
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media selalu punya peran penting dalam proses penyampaian informasi. 

Tanpa disadari keberadaan media menjadi kebutuhan manusia di era globalisasi 

yang semakin canggih seperti saat ini. Media dimanfaatkan penggunanya untuk 

berbagi informasi, berpasitipasi, berekspresi, menciptakan isi, bahkan mencitrakan 

diri. Perannya sebagai penyampai informasi dapat dikatakan sebagai komunikasi 

massa, dimana bentuk pesan yang disampaikan kepada publik melalui media massa 

meliputi surat kabar, majalah, buku, film, televisi, radio, bahkan internet sebagai 

media yang berkembang pesat saat ini. 

Media sosial merupakan bagian media massa yang menjadi salah satu bentuk 

komunikasi satu arah. Jaringan yang luas memungkinkannya untuk menjangkau 

wilayah yang lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu. Namun seiring 

perkembangan zaman, kini media sosial menjadi multifungsi. Media sosial 

digunakan untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat atau keluarga, mendapatkan 

pengetahuan, mendapatkan teman baru, mendapatkan informasi, sebagai media 

usaha misalkan menjual barang – barang secara online, promosi band, film, buku 

dan sebagainya hingga mencitrakan dirinya. Ada kelebihan, ada pula 

kekurangannya. Kini banyak akun – akun palsu yang digunakan orang – orang yang 

tidak bertanggung jawab untuk mencoreng nama baik, penipuan, bahkan aksi 

kriminalitas yang bisa saja dipancing oleh postingan yang memberi peluang untuk 



melakukan kejahatan. Maka dari itu, bagi pungguna akun media sosial, gunakanlah 

akunmu secara cerdas dan positif agar tidak merugikan siapapun termasuk diri 

sendiri. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, 

pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. 

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan 

pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 

95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Facebook, 

Twitter, YouTube, Line, Tumblr, Instagram, Path, Soundcloud dan sebagainya 

merupakan jejaring sosial yang populer saat ini. Masing – masing dari media sosial 

itu memiliki keunggulan tersendiri. (Anonim. komimfo.go.id. 2014) 

Salah satunya adalah Instgram. Instagram kini telah menjadi salah satu 

aplikasi paling diminati oleh para pengguna iOS dan Android. Satu minggu setelah 

aplikasi ini tersedia di tahun 2012, penggunanya bertambah hingga mencapai 10 

juta. Instagram merupakan aplikasi gratis yang digunakan untuk berbagi foto yang 

memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto atau video dan selanjutnya 

berbagi pada layanan jejaring sosial. Kemudahan yang ditawarkan dari mulai 

mengambil gambar, mengedit, dan mengunggahnya ke Instagram, Facebook, 

maupun Twitter menjadi daya tarik tersendiri. Melalui fitur-fitur inilah Instagram 

banyak diminati semua kalangan tanpa terkecuali artis, pemilik onlineshop dan 

bahkan public figure. Kepopuleran Facebook dan Twitter dikuti pula oleh 

Instagram. Pengguna instagram terus bertambah, jumlahnya kini menurut 



pengumuman layanan photo sharing tersebut pada Selasa (25/3/2014) kemarin, 

telah mencapai lebih dari 200 juta. (Yusuf. Kompas.com. 2014) 

Media dalam hal ini adalah foto yang terdapat di media sosial, dimana foto 

dapat menciptakan persepsi. Persepsi manusia bisa berbeda – beda meskipun pada 

objek yang sama. Persepsi yang tertanam dan terpelihara dibenak orang lain dimana 

pada akhirnya adalah orang lain mempunyai pandangan positif ataupun sebaliknya. 

Keberadaan persepsi itu lebih penting dari realitas dan sering kali persepsi itulah 

realitas. Sebagai contoh, Joko Widodo atau Jokowi akan dipersepsi sebagai sosok 

yang sederhana dan apa adanya, namun bisa juga dilihat sebagai sosok yang tidak 

tegas, tidak berwibawa dan sebagainya. Banyaknya persepsi yang dihasilkan, 

karena pada dasarnya persepsi adalah bagaimana seseorang melihat sesuatu.  

Kristiani Herawati atau yang lebih dikenal dengan Ani Yudhoyono adalah 

sosok public figure yang aktif di media sosial. Ani memiliki website pribadi 

(anisby.com) namun sudah tidak aktif sejak tahun 2013, lalu ia juga memiliki akun 

twitter dan instgram. Hobinya dalam dunia fotografi di buktikan dari setiap moment 

yang diabadikannya disetiap kunjungan kenegaraan maupun keluarga dalam akun 

Instagram miliknya @AniYudhoyono. Semua foto yang diunggah di akun 

instagram miliknya menunjukkan kegiatan yang dijalaninya. Keaktifan di media 

sosial Instagram membuat jumlah pengikutnya (followers) hingga saat ini mencapai 

1 juta  dengan 1680an postingan yang akan terus bertambah, namun yang diikutinya 

(following) hanya 5 yang terdiri dari kedua anak dan menantunya serta satu akun 

yang bernama @boneka.  



Berkaitan dengan dunia foto, fotografi menjadi hobi terbesar Ani Yudhoyono. 

