. Aku juga pake hastag di 

setiap postingan yang aku post contohnya ada #BagasHP jadi orang 

lebih mudah untuk mencari dan tau aku” 

P : “Lalu menurut ka bagas, apa yang buat kuat pembrandingan ?”  

N : “Ciri khas. Setiap orang akan kuat pembrandingan nya kalau 

dia punya yang nama ciri khas karena orang akan lebih diingat jika 

dia punya salah satu ciri yang dia banget. Nah ciri khas yang aku 

pake itu ya gitar, jadi setiap aku manggung atau aku cover lagu 

selalu bareng gitar. Jadi ya bagas dan gitarnya. Paradigma akan 

bagas akan kuat yaitu juga karakteristik ya, contohnya aku buat 

rambutku yang jambul ini jadi aku buat karakteristik visual.” 

P : “Media sosial apa yang paling efektif sebagai wadah 

pembrandingan?” 

N : ““Instagram dong, karena instagram yang emang wadahnya 

pembrandingan, selain itu juga simpel dan eksklusif. Sekarang kan 

lagi booming Tiktok tapi ga pakai. Sempet pake tapi kurang tertarik 
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dan kurang efektif untuk nyanyi cover lagu gitu. Youtube pake juga 

tapi kalau branding sih lebih ke media sosial instagram”  

P : “Benefit apa saja yang sudah dirasakan selama melakukan 

personal branding melalui media sosial?" 

N : “Banyak, dan sangat banyak pastinya. Dapet panggilan job, 

kredibilitas, dan secara tidak langsung dijadikan portofolio, dan 

orang-orang jadi semakin tau dan lebih mengenal aku tanpa 

langsung bertemu mereka bisa lihat melalui media sosial instagram 

yang aku punya”  

P : “Oke kak baik mungkin cukup sekian wawancara ini. 

Terimaksih atas waktunya ya kak”  

N : “Oke sama-sama ya.”  
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Nama narasumber : Adriel Nahot Lerman (362019064)  

Tanggal wawancara : Senin, 7 Februari 2022  

Tempat : Zoom Cloud Meeting 

  

P : “Oke. Kenalin  aku Wulan Krisdiyanti Sinaga dari prodi ilmu 

komunikasi konsentrasi broadcasting. Aku lagi melakukan 

penelitian untuk skripsi aku tentang pemanfaatan media sosial 

dalam membentuk personal branding mahasiswa ilkom uksw. 

Makasi ya udah nyempatin waktunya buat wawancara.”  

P : “Menurut kamu personal branding itu apa?” 

N : “Personal branding itu kayak kita yang mempromosikan suatu 

barang.” 

P : “Kenapa melakukan personal branding melalui media sosial?” 

N : “Kalo aku sendiri sih karena itu bisa menghasilkan suatu 

penghasilan dari situ. Jadi keuntungan sendiri untuk aku”  

P : “Menurut kamu penting gak melakukan personal branding 

melalui media sosial?” 

N : “Penting sih, karena kan digital makin canggih jadi orang-orang 

udah males liat TV. Jadi kita semua lihatnya youtube, instagram, 

tiktok gitu jadi kan lebih memudahkan suatu orang melihat suatu 

brand yang dipromosikan di sosial media tersebut.” 

P : “Lalu yang udah kamu liat, udah banyak belum orang yang 

melakukan personal branding melalui media sosial?” 

 

N : “Menurut aku sih udah ya karena mereka juga pernah 

memodalkan followers yang mungkin cuma ga sampe se M se M 
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sih cuma beribu aja mereka udah bisa ngebranding barang gitu 

udah keren banget sih menurut aku.” 

P : “Terus kamu ngebranding lewat media sosial sejak kapan ya?” 

N : “Sebenernya aku kan udah kenal tiktok udah dari lama juga ya 

tapi aku mulai aktif itu semenjak kuliah ini sih lebih aktif lagi 

karena waktu itu sempet ga aktif karena perangkatku kurang 

mendukung tapi sekarang udah mulai aktif lagi karena 

perangkatnya sudah mendukung mulai-mulai kuliah lah karena 

sesuai dengan jurusan juga” 

P : “Oh berarti semenjak kuliah mulai aktif ya?”  

