
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 MEDIA 

1.1.1 Pengertian Media 

Banyak yang mendefinisikan tentang apa pengertian dari media. Hafid 

Cangara mendefinisikan media adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak 

(Cangara,2012:137). Definisi yang ada memiliki kecenderungan yang 

sama bahwa ketika disebutkan kata “media”,yang muncul bersamaan 

dengan sarana disertai dengan teknologinya. Terlepas dari cara pandang 

melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan  kata 

“media” bisa dpahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri. 

(Nasrullah,2016:3) 

Membagi media dalam kriteria kriteria tertentu akan memudahkan 

siapapun untuk melihat media. Namun pembagian media tersebut 

menempatkan media hanya sekedar alat atau perantara dalam proses 

distribusi pesan. Padahal, dibalik itu semua sebuah media memiliki 

kekuatan yang berkontribusi menciptakan makna dan budaya. Dalam hal 

ini, kesadaran akan kekuatan media pada kenyataannya melihat bahwa 

media tidak lagi membawa konten semata tetapi membawa konteks 

didalamnya. (Nasrullah, 2016:4)   

Dalam ungkapan “the medium is the message” yang dipopulerkan 

oleh McLuhan setengah abad yang lalu membawa kesadaran awal bahwa 

medium adalah pesan yang bisa mengubah pola komunikasi, budaya 



10 
 

komunkasi, sampai bahasa dalam komunikasi antar manusia. Hal ini juga 

berkaitan dengan dengan sangat pentingnya pandangan Meyrowitz 

(1999) dalam upaya memahami kata “medium” guna memahami 

bagaimana media beroperasi. Ada tiga ungkapan untuk melihat medium. 

Pertama, medium sebagai saluran (medium-as-vessel/conduit). Medium 

adalah saluran yang membawa pesan atau contoh nyatanya suara adala 

konten yang dibawa oleh radio. 

Kedua, medium adalah bahasa (medium-as-language). Medium 

adalah bahasa itu sendiri. Ini bermakna bahwa media memiliki sesuatu 

yang unik yang bisa mewakili ekspresi atau mengandung suatu pesan.  

Ketiga, medium sebagai lingkungan (medium-as-environtment) 

yang memiliki makna bahwa media tidak hanya dapat dipandang pada 

teks semata, tetapi juga harus dilihat dalam segi konteks itu sendiri. 

(Nasrullah,2016 : 5) 

Dengan berbagai makna media dari ungkapan beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa media merupakan sebuah alat yang digunakan yang 

memiliki kekuatan untuk menyampaikan makna maupun pesan.  

1.1.2 Media sebagai Fungsi Publisitas. 

Seperti yang diketahui bahwa media memliki fungsi untuk 

memberitahukan kepada masyarakat secara luas mengenai suatu 

informasi tertentu. Segala hal dapat di publis melalui media termasuk 

informasi diri seseorang.  

Menurut Lesly, Publisitas merupakan penyebaran pesan yang 

direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan 
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menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah 

untuk kepentingan organisasi maupun perorangan tanpa pembayaran 

pada media. (Darmastuti, 2012 :31) 

Pendapat yang lebih rinci dikemukakan oleh Judith Rich yang 

mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk ruang kreatif kegiatan 

publisitas itu, selain batasan-batasan etika. Artinya, kreativitas yang 

dimaksud adalah kreativitas yang menghasilkan karya kreatif dan 

menyenangkan dengan memberi dampak yang besar terhadap apa yang 

dipublikasikan yaitu kreativitas untuk mencapai tujuan perorangan atau 

organisasi.  

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa media 

memiliki peran penting untuk mempublis sesuatu kepada khalayak 

guna mencapai tujuan baik perorangan maupun organisasi.  

