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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Brand tidak hanya milik suatu perusahaan atau produk saja. Di luar 

sana banyak sekali yang membutuhkannya, termasuk dalam kehidupan 

pribadi seseorang pun sering disadarkan tentang betapa pentingnya 

memiliki personal branding, setidaknya untuk lingkungan terdekatnya. 

Personal branding dalam kehidupan sosial sudah menjadi daya tarik 

tersendiri karena berhubungan dengan usaha individu untuk mendapatkan 

citra baik dari khalayak. Sebagaimana hakikatnya, personal branding 

merupakan suatu cara untuk mengenalkan kepada orang banyak tentang 

karakter pribadi seseorang, bidang yang menjadi keahlian dan ketertarikan, 

serta hal-hal khusus seperti gaya berkomunikasi baik lewat ucapan, tulisan 

dan bahasa tubuh yang pada akhirnya bertujuan untuk membentuk persepsi 

positif pada setiap orang yang bertemu dan mengamati kita. 

Personal Branding adalah suatu proses membingkai diri layaknya 

sebuah merek yang akan dipromosikan kepada target market dengan unsur 

kemasan yang tertata dan menarik, yang di dalamnya berisi kepribadian, 

keahlian, dan konsistensi. Hal ini menjadi penting karena akan membentuk 

karakter seseorang yang berbeda dari yang lain, sehingga memudahkan 

langkah untuk bersaing dalam karir dan lebih mudah memikat perhatian 

orang untuk bekerjasama. Istilah personal branding pertama kali 
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digunakan dan didiskusikan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Tom 

Peter pada tahun 1997. Peter Montoya, pengarang buku “The Brand 

Called You” dalam Dede Robel (2012), mengatakan bahwa kunci personal 

branding adalah mengetahui bagaimana seseorang dipersepsikan oleh 

orang lain. Sederhannya, personal branding adalah cara seseorang 

“mengatur” persepsi orang lain terhadap Anda. Melalui personal brand 

kredibilitas seseorang akan semakin kuat dan terlihat dalam pandangan 

masyarakat. Sebab dengan memiliki personal brand seseorang akan dinilai 

memiliki kemampuan terhadap suatu bidang yang dapat memberi manfaat 

untuk khalayak. Terdapat empat parameter personal branding seperti yang 

dikutip dari kicauan Twitter Akademi Berbagi Jogya (@akberjogya) 

berikut ini: “4 parameter personal branding: Karakter (aktivitas), Eksis, 

Love to share dan Popular (banyak teman, sahabat dan klien).” 

Banyak strategi dalam membangun personal branding, namun 

yang saat ini mengalami pergeseran menuju kemudahan adalah dengan 

memanfaatkan media sosial. Teknologi komunikasi mengalami kemajuan 

yang pesat di abad 21 ini. Everett M. Rogers (1986: 12) dalam bukunya 

Communication Technology; The New Media in Society, mengemukakan 

tentang empat era komunikasi yang dialami oleh manusia, yaitu Era Tulis, 

Era Media Cetak, Era Media Telekomunikasi dan Era Media Komunikasi 

Interaktif. Saat ini manusia sedang menjalani era keempat, yaitu Era 

Media Komunikasi Interaktif. Hal ini terbukti dengan lahirnya beragam 

media baru yang belum pernah ada sebelumnya dan memberikan ruang 
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lebih luas pada penggunanya untuk berkomunikasi secara aktif tanpa 

batasan jarak. Media baru ini lebih dikenal dengan istilah media sosial. 

Sebut saja Facebook sebagai platform jejaring sosial, Twitter yang 

mempertemukan pengguna, komunitas, ahli dan sponsor dalam sebuah 

interaksi sosial, Blog sebagai rumah yang berisi segala macam content 

membanggakan tentang pribadi, Linkedin juga membantu seseorang untuk 

menyusun biodata digital yang luas jangkauannya dan dapat diperbaharui 

setiap saat serta masih banyak jenis media sosial lainnya. 

Masyarakat kini telah akrab dengan berbagai jejaring sosial. Hal ini 

dikarenakan ada kemudahan untuk mengaksesnya, melalui handphone tiap 

individu sudah dapat berinteraksi dengan akun pribadinya dan 

mengekspresikan diri dengan berbagai fitur. Salah satunya adalah Twitter 

yang menjadi objek dalam penelitian ini. Twitter dipilih dalam penelitian 

ini karena sekarang terus mengalami pertumbuhan, seperti dikutip Anita Li 

(2013), dari situs Mashable berikut ini:  

Twitter kini merupakan platform media sosial pertumbuhan paling 

cepat, mengalahkan Facebook dan Google+, ungkap studi dari 

Global Web Index, dimana angka pengguna aktif di Twitter kini 

tumbuh 40% dari Q2 hingga Q4 2012 tersebut sama saja dengan 

angka 288 juta pengguna bulanan aktif. Pada Juli 2009, Twitter 

hanya memiliki 35,47 juta pengguna bulanan. Semenjak itu, 

Twitter telah mengalami pertumbuhan sebesar 714%. Secara 

keseluruhan 21% populasi internet dunia kini aktif menggunakan 

Twitter tiap bulannya.  