N : “Iya. Sesuai sam jurusan juga.” 

P : “Oiya jurnalistik ya. Kamu ngebranding dirimu sebagai apa?”  

N : “Sebenernya konten aku juga kan random ya jadi aku tuh lebih 

tergantung brandnya sih mau minta aku kaya gimana apa aja bisa 

kalau misal minta POV point of view atau public speaking gitu 

bisa, jadi ya apa aja sih yang aku bisa. Ya sejenis influencer” 

P : “Kenapa ngebranding lewat media sosial?”  

N :  “Kalau dari diriku sendiri biar lebih pede aja sih ka. Dulu aku 

orangnya pemalu banget tapi semenjak masuk ilmu komunikasi ya 

tuntuan juga sih kan jadi harus lebih pede juga di depan kamera. 

Jadi mau lebih  mengekpresikan diri melalui media sosial” 

P : “Kamu kan punya banyak sosial media. Nah, media sosial apa 

aja yang kamu pakai untuk ngebranding dirimu”  

N : “Aku sih sejauh ini lebih memakai Instagram. Tapi ya 

kebanyakan ya kadang-kadang orang lihat di tiktok aku, dan di bio 
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tiktok ada link instagramku jadi mereka ikutin ke Instagram untuk 

mempromosikan aku” 

P : “Oh ya tau. Berarti intinya kamu juga lebih fokus ke 

Instagram?” 

N : “Iya sih”  

P : “Terus cara kamu manfaatin media sosial untuk melakukan 

personal branding itu bagaimana?”  

N : “Kalau aku sendiri sih untuk konten-konten yang mau 

dibranding ga ada aturan samasekali dari aku, balik lagi ke 

orangnya misal mereka mau dalam seminggu sudah upload ya tapi 

dengan satu syarat barangnya dikirim dulu dan uangnya jadi bisa 

aku upload di Instagram. Kalau jadwal upload aku sendiri kalau di 

tiktok setiap hari kamis. Kalau di Instagram sepuasku aja sih. Dari 

bio ada, kayak paid promot/endorse dm aja gitu. Kalau hastag sih 

ga ada paling kalau dari brand yang aku promosiin aja aku taruh di 

caption postingan.”  

P : “Kalau hastag ada gak?”  

N : “Kalau hastag ga ada sih, paling kalo ada dipostingan yang 

penting ada hastagnya”  

P : “Menurut kamu apa yang membuat kuat sebuah personal 

branding itu apa?”  

N : “Dari jadwal upload juga, pernah sekali aku pernah ga upload 

lama banget saya akuin followersnya turun. Jadi semakin banyak 

kita buat konten orang pasti liat oh orang ini talent nya bagus nih 

gitu kan jadi makin banyak followersnya gitu. Daya tariknya 

mungkin harus lebih kreatif dalam pembawaan sebuah kontennya 

mau seperti apa gitu dan pembawaan juga harus jelas dan foto juga 

harus jelas biar keliatan juga”  
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P : “Tanggapan kepada diri sendiri karena sudah melakukan 

personal branding melalui media sosial?”  

N : “Seneng sih tapi disatu sisi waktu itu pernah dikirimin 3-4 

barang jadi keteteran juga sama tugas kuliah tapi udah didesak juga 

sama orang nya kayak ayo ka udah dikirimin nih feenya tapi  disatu 

sisi aku juga masih ada tugas kuliah yang belum aku selesein. 

Apalagi kadang mereka minta lokasinya harus disini ya ka, nah kan 

jadi aku harus kesana gitu itu ribet sih menurutku. “ 

P : “Benfit yang sudah dirasakan apa?” 

