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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Branding 

Menurut Peter Montonya (dalam Rampersad, 2008:2) merupakan sebuah proses 

menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi,emosi, dan perasaan tertentu terhadap 

identitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran dan penjualan. Tanpa sebuah merek yang 

kuat, pemasaran tidakah efektif. 

2.2.1 Personal Branding 

Personal Branding adalah proses dimana manusia dipandang dan dinilai sebagai sebuah 

brand oleh target market. Personal branding juga merupakan seni menarik lebih banyak klien 

dengan secara aktif membentuk persepsi publik. Dikatakan bahwa manusia dapat mengendalikan 

cara bagaimana manusia itu sendiri dipersepsikan oleh target market. (Rampersad, 2009;67). 

Timothy PO’Brien (dalam Haroen, 2014:13) mengatakan bahwa personal branding adalah 

identitas pribadi yang mampu menciptakan sebuah respon emosional terhadap orang lain mengenai 

kualitas dan nilai yang dimiliki orang tersebut. Personal branding menurut Montoya (dalam 

Haroen, 2014:13) adalah produk, baik barang atau jasa, agar brand itu it uterus menancap di hati 

hati masyarakat dengan segala atribut dan diferensiasinya maka dibutuhkan upaya yang disebut 

branding. Personal brading degan kata lain adalah proses membentuk persepsi masyarakat terharap 

aspek – aspek yang dimiliki seseorang, diantaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai – 

nilai, dan sebagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada 

akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. 

Menurut Montaya (dalam Haroen, 2014:59-67) terdapat delapan konsep pembentukan 

personal branding. Adapun delapan konsep pembentukan personal branding sebagai pondasi dari 

personal brand yang kuat, yaitu : 

1. Spesialisasi 

Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat ketepatan pada sebuah spesialisasi, 

terkonsentrasi, hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian 
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tertentu. Dalam menilai spesialisasi, dilakukan dengan berpedoman pada aspek- aspek, seperti: 

kemampuan, perilaku, gaya hidup, misi, produk, profesi dan pelayanan. 

Ability,dilihat dari kemampuan individu dalam beretorika. Beretorika dalam hal ini berkaitan 

dengan kemampuan individu dalam menyusun, dan memilih kata-kata secara tepat sehingga 

efektif dalam berbicara di depan umum. 

Behavior, menyangkut tentang perilaku individu. Lifestyle, dapat dilihat dari gaya hidup 

yang ditampilkan individu. Mission, misi dalam hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dari individu 

dalam menjalankan proyek-proyek ataupun kegiatan- kegiatan yang dilakukannya. 

Product, dilihat dari berbagai produk yang diunggah oleh individu, baik produk yang 

dihasilkan sendiri maupun produk-produk yang merupakan hasil kerjasamanya dengan berbagai 

brand lainnya. 

Profession, dilihat dari profesi yang dijalankan oleh individu yang diunggah dalam 

Instagram miliknya. 

Service, dilihat dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh individu dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat 

2. Kepemimpinan 

Seorang individu yang dilengkapi dengan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu 

dalam kondisi dan situasi yang kritis maupun tidak untuk memberikan arahan yang jelas. 

3. Kepribadian 

Seorang individu yang hebat didasari pada seoarang yang memiliki kepribadian yang apa 

adanya dan menyadari ketidaksempurnaan. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan pada 

konsep kepemimpinan. Seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus 

sempurna. 

4. Perbedaan 

Personal brand yang aktif harus menampilkan sesuatu yag berbeda dari yang lainnya. 

Diferensiasi diperlukan supaya membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam membentuk 

personal branding. Selain itu, dengan perbedaan seseorang akan lebih dikenal khalayak dan bisa 

memiliki pengalaman yang lebih besar serta wawasan yang lebih luas. 
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5. Terlihat 

Seorang individue harus secara konsisten dan terus-menerus sampai personal brandingnya 

dikenal dan diakui. Maka visual lebih penting daripada kemampuan. 

Seorang individu perlu mempromosikan dirinya dan menggunakan setiap kesempatan untuk 

membuat dirinya terlihat. 