Di lain sisi, alasan peneliti menggunakan Twitter sebagai bagian 

dari media sosial untuk membangun personal branding karena 

berdasarkan laporan yang berjudul “Social, Digital and Mobile in Asia” 
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yang dirilis oleh WeAreSocial cabang Singapura, dijelaskan bahwa 

penetrasi internet di Asia pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 24 

persen tahun lalu menjadi 27 persen tahun ini. Pengguna internet di Asia 

saat ini berjumlah 1,03 milyar dari total populasi 3,8 milyar. Sementara 

itu, pengguna jejaring sosial dan telepon seluler adalah 21 persen dan 82 

persen dari total populasi. Dari segi jumlah, pengguna internet di 

Indonesia berada di peringkat keempat dengan persentase 22% atau 

sebanyak 55 juta jiwa di bawah China (538 juta), India (121 juta) dan 

Jepang (101 juta). Selanjutnya, dari 248.645.000 populasi di Indonesia, 22 

persen adalah pengguna internet dan sebanyak 18 persen merupakan 

pengguna sosial networking (Andi Baso Djaya, 2012). Dari data tersebut 

tidak menutup kemungkinan bahwa semakin lama aktivitas manusia akan 

semakin bergantung pada internet. Maka dari itu, peneliti turut 

menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi sekarang melalui akses 

internet, Twitter dipilih dalam penelitian ini mengikuti perkembangan 

zaman dan gaya hidup yang semakin modern. 

Dalam suatu rencana yang hendak dicapai sudah selayaknya 

seseorang membuat strategi agar apa yang ingin dicapai terlaksana sesuai 

harapan. Melalui strategi maka orang akan membuat cara-cara yang 

terencana dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi 

sekitarnya. Hal ini akan mampu mengantarkan seseorang pada tujuannya 

secara jelas. Untuk itu, penelitian ini akan melihat strategi seperti apa yang 

dilakukan para profesional dalam membangun personal branding di 

http://m.salingsilang.com/profil/ejharawk
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Twitter sehingga mampu menuai kesuksesan dalam karirnya. Beberapa 

keberhasilan nyata para profesional dalam membangun personal brand di 

Twitter adalah mendapatkan tawaran sebagai brand ambassador, 

dipercaya menjadi pembicara sesuai keahlian mereka, meningkatkan 

kredibilitas, menjadi terkenal dan mempunyai banyak relasi serta 

mendatangkan keuntungan berupa finansial. 

Era yang serba instan kini berangsur telah menggusur cara-cara 

yang tidak praktis lewat kemunculan Twitter. Seperti halnya orang atau 

instansi tidak perlu lagi berdagang atau mempromosikan barang dan 

jasanya dengan keliling dari tempat ke tempat, cukup dengan Twitter yang 

target audiensnya lebih masif dan menjangkau semua tempat tanpa biaya 

akomodasi. Begitupun perusahaan yang kini mulai melakukan 

penyeleksian calon karyawan via Twitter. Mulai dari pengumuman 

lowongan hingga mengamati kepribadian, kemampuan, dan keunggulan 

seseorang cukup dilihat dari track record-nya di Twitter. Tidak dapat 

dihindari bahwa manfaat dari personal brand akan menguntungkan 

seseorang dalam dunia kerja maupun kehidupan pribadinya. Apabila 

personal brand sudah terbentuk maka akan mudah bagi individu untuk 

menang dalam persaingan, karena personal brand akan memperlihatkan 

keunggulan dan keunikan seseorang yang berbeda dibanding 

kompetitornya. Maka personal brand adalah hal penting yang harus 

dibangun dan tidak dapat dipisahkan dari karir seseorang jika ingin 

menunjang dan mengembangkan kesuksesannya. 
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Terdapat fenomena menarik yang memperkuat penelitian ini, yang 

mana di era teknologi komunikasi sekarang telah banyak perusahaan 

melakukan seleksi terhadap calon karyawan dengan melihat data diri, 

kelakuan, karakter, track record dan aktivitasnya lewat jejaring sosial. 

Berdasarkan survei dari Jobvite dalam Social Recruitment Survey, 2012, 

membuktikan bahwa 7 dari 10 perusahaan sukses memperoleh kandidat 

pegawai melalui media sosial. Hasil dari survei tersebut menunjukkan 

Twitter sebagai media sosial yang digunakan untuk rekuitmen karyawan 

mengalami peningkatan, dari 45 persen pada tahun 2010 menjadi 54 

persen di tahun 2012. Selain itu, perbandingan orang yang mempunyai 

media sosial akan lebih mudah diterima oleh perusahaan menunjukkan 

angka 1 banding 7 dari pada yang tidak mempunyai media sosial 

persaingannya sama dengan 1 banding 100 (Aditya Wardhana, 2012).  