Pada Oktober 2011, ia menerbitkan buku kumpulan fotonya yang berjudul The 

Colour of Harmony – A Photograph Journey by Ani Yudhoyono. Kumpulan foto 

tersebut adalah foto yang diambilnya sendiri dan foto dokumentasi selama tiga 

tahun terakhir saat mendampingi suaminya mengelilingi seluruh pulau di Indonesia 

hingga negara – negara di dunia. Serta yang selalu memberi ‘warna’ adalah fotonya 

bersama keluarga. Semua foto yang ia unggah di Instagram pun menyertakan 

namanya sebagai penanda hak cipta untuk foto yang diambilnya sendiri. 

 Hingga saat ini dari semua foto yang ia unggah semuanya mendapatkan ‘like’ 

dan komentar dengan ribuan persepsi orang yang melihatnya. Hampir semua 

fotonya menunjukkan dirinya sebagai sosok yang ramah seperti fotonya bersama 

kerabat, anak – anak, lalu penyayang, serta kerap menunjukkan kekompakan dan 

keakraban keluarga SBY. Tidak sedikit yang terkadang memberikan komentar – 

komentar pujian dan bahkan melontarkan komentar yang terkesan ‘menyindir’ foto 

dan captionnya di Instagram. Di beberapa fotonya terdapat komentar – komentar 

yang membuat Ani tersinggung hingga respon komentarnya yang terkesan sinis. 

Maka dari itulah dapat dikatakan bahwa keberadaan media massa mempunyai 

kekuatan untuk membentuk opini publik.  

Selain Ani, ada beberapa tokoh dunia yang juga menggunakan media massa 

untuk membentuk personal brandingnya. Diantaranya gubernur DKI Jakarta yang 

lebih dikenal dengan Ahok menggunakan website dan beberapa media sosial, 

presiden Amerika Serikat Barrack Obamma menggunakan instagram, presiden 

Indonesia Ir. Joko Widodo yang juga menggunakan instagram, serta istri gubernur 



DKI Jakarta Veronika Basuki  yang menggunakan website seperti suaminya serta 

masih banyak lainnya. Penggunaan media massa ini memiliki peran besar dalam 

membentuk personal branding, sehingga sangat di manfaatkan para tokoh dalam 

menyampaikan maksud dan tujuannya melalui media tersebut. 

Pada masa jabatan presiden SBY, foto – foto yang diposting oleh Ani 

didominasi oleh kegiatannya bersama SBY dalam konteks kenegaraan. Seperti 

yang tergambar disalah satu fotonya saat mengunjungi pengungsi akibat erupsi 

gunung Sinabung di Sumatera Utara beberapa tahun silam. Tergambar bahwa Ani 

dan SBY mengunjungi mereka untuk mendengarkan keluh kesah dan merasakan 

langsung apa yang dirasakan mereka. Lalu dikesempatan yang sama, Ani terlihat 

menggendong anak bayi yang ada di pengungsian tersebut lalu terlihat SBY sedang 

menadahkan tangan untuk melakukan doa bersama di tempat itu agar selalu diberi 

perlindungan oleh yang maha kuasa. Dari contoh foto yang dipaparkan diatas, dapat 

menggambarkan bahwa Ani dan SBY adalah sosok pemimpin negara yang peduli 

terhadap rakyatnya. 

Dan di pasca masa jabatan presiden ke 6 RI dalam akun instagramnya, Ani 

mengunggah foto kebersamaannya dengan suami dihari pertama saat sudah tidak 

menjadi bapak dan ibu negara dirumahnya di Cikeas, mereka terlihat sedang 

membaca buku dan terlihat dua cangkir di atas mejanya. Foto lain yang 

diunggahnya menunjukkan kebersamaannya dengan sang cucu disebuah kebun 

dimana  terlihat Airlangga, cucu keduanya sedang menunjuk buah yang banyak 

dipohon. Dikesempatan yang sama juga Ani terlihat menggendong Airlangga yang 



ingin memanjat ke atas pohon. Tidak hanya itu, Ani juga membagikan banyak foto 

lainnya yang menunjukkan kebersamaannya bersama keluarga dan kerabat. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat fenomena ini dan ingin 

mendeskripsikan penerapan personal branding Ani Yudhoyono pada akun media 

sosial instagram @AniYudhoyono pasca jabatan presiden SBY melalui foto dan 

caption. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di latar belakang, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana personal branding melalui foto dan caption pada akun 

instagram @AniYudhoyono pasca jabatan SBY? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Mendeskripsikan personal branding melalui foto dan caption pada akun instagram 

@AniYudhoyono pasca jabatan SBY. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pendukung bagi peneliti 

yang menganalisis kajian mengenai personal branding tokoh melalui media 

sosial berdasarkan elemen maupun dimensi yang mengacu pada personal 



branding. Adapun kajian personal branding juga salah satu bagian dari 

bidang ilmu komunikasi. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa keberadaan media 

sosial kini bagi segelintir orang dimanfaatkan sebagai hiburan dan sumber 

informasi tetapi untuk beberapa public figure atau tokoh justru 

memanfaatkannya untuk membangun personal branding dengan 

menunjukkan nilai yang ia miliki.  

 