 

 

1.2 MEDIA SOSIAL  

1.2.1 Pengertian Media Sosial 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual. (Nasrullah, 2016 : 13) 

         Sedangkan menurut Nurudin dalam bukunya berpendapat bahwa 

media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan 
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media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. (Nurudin, 2012 : 53) 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di 

atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content” 

Dari beberapa definisi datas dapat diambil kesimpulan bahwa media 

sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial juga merupakan media 

untuk interaksi sosial, sebagai suatu rangkaian terus menerus tanpa henti 

di balik komunikasi sosial 

1.2.2 Sejarah Media sosial  

Lahirnya media sosial tidak terlepas dari kaitannya dengan internet. 

Hal ini bermula dari temuan – temuan di dunia internet yang akhirnya 

membuat perkembangan di media sosial. Momen bersejarah dari adanya 

perkembangan sosial media tersebut yaitu diantaranya pada tanggal 29 

Oktober 1969, komputer SDS Sigma milik University California Los 

Angeles (UCLA) Amerika serikat (AS) sukses mengirim pesan ke 

komputer SRI di University Standford yang jauhnya 560 km. Pesan itu 

dikirim oleh peneliti UCLA Bill Duvall kepada rekannya di Standford. 

Pesan berupa teks tersebut dikirim melalui jaringan packet switching 

Advanced Research Project Agency NET (ARPANET), yang dalam 

perkembangannya menjadi cikal bakal tulang punggung jaringan internet 
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modern bersama TCP/IP. Kesuksesan pengiriman kata “login” tersebut, 

internet awalnya menghubungkan beberapa kampus di AS dan kelak 

menjadi jaringan global. Dalam kurun waktu 45 tahun, internet berevolusi 

hingga menghubungkan jutaan komputer dengan beragam jenis konten 

seperti data, musik, gambar, hingga file video yang memiliki resolusi 

tinggi dan kecepatan yang tinggi pula. Asosiasi profesional teknologi dari 

Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) menyatakan 

disebuah plakat bahwa UCLA merupakan tempat lahir dari internet. 

Pada tahun 1969 juga tercatat lahirnya CompuServe yang 

merupakan internet sevice provide komersil pertama untuk publik di 

Amerika Serikat. Teknologi yang dipakai disebut dial-up dan banyak 

digunakan hingga pertengahan tahun 1990 an. Awal mula lahirnya media 

sosial sendiri yanitu pada era 70 an tepatnya pada tahun 1978 ketika sistem 

papan buletin atau Bulletin Board System (BBS) di temukan oleh Ward 

Chrustensen dan Randy Suess yang merupakan orang – orang pecinta 

komputer. 

 Cara kerja papan ini memungkinkan pengguna dapat terhubung 

dengan orang lain memakai surat elektronik atau mengunggah maupun 

mengunduh melalui perangkat lunak yang tersedia pada saat itu. Hal ini 

adalah awal mula sebuah komunitas virtual terbentuk dalam lingkup 

terbatas. Saat itu, konektivitas internet langsung menggunakan saluran 

telepon yang terhubung dengan modem. Mulai dari sinilah kemudan lahir 

berbagai layanan online, mulai dari munculnya Prodigy pada tahun 1984 

yang menjadi penyedia layanan online terbesar kedua pada era 1990 an. 
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Namun pada tahun 1994, Prodigy menjual koneksi dial up ke World 

Wide Web dan layanan hosting web. Kemudian pada tahun 1993 lahirlah 

World Wide Web yang menjadi browser grafis pertama. Terobosan dalam 

teknologi komunikasi dan informasi ini juga ikut mengubah tampilan 

dunia melalui kemampuan untuk menyuarakan opini dan mengakses 

berbagai informasi yang diinginkan. Pada tahun 1995 yang merupakan 

tahun munculnya situs Geocities menjadi suatu bentuk perubahan yang 

mendasar. Hal ini dikarenakan GeoCities mempu melayani web hosting 

untuk penyewaan penyimpanan data – data website agar website tersebut 

dapat diakses dari mana saja. 