6. Kesatuan 

Kehidupan pribadi yang berada dibalik personal brand harus sejalan dengan etika moral 

dan sikap. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cerminan dan citra yang diinginkan dalam 

personal brand. 

7. Keteguhan 

Personal brand tidak bisa terjadi secara instan, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. 

Selama proses terus berjalan, penting untuk selalu memperhatikan tiap tahapan dan tren yang 

terjadi. 

8. Nama Baik 

Sebuah Personal Brand akan memberikan hasil dan bertahan lebih lama, jika seseorang 

dibelakangnya dipersepsikan dengan citra yang positif. Seorang tersebut harus diasosiasikan 

dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan bermanfaat. 

Personal branding dapat mengatur presepsi seseorang terhadap orang lain, dengan 

menceritakan pengalaman kepada orang lain secara natural sehingga orang lain berpikir 

bahwa persepsi tersebut dibangun dengan sendirinya (Montoya, 2002). Personal branding 

juga dapat dikatakan sebagai proses dimana seseorang dipandang sebagai sebuah brand 

(merek) oleh target market (Lair, Sullivan, dan Cheney, 2005:35). Dapat disimpulkan bahwa 

personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek-

aspek yang dimiliki seseorang, diantaranya kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan 

bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada 

akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran (McNally & Speak, 2002). 
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2.2 Media Sosial 

Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sesama 

pengguna media sosial, bekerja sama, berbagi informasi serta merepresentasikan diri (Rulli 

Nasrullah, 2016:13). Media sosial menawarkan kebebasan bagi penggunanya untuk menyebarkan 

nformasi dan berinteraksi. Media sosial sangat mudah digunakan dan mudah dipelajari untuk 

pengguna baru. Penggunaan media sosial tidak memerlukan biaya yang besar bahkan gratis. Media 

sosial memberikan akses yang mudah kepada para penggunanya untuk berinteraksi atau 

membagikan informasi. Penyebaran informasi melalui media sosial yang sering digunakan saat 

ini, salah satunya adalah instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto, menerapkan 

filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk instagram itu 

sendiri. Instagram menjadi sarana yang menjanjikan untuk berbagai akun, seperti akun informasi, 

berita, hiburan, kesehatan, online shop, dan ajang promosi. Pemanfaatan instagram sebagai media 

promosi pemasaran online merupakan realita yang terjadi saat ini (Aprilya, 2017). Pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta banyaknya pengguna instagram di 

Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan pelaku usaha menggunakan instagram sebagai media 

komunikasi dengan pelanggan. Yhoophii Shop merupakan toko yang menyediakan produk fashion 

pakaian wanita. 

 

2.2.1 Instagram 

Instagram merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunakan berbagi foto dan 

video. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau 

video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

"insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan 

sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid 

di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara 

kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan 

Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga 

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram 

merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Lakuran
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Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke 

dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag dan informasi lokasi. 

Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang 

disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag dan 

lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat menyukai foto serta mengikuti 

pengguna lain untuk menambahkan konten mereka masuk kepada beranda. 

Melalui Instagram pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek kemudian 

membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang diunggah pengguna dapat 

menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan lokasi. Pengguna juga dapat mengatur 

akun mereka sebagai "pribadi", sehingga mengharuskan mereka menyetujui setiap permintaan 

pengikut baru. Pengguna dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke situs jejaring sosial 

lain, memungkinkan mereka untuk berbagi foto yang diunggah ke situs-situs tersebut. 

Setelah diluncurkan pada tahun 2010, Instagram dengan cepat mendapatkan popularitas, 

dengan satu juta pengguna terdaftar dalam dua bulan, 10 juta dalam setahun dan akhirnya 800 juta 

pada September 2017. Pada April 2012, Facebook memperoleh keuntungan sekitar US 1 miliar 

dolar Hingga Oktober 2015, lebih dari 40 miliar foto telah diunggah ke layanan. Instagram dapat 

digunakan pada smartphone, iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi 

iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan telepon kamera Android apapun dengan sistem operasi   2.2 

(Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi ini tersebar melalui  Apple App Store dan Google Play. 