Tapi yang saat ini terjadi, berdasarkan pengamatan peneliti masih 

banyak orang yang menggunakan Twitter hanya sebagai media ekspresi 

diri lewat tweet yang tidak terkontrol, sehingga terkesan frontal, pamer, 

dan tidak benefit. Padahal, tidak hanya mereka yang menikmati apa yang 

dipublikasikan di Twitter, sangat banyak orang yang melihat bahkan 

mengikuti apa yang sedang dilakukannya di social networking tersebut. 

Alhasil, masyarakat akan mendeskripsikan karakter orang tersebut sesuai 

dengan tampilan dan aktivitasnya di Twitter. Tidak hanya itu, apa yang 

pernah mereka publish suatu saat nanti akan menjadi track record yang 

bisa terangkat kembali ke publik. Hal ini akan menjadi blunder jika yang 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http://recruiting.jobvite.com/news/press-releases/pr/jobvite-social-recruiting-survey-2012.php&ei=kMdNUOacO4HJrAffvIGwAg&usg=AFQjCNG_ZrTVc_HzmguRssvJVrJw2vZR5g&sig2=b6_85knopqNMa6Qn1wt6Pw
http://m.salingsilang.com/profil/denkoplak
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mereka posting adalah sesuatu yang bernilai negatif, seperti foto yang 

tidak sopan atau berbagai tweet yang menyinggung SARA karena akan 

menciptakan persepsi buruk dari orang lain tentangnya. Berdasarkan 

survei dari Jobvite dalam Social Recruitment Survey, 2012, yang ditulis 

Aditya Wardhana (2012) dalam blognya menyatakan bahwa ada beberapa 

posting-an yang tidak disukai oleh perusahaan, yakni tweet tentang 

kegiatan yang sedang mengkonsumsi drugs secara ilegal (78%), tweet 

terkait masalah seksual (66%), tweet kata-kata yang tidak senonoh atau 

menyinggung SARA (61%), tweet yang terdapat kesalahan tata bahasa 

(54%) dan foto yang tidak sopan (47%).  

Dari uraian di atas, maka alasan peneliti memilih tema ini karena 

berawal dari rasa prihatin terhadap penggunaan media sosial khususnya 

Twitter yang hanya dijadikan sebagai alat penyampai pesan yang tidak 

bermanfaat. Misalnya kicauan tentang curahan hati, pelampiasan 

kemarahan dengan kata-kata kasar dan tidak sopan, aktivitas yang bersifat 

pamer, dan tweet yang menyudutkan pihak lain. Namun ada pula orang 

beranggapan bahwa Twitter adalah akun pribadinya sehingga mempunyai 

hak untuk melakukan apa saja. Untuk itu, peneliti menganggap perlu 

melakukan penelitian yang lebih spesifik dan terarah mengenai strategi 

yang digunakan para profesional dalam membangun personal branding di 

Twitter. Sehingga diharapkan dari strategi tersebut mampu memberi 

contoh bagi pengguna Twitter pada umumnya. Selain itu, agar dapat 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http://recruiting.jobvite.com/news/press-releases/pr/jobvite-social-recruiting-survey-2012.php&ei=kMdNUOacO4HJrAffvIGwAg&usg=AFQjCNG_ZrTVc_HzmguRssvJVrJw2vZR5g&sig2=b6_85knopqNMa6Qn1wt6Pw
http://m.salingsilang.com/profil/denkoplak
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menggunakan Twitter untuk berbagi informasi yang bermanfaat. 

Sebagaimana pernyataan Isnani Dzuhrina (2013: 2) berikuti ini: 

Semua informasi yang kita sajikan melalui media online akan 

menghasilkan jejak digital yang secara tidak langsung dapat membangun 

personal brand (Lampel dan Bhalla, 2007), sehingga disadari ataupun 

tidak, hal tersebut dapat menimbulkan dampak pada reputasi kita (Solove, 

2007). Korelasinya adalah dengan pengembangan karir kita di masa yang 

akan datang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Membangun personal branding mempunyai banyak cara. Di era 

media komunikasi interaktif saat ini menggunakan media sosial adalah 

strategi yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan 

peneliti adalah “Bagaimana strategi para profesional dalam membangun 

personal branding melalui Twitter?”  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas dan agar 

penelitian ini nantinya lebih terarah, maka perlu ditetapkan tujuan 

penelitian. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana strategi para profesional dalam membangun personal branding 

melalui media sosial (Twitter).   

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan kegunaan baik 

secara akademis maupun praktis dapat diperoleh dalam penelitian ini. 

Kegunaan tersebut meliputi: 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah 

komunikasi, khususnya dalam kajian Public Relations dan Jurnalistik 

sebagai temuan baru tentang penggunaan media sosial untuk 

membangun personal branding melalui Twitter. Selain itu, penelitian 
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ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara 

menyeluruh tentang strategi membangun personal branding melalui 

media sosial. Sehingga orang dapat mencontoh dan menggunakan 

strategi tersebut untuk membangun personal branding yang positif via 

Twitter. Selanjutnya, mampu mengedukasi mengenai bagaimana 

penggunaan Twitter yang tepat dalam membangun personal branding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