 Kemunculan GeoCities ini dapat dikatakan sebagai tonggak awal 

lahirnya website-website lain. Pada tahun 1995 muncullah situs jejaring 

sosial clasmates.com, kemudian tahun 1997 muncul Sixdegree.com yang 

merupakan situs jaringan sosial pertama karena memiliki fitur yang lebih 

menawarkan jejaring sosial dibanding situs ditahun sebelumnya.  

Pada tahun 1998 muncullah Google yang merupakan mesin pencari 

utama di internet kemudian disusul oleh blogger ditahun 1999, lalu pada 

tahun 2001 muncullah wikipedia, tahun 2002 muncul friendster hingga 

berbagai media sosial lainnya. Sejak tahun 2003 hingga sekarang pun 

benyak muncul berbagai ssial media dengan keunggulan, keunikan, 

karakteristik dan segmentas yang berbeda- beda. Kemunculan berbagai 

situs jejaring sosial tersebut pada intinya beawal dari adanya inisiatif untuk 

menghubungkan orang – orang dari berbagai latar belakangyang ada 

diberbagai belahan dunia.  
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Dalam perkembangannya, media sosial juga dapat dijadikan sebuah 

sarana untuk melakukan branding,baik untuk branding sebuah produk 

maupun sesorang. Salah satu untus yang mendasar yang ada pada situs – 

situs media sosal tersebut adalah fungsi dan layanan jejaring sosial. 

Layanan jejaring sosial memberikan jasa konektivitas melalui situs, 

platform dan sarana yang berfungsi memfasilitasi pembentuk jaringan atau 

hubungan sosial diantara beragam orang yang mempunyai ketertarikan, 

minat, kegiatan, latar belakang, maksud, kepentingan, tujuan atau korelasi 

dunia nyata yang sama (Mulyati, 2014 : 22) 

 

1.2.3 Jenis – Jenis Media Sosial 

Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di Internet merupakan alasan 

utama yang dilakukan oleh khalayak untuk mengankses media. Kondisi ini 

tidak bisa didapatkan ketika khalayak mengakses media tradisional. Ada 

sebuah fakta bahwa pengguna sebuah media sosial jauh lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk disuatu negara. (Nasrullah, 2016 : 3). 

Keberagaman media sosial membuat khalayak bebas memilih media sosial 

apa yang akan digunakan guna memenuhi kebutuhannya. Ada banyak jenis – 

jenis media sosial sebagai berikut (Nurudin, 2012 : 54-62) : 

a) Collaborative Projects 

Collaborative Project merupakan sebuah media yang dapat membuat 

konten dan khalayak bebas mengakses konten tersebut. Dalam media sosial, 

collaborative Project memiliki terbagi menjadi dua sub kategori yaitu wiki 

dan bookmark social. Wiki merupakan situs yang memungkinkan 
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penggunanya untuk menambahkan,menghapus, serta mengubah konten yang 

berbasis teks. Wiki yang terpopuler di internet saat ini adalah wikipedia. 

Subkategori yang kedua yaitu bookmark social yang memungkinkan adanya 

pengmpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet atau konten 

media. 

b) Blog dan Microblog 

Blog merupakan sebuah website yang memberikan fasilitas dapat 

menyampaikan sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari 

penulisnya. Namun kini, blog dan microblog banyak digunakan oleh 

perusahaan – perusahaan untuk memasarkan produk mereka. Tidak hanyak 

perusahaan, para selebritis juga memanfaatkan bog sebagai sarana untuk 

menginformasikan kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan sehingga para 

penggemar dapat mengetahui hal terbaru tentang idolanya. Adapun 

contohnya sebagai berikut :  