N : “Paling aku seneng sih ya aku bisa berpenghasilan sendiri 

karena lumayan juga bayarannya, sampe kemarin aku beli kamera 

dari uang endorsan ku itu. Benefitnya banyak banget sih buat aku, 

bisa beli kamera, uangnya ngumpul sendiri gitu kan terus disatu sisi 

juga kan kalau aku ke mall orang yang tau aku bisa minta foto gitu 

kan kayak wah gitu kaget kadang”  

P : “Oh pernah ada yang minta foto?” 

N : “Pernah, dia bilang ini ka iel yang buat video masak-masak itu 

kan?”  

P : “Oiya? Keren dong kalo sampe minta foto. Tapi kamu ga kenal 

kan?”  

N : “Engga, aku ga kenal.”  

P : “Oke deh. Makasi ya Adriel sudah mau menjadi narasumber 

aku”  

N : “Iya sama-sama” 
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Nama narasumber : Christina Setia Ningrum (362019602)  

Tanggal wawancara : Senin, 7 Februari 2022  

Tempat : Zoom Cloud Meeting 

 

P : Oke. Kenalin  aku Wulan Krisdiyanti Sinaga dari prodi ilmu 

komunikasi konsentrasi broadcasting. Aku lagi melakukan 

penelitian untuk skripsi aku tentang pemanfaatan media sosial 

dalam membentuk personal branding mahasiswa ilkom uksw. 

Makasi ya udah nyempatin waktunya buat wawancara.”  

P : “Menurut kamu personal branding  itu apa ?”  

N : “Personal Branding itu citra gambaran dari orang nya, 

gampangannya seperti itu sih mau seperti apa kita membentuk diri 

kita di mata audiens, dimata orang lain” 

P : “Lalu menurut kamu penting gak sih melakukan personal 

branding melalui media sosial, seperti yang kamu buat sekarang?”  

N : “Penting sekali karena sekarang kan eranya digital ya apa-apa 

orang lebih seneng lewat media sosial, media sosial apapun 

sebetulnya tapi kalau aku memang terkhusus itu di instagram 

karena satu harus aku akuin followersnya paling banyak disitu 

dibanding media sosial lain. Kemudian Instagram itu tempat paling 

cocok menurutku untuk membangun personal branding karena 

audiens yang jadi tujuanku tu ada disitu mereka aktif sekali 

bermain media sosial gitu. Aku kan ngebentuk personal 

brandingnya sasarannya ke anak-anak ya ke usia maksimal 18tahun 

lah” 
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P : “Oke berarti kamu bilang kalau kamu ngebranding khususnya 

ke Instagram. Lalu kamu ngebranding dirimu seperti apa dan 

bagaimana?”  

N :  “Aku ngebranding diriku satu ya aku orang nya seneng sekali 

public speaking, itu aku sampaikan melalui video-video yang aku 

sering upload di instagram. Kemudian yang kedua public speaking 

ku itu kebanyakan bicara terkait dengan isu anak, isu anak dan 

perempuan khususnya lebih ke isu anak sih karena memang dari 

tahun 2016 kan aku ikut kegiatan dengan organisasi forum anak 

jadi cukup, cukup memahamilah terkait dengan isu anak dan 

menurutku itu penting sekali untuk diangkat”  

P : “Kamu juga jadi salah satu dari apa ya di forum anak itu yang 

sering kamu buat?”  

N : “Jadi koortim di UNICEF INDONESIA Iya terus jadi fasilitator 

forum anak juga iya di forum anak jawa tengah sama alumni forum 

anak nasional”  

P : “Keren ya. Lalu menurut kamu, udah banyak belum yang 

ngebranding dirinya melalui media sosial? dan di Ilkom UKSW 

sendiri gimana?” 