Instagram seakan hendak menunjukkan produknya memiliki tampilan lebih modern dan 

relevan dengan zaman sehingga sejumlah aplikasi yang dirilis oleh Instagram seperti boomerang, 

layout dan juga hyperlapse juga mengalami perubahan desain logo. Dimana ketiga logo turut 

mengandung skema warna ungu, jingga dan merah muda. 

(https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160512175043-185-130324/kisahdi-balik- 

perubahan-logo-ikonik-instagram) . 

 

 

 

 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160512175043-185-130324/kisahdi-balik-perubahan-logo-ikonik-instagram
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160512175043-185-130324/kisahdi-balik-perubahan-logo-ikonik-instagram
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Berikut adalah perubahan logo tersebut: 

1. Aplikasi layout, boomerang dan hyperlapse dengan logo lama 

2. Aplikasi layout, boomerang dan hyperlapse dengan logo baru 

 

 

 

2.2.1.1 Fitur-Fitur Instagram 

1. Explore 

Pada Juni 2012, Instagram memperkenalkan explore atau jelajahi, yang menampilkan 

foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat dan sejenis dengan pencarian yang sering 

dilakukan pengguna. Tab ini diperbarui pada Juni 2015 untuk menampilkan tag dan tempat 

yang sedang tren, konten yang dikurasi, dan kemampuan untuk mencari lokasi. Pada saat ini, 

menu explore diikuti penambahan sesuai dengan munculnya fitur baru dalam Instagram 

seperti Instagram live dan Instagram stories. 

2. Video 

Awalnya Instagram merupakan layanan berbagi foto murni. Instagram memasukkan 

video sharing 15 detik pada Juni 2013. Penambahan itu dilihat oleh beberapa orang di media 

teknologi sebagai upaya Facebook untuk bersaing dengan aplikasi berbagi video yang populer 

saat itu. Pada bulan Agustus 2015, Instagram menambahkan dukungan untuk video layar 

lebar. Pada Maret 2016, Instagram meningkatkan batas video 15 detik menjadi 60 detik. 

3. Instagram Direct 

Instagram direct merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi 

melalui pesan pribadi. Pengguna yang mengikuti satu sama lain dapat mengirim pesan pribadi 
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dengan foto dan video. Penggunaan Instagram direct dapat mengirim foto ke maksimum 

kepada 15 orang. Fitur ini resmi diluncurkan dalam aplikasi Instagram pada tahun 2013 dan 

mengalami pembaruan pada tahun 2015. 

4. IG TV 

IGTV merupakan fitur paling terbaru yang dikeluarkan oleh Instagram. IGTV adalah 

video vertikal yang tersedia dalam aplikasi dan situs web Instagram. Penggunaan IGTV 

memungkinkan pengguna untuk mengunggah hingga 10 menit video dengan ukuran file 

hingga 650 MB, dengan pengguna terverifikasi dan populer diizinkan untuk mengunggah 

video berdurasi hingga 60 menit dengan ukuran file hingga 5,4 GB. 

5. Instagram Stories 

Pada bulan Agustus 2016, Instagram meluncurkan Instagram Stories. Instagram stories 

merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menambahkan 

efek serta lapisan dan menambahkannya ke feed Instagram stories mereka. Gambar yang diunggah 

ke cerita pengguna memiliki masa kedaluwarsa setelah 24 jam. Ketika Instagram stories 

diluncurkan banyak yang melihatnya sebagai tiruan Snapchat. Hal ini dikarenakan selain 

membagikan foto danvideo yang hilang setelah 24 jam, Instagram stories memungkinkan 

pengguna menambahkan filter seperti Snapchat yang menambahkan hal-hal seperti mahkota bunga 

dan telinga kelinci. Namun, tidak butuh waktu lama dalam delapan bulan, Instagram stories 

mampu melampaui jumlah pengguna aktif harian SnapchaT 

(https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-storiesusers/index.html). 

