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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang 

cukup pesat seiring dengan perkembangan era yang semakin modern.Seperti 

yang diberitakan pada website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia bahwa Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia 

yang sedang tertidur". Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa 

adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh 

dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 

2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. 

Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna 

aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. 

 Hampir dipastikan bahwa masyarakat yang terutama hidup diwilayah 

perkotaan baik kalangan tua maupun muda memiliki alat komunikasi seperti 

telepon pintar atau yang biasa disebut dengan smartphone guna memenuhi 

kebutuhan untuk mendapatkan informasi maupun sebagai sebagai alat 

eksistensi diri. Kecanggihan yang dimiliki oleh smartphone juga tidak terlepas 

dari adanya internet yang terhubung oleh smartphone tersebut. Smartphone bisa 

difungsikan sebagaimana mestinya bila adanya jaringan internet.Oleh sebab 

itu,smartphone dan internet seolah menjadi keterkaitan yang penting. 

Peningkatan penggunaan smartphone juga seiring dengan peningkatan 

penggunaan internet. Hal ini berkaitan dengan semakin luasnya area Hotspot 

atau wifi  yang ada dimana – mana. Langganan internet semakin murah dan 
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praktis, bahkan membuka internet melalui telepon seluler pun sekarang bukan 

lagi kegiatan yang aneh (Bajari, 2013 :468) 

 Seperti yang diberitakan oleh kompas.com  bahwa  survei yang dilakukan 

oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap 

bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke 

internet.Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 

juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk 

Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 

51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei 

yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. 

Penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan 

smartphone atau perangkat genggam.  

 Inovasi baru dari internet tidak hanya menyebabkan munculnya media baru 

saja, tetapi juga dapat mengubah berbagai macam aspek kehidupan manusia 

seperti perubahan komunikasi maupun berinteraksi yang tidak pernah diduga 

sebelumnya. Dunia seolah - olah tidak ada lagi batasan dan tidak ada lagi 

kerahasiaan yang bisa ditutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas orang lain 

melalui media sosial padahal kita tidak mengenal dan tidak pernah bertemu 

tatap muka dengan orang tersebut.(Nasrullah,2016:1)  

 Pengguna smartphone pasti juga tidak asing dengan adanya sosial media. 

Mayoritas pengguna smartphone hampir memiliki akun sosial media seperti 

Instagram, Facebook, Line,Path dan sebagainya. Kondisi tersebut juga dapat 

mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital ini. 

Dengan adanya berbagai situs jejaring sosial tersebut, kita dapat melakukan 
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berbagai macam cara berkomunikasi maupun mengekspresikan diri termasuk 

juga menampilan siapa diri kita yang sesungguhnya atau melakukan personal 

branding. 

 Dalam penelitian ini akan fokus pada media sosial Instagram. Seperti ysng 

diberitakan oleh beritasatu.com bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat 

pengguna Instagram teraktif untuk wilayah asia – pasifik. Hal ini pula 

menjadikan kesempatan untuk para pemilik brand untuk berhubungan dengan 

konsumen.  Oleh sebab itu, instagram juga sangat berpeluang sebagai media 

yang digunakan untuk membangun personal branding.  

Personal Branding merupakan fenomena yang unik. Dalam ilmu 

manajemen dan marketing tradisional, hanya produk, jasa dan perusahaan saja 

yang memiliki brand. Namun, ada fenomena baru bahwa seseorang juga 

memiliki sebuah brand atau dikenal dengan personal branding. 

(Enterprise,2011 :1-2) . 

 Nama yang dimiliki seseorang dapat dijadikan sebuah merek orang tersebut 

dengan berbagai keunikan yang dimilikinya. Personal branding yang dimiliki 

seseorang berguna untuk menampilkan ciri khas yang dimiliki oleh orang 

tersebut. Seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti dari berita yang 

diterbitkan oleh CNN Indonesia yaitu aplikasi berbagi foto dan video Instagram 

mencatat angka baru dari segi penggunaannya.  

Kini layanan milik Facebook ini dipakai oleh 500 juta user per 

bulan.Adanya fasilitas unggah foto maupun profil pengguna yang disediakan 

oleh instagram itu dapat dimanfaatkan oleh para pengguna sosial media sebagai 

media personal branding yang menampilkan keunikan maupun kelebihan yang 
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dimiliki seseorang. Adanya foto yang diunggah dalam akun instagram, orang 

lain dapat menilai siapa diri orang dalam akun instagram tersebut. Bahkan juga 

dapat memperoleh informasi tenang bagaimana karakteristik, hobi, maupun 

aktvitas pemilik akun instagram. 