N : “Kalau ditanya sudah banyak atau belum kalau yang aku follow 

itu udah cukup banyak karena yang aku follow lingkungan yang 

gitu juga. Yang aku follow juga rata-rata mereka sering upload hal-

hal yang mencerminkan diri mereka, misalkan prestasinya mereka 

atau mereka suka apa mereka sering upload disitu cuman kalau 

untuk teman-teman di ilkom yang aku follow sejauh ini sih ga ada, 

mungkin ada tapi ga banyak ya yang mereka mau mengekspresikan 

personal brandingnya melalui media sosial  mungkin karena alasan-

alasan pribadi aku juga gak ngeh gitu atau kurang pede kali yah” 
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P : “Berarti yang kamu follow sudah banyak yang melakukan 

personal branding, tapi  kalau di ilkom sendiri kurang gitu ya?” 

N : “Bahkan kayaknya setau ku ga ada ya, karna jarang 

berseliweran juga di beranda aku. Rata-rata kan temen-temen ilkom 

kalo upload kan selfie, foto-foto estetik kalau yang berkaitan 

dengan kegiatan mereka atau kayak misal mereka magang terus 

mereka upload kan kan jarang ya.” 

P : “Okey. Lalu sejak kapan sih kamu membranding dirimu melalui 

media sosial Instagram?” 

N : “2016 kelas 2 SMA tepatnya setelah ikut forum anak. Awalnya 

itu bukan ke personal branding, tujuannya bukan itu ya, itu kan 

tujuan setelah tau personal branding. Awal-awalnya itu upload 

karena dari pada nyimpen di hp kan nanti gak cukup tuh 

memorinya yaudah aku upload aja tuh di instagram di media sosial 

karena mereka kan ga ada batasan ini ya mau upload sampe 1000 

pun gak masalah gitu kalo di media sosial, awal nya itu tujuannya. 

Terus semakin kesini belajar personal branding oh ternyata berguna 

juga ya dulu tujuan ku yang cuman biar hp nya memorinya ga 

penuh, ya bisa lumayan buat portofolio lumayan lah” 

P: “Apalagi sekarang portofolio online kan bisa diliat dari media 

sosial gitu ya. Tadi kamu bilang setelah mengerti tentang personal 

branding baru aku ngebranding. Nah, alasan awalnya itu apa?” 

N : “Satu karena aku pengen dikenal gak disitu-situ aja, pengen 

karya ku atau hal-hal yang kusuka itu bisa di share juga ke temen-

temen yang lain. Kaya misalkan kan sekarang di instagram banyak 

fitur yang sangat mendukung itu ya kayak share ke story jadi 

siapapun yang ngefollow aku bahkan yang gak ngefollow pun bisa 

ngeshare gituloh storynya ntah feedsku ntah ke temen-temennya 
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dijulitin atau apa kan itu bebas ya. Ntah nanti di upload di story nya 

mereka juga. Sebetulnya itu awalnya, jadi gak hanya pengen 

ngebangun di dulu kan cuma di wonosobo ya gak cuma pengen 

ngebangun di wonosobo aja tapi pengen bisa ke jateng terus jateng 

bisa ke nasional gitu ranahnya”  

P : “Berarti intinya lebih pengen ke eksplore gitu ya.” 

N : “Iya”  

P : “Lalu cara mu ngebranding itu bagaimana?”  

N : “Kalau dulu itu awalnya kan sebelum corona kan kegiatan 

masih offline ya jadi ketemu sama temen-temen ni awalnya terus 

kita tukeran instagramnya apa nih, nah terus karena sudah saling 

follow-followan aku sering lah upload disitu. Nah mungkin temen-

temen yang dan aku tuh orangnya jarang yang minta eh dilike dong 

tolong disubscribe aku jarang, tipikalnya bukan gitu. Tapi temen-

temen yang mengupload ulang karya ku tuh rata-rata mungkin 

mereka tertarik secara pribadi gitu ya ke karya ku gitu. Misalnya 

isu yang aku angkat kok cocok banget nih lagi booming sekarang 

terus di upload lah nge share yang ini nge share nanti si a ngeshare 

si b liat si b ngeshare c ngeshare gitu”  

P : “Kalau pake hastag gitu ada gak? Misalnya #itincerita gitu” 

N : “Sempet bikin tapi nggak efektif. Biasanya kalau aku liat 

perkembangan di instagramku ya, yang paling banyak itu kayak 

kalau aku lagi publik speaking misalkan upload video itu yang 

nonton yang ngeshare itu bisa banyak. Kalau nyanyi pun itu dikit 

sih tapi lebih banyak kalau speakup apa gitu tentang isu anak”  

P :”Oh iya, selalu tentang anak ya aku juga sering liat kok. Nah 

Terus, apa yang membuat kuat pembrandingan setiap orang yang 
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membranding dirinya melalui media sosial ? Maksudnya apakah 

harus ada ciri khas sendiri, atau setiap hari harus upload gitu.”  