 

 

2.2.1.2 Fungsi Instagram Stories 

Penggunaan Instagram stories sangat sederhana untuk dapat mengekspresikan diri dan 

terhubung dengan orang lain terutama digunakan sebagai bisnis. Selain dilengkapi fitur Instagram 

Stories yang menyenangkan karena dilengkapi dengan penunjang foto, video, teks dan filter-filter 

lucu. Penggunaan Instagram stories memiliki manfaat besar bagi penggunanya. Instagram stories 

saat ini merupakan platform yang paling cepat berkembang karena pada setiap harinya dan lebih 

dari 200 juta orang menggunakan Instagram stories. Selain itu Instagram stories masuk dalam 

“discovareble” memungkinkan orang lain dapat melihat unggahan pengguna meskipun tidak 

https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-stories-users/index.html
https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-stories-users/index.html
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saling mengikuti, hal tersebut merupakan kesempatan besar untuk menciptakan penggemar atau 

viewers aktif pada unggahan-unggahan lainnya. 

Sebagai pengguna yang sedang melakukan branding, Instagram stories dapat dijadikan alat 

untuk dapat menunjang tujuan. Stories adalah komponen penting dari penggunaan Instagram. 

Instagram stories adalah cara lain untuk terhubung dengan audien target dan fakta bahwa itu 

muncul di bagian atas bilah pencarian dan mengambil layar penuh pengguna (dan perhatian penuh) 

menghilangkan semua gangguan visual lainnya dari lapangan. 

 

2.3 Skateboard 

Skateboard adalah sebuah olah raga menggunakan papan luncur yang akhir-akhir ini 

semakin digemari oleh kalangan anak muda. Skateboard juga bisa dikategorikan sebagai aktivitas 

rekreasi, bentuk dari seni, sebuah profesi, dan juga alat transportasi. Skateboard sendiri mulai 

diperkenalkan sekitar akhir tahun 1940 atau awal tahun 1950. Skateboard berasal dari California, 

Amerika Serikat yang terkenal dengan olahraga selancarnya. Pada jaman dahulu, disaat para 

peselancar di Amerika sudah bosan dan tidak sabar menunggu datangnya ombak besar, mereka pun 

mencari akal bagaimana caranya agar mereka bisa tetap berseluncur pada saat ombak laut sedang 

surut. Akhirnya, mereka melakukan suatu eksperimen yang tak terduga. Mereka memasang 

komponen roda dari sepatu roda ke papan surf mereka sehingga mulai lahirlah permainan 

skateboard. 

Perkembangan globalisasi di dunia yang sangat pesat secara tidak langsung menuntut 

manusia untuk mengikuti perubahan tersebut sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri dengan 

perubahan yang ada. Indonesia sebagai negara berkembang pun juga mengalami hal ini, globalisasi 

dan kebudayaan luar seperti permainan skateboard yang masuk ke Indonesia memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan tehadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

Melihat kondisi tersebut menyebabkan banyaknya peluang bisnis kecil maupun besar yang 

dapat dibuka dalam bidang skateboard untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. 

Permainan skateboard sendiri mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 1970- an saat beberapa 

orang remaja yang menempuh pendidikan di luar negeri pulang dengan membawa skateboard 

yang pada saat itu skateboard ini sendiri masih berupa barang yang terbatas dan eksklusif. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

1 Personal Branding Analisis Personal Branding Androgini di Instagram (Studi kasus 

Fashion Blogger Akun @ardian_setya12new) 

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana bernama Dhela 

Swastantry Nindya Sidhatu Mahersy, pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kuanlitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Personal Branding Androgini di Instagram (Studi kasus Fashion Blogger Akun 

@ardian_setya12new). 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahawa secara silmultan, terdapat pengaruh yang kuat 

dari personal branding Ardian di akun Instagramnya @Ardian_Setya12new terhadap minat 

Fashion Androgini. Dari kedelapan variable (Xi) yang memiliki pengaruh paling besar yaitu 

dimensi maksud baik mengenai persepsi positif loyalitas para audiens. Akan tetapi, pemilihan 

karakter yang mendominasi personal branding harus disesuaikan dengan target pasar. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang personal branding di media 

sosial instagram. Perbedaan dari penlitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah di 

dalam penelitian ini membahas personal branding Ardian di akun instagram 

@Ardian_Setya12new terhadap minat Fashion Androgini. 