Tidak sedikit para tokoh politik maupun yang memanfaatkan media sosial 

instagram ini sebagai sarana untuk membangun personal branding agar 

sehingga masyarakat dapat menilai dan memberi pandangan positif terhadap 

tokoh politik tersebut. 

Bahkan banyak pemimpin daerah maupun negara banyak menggunakan 

Instagram sebagai media untuk menunjukkan hasil kinerja maupun berbagai 

aktivitas yang dilakukan sebagai pemimpin daerah maupun negara. Misalnya 

presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo memiliki akun istagram 

dengan nama @Jokowi. Dalam postingan instagram yang dimiliki oleh orang 

nomor satu di Indonesia ini, masyarakat dapat menilai kinerja presiden dan juga 

aktivitas yang dilakukan oleh presiden melalui foto yang diunggah kedalam 

akunnya. 

 Tidak hanya para pemimpin negara, para artis maupun orang-orang 

terkenal yang menggeluti dibidang fotografi juga memanfaatkan instagram 

sebagai media untuk mempublikasikan hasil karyanya. Misalnya saja fotografer 

terkenal seperti akun @riomotret yang mem branding dirinya sebagai seorang 

fotografer yang handal dengan postingan berbagai foto hasil karyanya. Bahkan 

orang biasa pun dapat menjadi terkenal berkat postingan – postingan yang 

sering di uploadnya. Misalnya saja akun instagram @jrsugianto atau yang biasa 

disebut tatan. Ia sebelumnya hanya seorang balita biasa dengan berbagai 
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tingkah lucunya kemudian diunggah dalam instagram yang menjadikannya kini 

semakin terkenal diberbagai kalangan bahkan ada pula stasiun televisi yang 

mengundangnya. Personal branding yang dibangun melalui akun instagram 

tersebut telah membawa berbagai dampak positif.  Intinya media sosial adalah 

alat dimana setiap anggota masyarakat bisa memberikan informasi apa saja, 

untuk tujuan apa saja, dalam konteks apa saja, dan untuk kepentingan apa 

saja.(Nurudin,2015) 

Fenomena unik juga terjadi pada instagram yaitu kita dapat mengetahui 

karakteristik seseorang, siapa orang tersebut maupun keahlian seseorang 

melalui unggahan foto yang diupload pada situs jejaring sosial instagram.  

Kakang dan mbak yu merupakan putra-putri terpilih yang ada di Kota 

Malang. mereka merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata menjadi Brand Ambassador Tourism di Kota 

Malang sebagai orang yang dapat mengenalkan potensi pariwisata di Kota 

Malang. tidak hanya itu, mereka juga diharapkan mampu mengenalkan 

pariwisata tidak hanya diruang lingkup nasional, bahkan internasional.  

Sebagai pemuda kota malang, Kakang Mbak yu ini tentunya memiliki 

reputasi tersendiri karena merupakan icon pemuda dikota Malang. Penggunaan 

sosial media pun tentunya tidak terlepas dari mereka. 

 Pemilihan kakang mbakyu ini tentunya dipilih melaui proses yang sangat 

panjang. Mereka diberi pembekalan dan dikarantina terlebih dahulu. Tiap 

individu juga harus memiliki keahlian yang dimiliki.  

Instagram merupakan sosial media yang digunakan Kakang Mbakyu untuk 

memperoleh berbagai informasi dan juga sebagai media untuk 



6 
 

mempublikasikan diri mereka. Sebagai ambassador tourism yang ada diKota 

Malang, tentunya mereka harus memberikan hal-hal positf kepada masyarakat 

dan personal branding mereka tentunya akan menjadi penilaian tersendiri. 

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penggunaan instagram sebagai media personal 

branding pada Kakang Mbakyu Kota Malang 2016.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana penggunaan situs jejaring sosial instagram sebagai media 

personal branding?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan 

bagaimana penggunaan situs jejaring sosial instagram sebagai media untuk 

membentuk personal branding. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan  bagi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai penggunaan internet terutama situs 

jejaring sosial. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan peneliti maupun pembaca dalam memahami penggunaan 
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sosial media instagram sebagai media untuk membentuk Personal 

Branding. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi Kakang Mbakyu 

Kota Malang untuk memaksimalkan penggunaan instagram sebagai media 

personal branding. 

 