N : “Kalau untuk yang awal-awal konsisten itu, jadi sering upload 

kalau dulu aku setiap hari selalu upload. Tahun 2016-2019 tuh 

kayaknya hampir setiap hari atau seminggu 2-3 postingan gitu. 

Cuma kan namanya orang kadang-kadang bosen ya sempet bosen 

nggak upload seminggu kok yang ngunjungin profil kan keliatan ya 

tinggi dan rendahnya, nah setelah seminggu gak upload ternyata 

yang ngunjungin sedikit gak banyak gitu. Mungkin itusih kalau 

awal-awal mau membentuk personal branding harus punya jadwal 

upload apa terus kemudian yang mau di upload itu apa kamu mau 

membentuk diri kamu kaya apa, aku kan seneng dengan isu anak ya 

brarti yang aku upload selama hampir setiap hari itu adalah terkait 

dengan isu-isu anak. Walaupun gak semuanya tetapi di selang-

seling itu tetap ada terkait dengan isu anak. Ntah nanti diselingi 

sama nyanyi, hobinya apa gitu. Kalau dari pengalaman ku sih itu”  

P : “Kalau sekarang ada media sosial lain gak, mungkin tiktok atau 

youtube gitu?”  

N : “Kalau youtube ada cuma gak yang dipake untuk serius, 

mungkin belum kali ya belum menemukan kenyamanan, beda 

kalau di instagram mungkin karna udah dari 2016 dan ditekunin 

jadi udah tau nih oh kalau mau upload enaknya jam segini terus 

kontennya ini kalau mau banyak. Atau seru-seruan aja yaudah 

selese bikin konten udah jadi tinggal di upload aja.  Kalau yang lain 

sih ga ada. Tiktok pun pernah punya sih akunnya punya cuma gak 

ada isinya. Kalau dulu waktu SMP facebook, sebelum 2016 wah 

facebook tiap hari tuh pake quote yang emmm.. sekarang sudah 

banyak hoax yang beredar di facebook”  
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P : “Pendapat kamu tentang dirimu sendiri yang sudah melakukan 

personal branding di medi sosial?”  

N : “Keren. Selain keren juga harus lebih banyak riset terus kalau 

mengangkat soal isu harus lebih dalem lagi sih menurutku untuk 

yang sekarang ya. Karena kalau dulu kan masih dasar-dasar nya aja 

nih anak adalah blablabla kalau sekarang harus lebih mendalam 

terkait dengan isu anak yang ga harus lagi in tapi apa yang terjadi 

di masyarakat misalkan isu anak di perkotaan, isu anak di pedesaan 

dan lain-lain. Risetnya harus lebih dalam lagi. Lumayan puas tapi 

belum kalau soal mendetail nya itu masih kurang.” 

P : “Selama ngebranding lewat media sosial, apa aja benefit yang 

sudah dirasakan?”   

N : “Banyak sekali tawaran untuk jadi mc, jadi moderator jadi 

pembicara jadi fasilitator jadi ikut organisasi terus diajak bikin 

konten ya sering banyak tawaran untuk itu. Ntah itu diskusi ntah itu 

jadi calon ketua panitia atau jadi SMF nah gitu gitu ditawarin 

karena lihat dari instagram dari personal branding disitu. Jadi tanpa 

mereka kenal aku secara langsung tanpa mereka ngobrol secara 

langsung pun kita belum pernah ketemu tapi mereka udah brani 

menawarkan karena aku udah ngasih portofolio tuh di instagram.” 