 

2 Personal Branding Storygrapher Melalui Media Sosial (Analisis Isi Pada Akun 

@Amrazing periode 1 April 2017 – 1 April 2018) 

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater 

Wartawan Surabaya bernama Rizky Nindi Lestari, pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui personal branding StoryGrapher melalui media social 

instagram pada akun @Amrazing pada periode 1 April 2017 – 1 April 2018. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahawa secara silmultan, terdapat pengaruh yang kuat dari 

personal branding Alex di akun Instagramnya @Amzrazing terhadap minat travel blogger dan 

social media influencer. Dari kelima variable (X) yang memiliki pengaruh paling besar yaitu 
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dimensi maksud baik mengenai persepsi positif loyalitas para audiens. Akan tetapi, pemilihan 

karakter yang mendominasi personal branding harus disesuaikan dengan target pasar. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang personal branding di media 

sosial instagram. Perbedaan dari penlitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah di 

dalam penelitian ini membahas personal branding Alex di akun instagram @Amrazing terhadap 

minat travel blogger dan social media influencer dan menggunakan metode kuantitatif. 

 

3 Personal Branding Laudya Cynthia Bella Melalui Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif 

Pada Akun Instagram @Bandungmakuta) 

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Periklanan/AKOM BSI Jakarta 

Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika Jakarta bernama Iin Soraya, pada tahun 2017. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi (Rakhmat, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana untuk mengetahui personal branding Laudya Cynthia Bella melalui media sosial 

instagram. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Laudya Cynthia Bella membentuk personal branding 

dengam menggunakan fitur-fitur yang ada dalam instagram yaitu Followers (Pengikut), Upload 

Foto (Mengunggah Foto), Kamera, Efek Foto, Judul Foto, Arroba (@), Geotagging, Jejaring 

Sosial, Tanda Suka, Popular (Explore). 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai 8 konsep pembentuk personal branding Laudya 

Cynthia Bella melalui akun instagram Bandung Makuta yaitu secara spesialisasi bahwa ungghan 

foto yang menggunakan bahasa sunda ini mencirikan bahwa Bella asli dari sunda yaitu Bandung. 

Dari segi kepemimpinan Bella merupakan seorang pemimpin yang baik dan humble kepada para 

karyawannya. Dari segi kepribadian bela termaksud orang yang memiliki sifat yang humble dan 

periang, apa adanya dan sederhana. Dari segi perbedan Bella memiliki diferensiasi dalam hal 

karakter dengan jiwa sosialismenya yang terkait hari-hari nasional, internasional serta pada 

keadaan Bandung. Dari segi terlihat Bella beberapa kali kesempatan data disetiap acara Bandung 

Makuta seperti launching Bandung Makuta Gold Series, dengan terjun berpartisipasi dan terjun 
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langsung memandu acara. Dari segi kesatuan kepribadian Bella yang ditampilkan dalam akun 

instagram sesuai dengan karakter Bella yang baik, humble, humoris dan santai. Dari sisi 

Keteguhan Bella termaksud dalam kriteria orang yang mengikuti perkembangan zaman. Nama 

Baik membentuk nama baiknya melalui instagram, dengan tidak membalas akunakun haters yang 

berkomentar buruk. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

Skater yang bernama Sulistiyono 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

Konten – konten postingan 

Konsep Personal Branding : 

1. Spesialisasi 5. Terlihat 

2. Kepemimpinan 6. Kesatuan 

3. Kepribadian 7. Keteguhan 

4. Perbedaan 8. Nama Baik 

 

(Explore, IG TV, Video, Foto, 

Instagram Story, Instagram 

Direct, Caption, Like, 

Comment, Save Content, 

Insight, Search, Hastag, 

Mention) 

 

Personal Branding Sulitiyono melalui instagram pribadi miliknya 

@Sulistumo  
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  Teori di atas akan digunakan untuk menganalisa tentang bagaimana bentuk 

Personal Branding Sulistiyono melalui instagram pribadinya @Sulistumo. Sebagai seorang 

Skater, Influencer dan bekerja sebagai seorang promotion marketing di sebuah perusahaan 

clothing, bagaimana dia membentuk personal branding melalui media sosial dan dengan secara 

aktif membentuk persepsi publik. 
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