1) Kaskus 

Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh 3 pemuda asal 

Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Seattle, Amerika 

serikat.  3 Pemuda asal Indonesia ini adalah Andrew Darwis, Ronald, 

dan Budi. Awal mulanya ketiga pemuda tersebut membuat kaskus 

untuk memenuhi tugas kuliah mereka. Pembuatan kaskus ini 

memiliki tujuan yaitu untuk mengobati kerinduan mahasiswa yang 

sedang diluar negri akan Indonesia melalui berita – berita Indonesia 

yang telah diterjemahkan. 
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Pada tahun 2006 Kaskus terpaksa harus berubah domain dari .com 

menjadi .us karena adanya penyebaran virus Brontoks yang 

menyerang situs – situs besar diIndonesia. Pada tahun 2008 Kaskus 

dikelola secara profesional di Indonesia oleh Andrew dan Ken Dean 

Lawadinata. Kaskus pertama kali berada di bawah naungan PT Darta 

Media Indonesia yang memiliki kantor di daerah Mangga Besar. 

Kaskus juga menerapkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) yang berlaku untuk mendorong internet sehat. 

Tahun 2009 kantor Kaskus pindah ke daerah melawai dan tenaga 

profesional kaskus bertambah menjadi 60 orang. Sejak saat 2009 

itulah kaskus menjadi peranan penting di ranah online Indonesia. 

Kaskus menerima berbagai penghargaan diantaranya yaitu “ The Best 

Inovations in Marketing” dan “The Best Market Driving Company” 

oleh Marketing Magazine, dan “The Greatest Brand of The decade” 

(2009-2010) oleh Mark Plus Inc. Pada saat itu Kaskus berada 

diperingkat pertama untuk kategori situs komunitas dan menjadi situs 

lokal nomor satu diIndonesia, menurut Alexa (sebuah website yang 

menyediakan layanan informasi tentang peringkat website atau 

menyediakan informasi banyaknya pengunjung suatu situs dan urutan 

rangkingnya). 

Pada tahun 2011, kaskus memuli kemitraannya dengan Global 

Digital Prima, yaitu sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus 

untuk mengembangkan industri digital dan konten lokal Inonesia. 

Hal ini menjadikan kaskus semakin berkembang lebih baik dari segi 
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infrastruktur, tenaga profesional maupun jaringan bisnis. 

Perkembangan ini juga diimbangi dengan pindahnya kantor kaskus 

ke Menara Palma di daerah Kuningan dan menamakannya kaskus 

Playground. Meski kaskus semakin berkembang namun tidak pernah 

berhenti untuk selalu melakukan inovasi demi meningkatkan 

kenyamanan Kaskuser. Pada pertengahan tahun 2012 kaskus 

kembali menggunakan alamat resmi kaskus.com dan kaskus.co.id 

guna memperkuat citra kaskus sebagai situs bervisi global namun 

tetap menjadi bagian dari Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, 

pada tahun 2012 pula Kaskus meluncurkan versi terbaru yaitu versi 

2.0 yang menjadi lebih sempurna tampilan, navigasi, fitur search, 

layanan forus jual bel (FJB), serta bertambahnya servesr untuk 

mengakomodir kebutuhan member kaskus yang lebih dari 4,5 juta 

member. 

2) Blogger 

Tahun 1997 John Barger yang merupakan progammer pengelola 

daily online bernama robot wisdom membuat istilah weblog yang 

berasal dari kata logging the web. Pada tahun 1998 sudah ada 

beberapa website yang dikategorikan sebagai sebuah blog. Pada 

tahun 1999, blogging sudah mengalami perubahan secara signifikan. 

Pada saat itu muncul blogger.com yang menjadi situs penyedia 

pembuatan blog secara gratis. Situs tersebut diluncurkan oleh 

perusahaan silikon valley bernama pira Lab pada Agustus 1999. 