P : “Berarti berpengaruh banget ya untuk kamu pribadi”  

N : “Pasti.”  

P : “Baik sudah selesai, terimakasih ya tin”  

N : “Thankyou yaa”   
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Nama narasumber : Saskia Dilaila Oktianafi (362018044) 

Tanggal wawancara : Rabu, 23 Februari 2022  

Tempat : Zoom Cloud Meeting  

 

P : “Oke. Kenalin  aku Wulan Krisdiyanti Sinaga dari prodi ilmu 

komunikasi konsentrasi broadcasting. Aku lagi melakukan penelitian 

untuk skripsi aku tentang pemanfaatan media sosial dalam membentuk 

personal branding mahasiswa ilkom uksw. Makasi ya udah nyempatin 

waktunya buat wawancara.”  

P : “Menurut kamu personal branding itu apa?” 

N : “Personal Branding itu mengenai cara kita membuat citra diri kita 

dikenal khalayak umum, khalayak publik itu seperti apa” 

P : “Lalu menurut kamu penting atau tidak melakukan personal branding 

melalui media sosial?”  

N : “Menurutku penting. Di era-era sekarang digital berkembang pesat 

apalagi sekarang kita apa-apa kan sosmed gitu kan, penting pol. Kenapa 

penting? sekarang kita hidup apa-apa sosial media, nomor satu beritanya 

ga di TV lagi kan, di instagram contohnya ya. Contohnya aku deh, aku ada 

apapun pasti langsung share di sosial media seperti itu biar orang itu tau oh 

ternyata Saskia itu seperti ini seperti ini gitu menurut sepenangkapan ku 

seperti itu” 

P : “Berarti karena memang sudah eranya digital yang tidak harus di tv 

kita dapet info, begitu ya. Lalu menurut  kamu yang banyak ga yang udah 

melakukan personal branding melalui media sosial? Kalau mahasiswa 

Ilkom UKSW gimana?” 

N : “Banyak dong, banyak karena contohnya influencer kan sekarang 

banyak ya selebgram, selebtok itu kan contoh dari personal branding 
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mereka lewat sosial media. Mahasiswa ilkom UKSW ini condongnya ke 

angkatan kita sih ya yang aku kenal pastinya. Kalau menurutku belum 

banyak sih ya, maksudnya dia ga terlalu jelas dia ngebranding apa nih 

cuma karna mungkin ada spot foto bagus dia main keluar kemana gitu ada 

spot bagus dia foto terus di upload gitu. Hanya kepentingan konten itu aja 

bukan ngebranding dirinya”    

P : “Kamu mau ngebranding dirimu sebagai apa?” 

N :“Nah aku pengen dari dulu tuh pengennya dikenal gitu sebenernya dari 

SMP suka ngomong didepan umum seneng jadi transcenter nih kayak gitu. 

Nah aku menilai bahwa MC cewe itu harus memiliki figur yang menarik, 

menarik dalam arti misal dia luwes nih saat pose di depan terus dia punya 

body yang bagus. Nah aku pikiranku MC cewe itu seperti itu karena aku 

punya role model itu seperti itu kayak gitu terus aku mencoba perlahan 

menerapkan apa yang aku maksud dalam pikiranku ke aku gitu kalo aku 

bisa MC cewe yang aku pinginin itu branding di aku seperti itu, iuga kan 

sekarang aku udah jadi couch modeling”  

P : “Berarti kamu ngebranding dirimu sebagai model dan juga presenter 

ya”  

N : “Iya betul”  

P : “Berarti kamu ngebranding pakai Instagram ya? Ada ga media sosial 

lain buat kamu ngebranding dirimu sendiri? Sekarang kan juga booming 

banget media sosial tiktok” 

N : “Sejauh ini cuma main di instagram sih aku belum pede untuk di 

tiktok, youtube belum ada juga, jadi lebih ke instagram”  

P : “Okey. Lalu gimana cara kamu unuk memanfaatkan media sosial 

Instagram tersebut untuk melakukan personal branding?”  

N : “Sebenernya untuk tools di bio itu aku belum pede dan gak yakin MC, 

MODEL gitu enggak. Aku ngebrandingnya tuh lebih ke aku story snap 
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gram kegiatanku, misal abis job gitu kan. Abis job aku pasti ngestory atau 

upload di feeds. Cuma kalo MC kan jarang kan, aku baru upload yang MC 

itu yang kemarin karna wedding itu, yang lain tentang model. Aku juga ad 

highlight untuk aku ngebranding diriku juga”  

P : “Hightlight ada ga? Kan itu juga bisa jadi fitur yang bisa kita gunakan 

untuk ngebranding diri kita?”  

N : “Heem ada kok , ada ada.”  

P : “Menurut kamu apa yang membuat kuat suatu pembrandingan ?” 

N : “Pastinya kita menggunakan sosial media sebaik dan semaksimal 

mungkin. Kaya itu tadi misal kita upload story ketika abis job atau reka 

ulang dulu waktu job memories di arsip instagram kan ada tuh. Terus lebih 

memperbanyak koneksi juga, jadi gak cuma di sosial media, sekarang kan 

ada banyak nih kaya misal aku ketemu sama pemerintah kota seperti itu 

atau sama clien clien dari mulut ke mulut kan juga bisa dari pertemanan 

juga gitu kalau misal ada butuh MC atau talent buat model bisa calling-

calling nah gitu kan bisa tuh. Kalau aku menurut aku tuh lebih ke aras itu 

gitu.  

P : “Tapi kamu ada jadwal post sendiri gak?” 

N : “Kalo untuk postingan aku sendiri untuk jadwal post sih gak ada yang 

paten. Tapi misal 2minggu ga ada upload apa-apa nih disitu langsung 

upload konten apa ntah itu keluar kota terus nemu coffee house lucu nah 

ya upload nya ga seputar cuma job mc model aja biar khalayak juga 

tertarik gitu kan”  

P : “Oke. Apa tanggapan terhadap dirimu karena sudah melakukan 

branding di media sosial?”  

N : “Pastinya aku masih terus belajar karena kan pencapaian orang itu kita 

tidak bisa menilai. Ada sih penilaian di instagram di insight itu cuman aku 

pribadi belum terlalu puas karena klien yang DM dari instagram itu belum 

telalu sesuai targetku. Ya aku emang belum punya nama banget sih tapi 
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aku belum terlalu puas terus aku harus lebih memaksimalkan sosial media 

ig ku apalagi aku belum berani merambah di dunia tiktok gitu belum pede 

kan tapi seenggaknya aku udah coba nih ternyata feedbacknya dari netizen 

ternyata gini ada juga yang aku gak ngefollow dia, dia ngerti karna aku 

sering buat story kek mbak mbak MC ya bisa ga jadi MC di opening store 

gitu, ya ada seneng nya tapi juga masih banyak belum puasnya”  

P : “Bagaimana benefit yang dirasakan dari melakukan personal branding 

di media sosial?”  

N : “Ada beberapa klien yang masuk dari instagram terus dari penggunaan 

hastag juga itu manjur ya. Di sosial media kita juga bisa menampilkan 

portofolio kita ntah itu sebagai mc atau sebagai model buat aku pribadi 

jadi aku enggak bingung nih kalau misal mc dimana aja nah aku bisa 

mengarahkan ke sosial media ku di highlight sudah tertera nih aku MC 

dimana aja gitu. Terus pastinya followers nambah itu nilai plus ya 

sebenernya gak fokusnya di followers kalo aku. Terus insight nya bagus, 

banyak yang berinteraksi gitu aku juga seneng banyak yang DM aku juga 

seneng kayak misal kamu hari ini gini gini aku juga seneng. Benefitnya 

banyak” 

P : “Baik terimkasih ya Saskia sudah meluangkan waktunya”  

N : “Terimakasih juga” 
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