Pada tahun itu Peter Merholz merubah weblog menjadi wee-blog 
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dan akhirnya menjadi blog saja. Setelah mengalami pergantiann 

nama tersebut, pada tahun 2002, Google mengakuisisi blogger.com 

dari perusahaan yang sebelumnya. Hal ini membuat blog semakin 

berkembang mejadi situs penyedia jasa pembuatan blog secara 

online dan gratis yang dilengkapi dengan fitur – fitur penunjang 

kemudahan para blogger dalam membuat dan mengembangkan blog 

pribadi mereka. Perkembangan ini pula membuat munculnya 

berbagai blogger baru hingga platform blog baru, seperti movabl 

type, wordpress, dan lainnya. Di Indonesia awal perkembangan blog 

terjadi sekitar tahun 2000 an. Hal ni diawali dari para pelajar yang 

berkuliah diluar negeri memperkenalkan blog milik unniversitas 

dimana tempat mereka berkuliah. Pada tahun 2004 jumlah blogger 

di Indonesia terus meningkat.  

3) WordPress 

Pada tahun 2003, WordPress mulai dirilis degan menggunakan bit 

kode tunggal. Meski demikian, sejak saat itu WordPress telah 

tumbuh menjadi self hosted blogging terbesar. WordPress 

merupakan proyek terbuka (open source) dan merupakan situs gratis. 

Pada tahun 2005 wordpress meluncurkan versi 1.5 dan telah 

didownload lebih dari 900.000 kali. Keberadaan WordPress terus 

berkembang untuk mlakuakn perluasan pemasaran.  

4) Multiply 

Seseorang bernama Peter Pezaris telah mendirikan Multiply. 

Sebelumnya, ia bekerja sebagai Presiden operasional dan 
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pengembangan Produk di CBS SportsLine.com sebagi Operator 

Teknologi dan Komputer. Selain bekerja dibidang tersebut, Peter 

juga bekerja dibidang pemrogaman dan produksi di 

NFL.Com,PGATour.Com,CBS.SportLine.com dan MVP.Com yang 

melayani jutaan halaman pertahun kepada 10 juta pelanggan.  

5) Plurk 

Plurk merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblog gratis yang 

mengizinkan pengguna mengirim pembaharuan melalui antarmuka 

web, pesan singkat, atau cara lain, dngan panjang maksimum 140 

karakter. Pembaruan ini akan ditampilkan pada halaman web 

pengguna menggunakan garis waktu yang menampilkan semua 

pembaruan yang diterima dengan urutan kronologis dan selanjutnya 

disampaikan ke pengguna lain yang masuk. Pengguna dapat 

menanggapi pembaruan pengguna lain yang masuk. Salah satu 

kelebihan Plurk adalah kemampuannya untuk menyajikan aktivitas 

penggunanya berdasarkan jam dan waktu(timeline), sehingga setiap 

penggunanya dapat menceritakan kegiatan yang sedang dilaukan 

saat itu. (Nurudin, 2012 :60) 

c. Content Communities. 

Content Comunities merupakan sebuah aplikasi yang memiliki tujuan 

untuk saling berbagi foto dan video dengan orang lain. 

Youtube 

Youtube merupakan situs untuk berbagi video yang didirikan oleh 

Steve Shin Chen, Jawed Karim dan Chad Hurley pada tahun 2005 yang 
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kemudian pada Oktober 2006 diakuisisi oleh Google senilai 1,65 miliar 

dollar AS atau setara dengan Rp. 16,9 Triliun. Ditahun 2007, Youtube 

mencapai kesuksesannya dalam persaingan bisnis di Internet setelah 

memiliki ribuan bahkan jutaan member aktif maupun pasif diseluruh 

dunia.  

c) Social Networking Sites 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun 

pribadinya. Profil pibadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, 

video, file audio, dan blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki 

fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat 

membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. 

(Nurudin, 2012 : 63). 

Ada beberapa situs jejaring sosial diantaranya yaitu : 

1) Geocities 

Geocities merupakan Internet berbasis media dan perusahaan e-

commerce, yang diperdagangkan di NASDAQ yang didirikan oleh 

Bohnett dan John Rezner pada tahun 1994  kemudian diakuisisi oleh 

Yahoo Inc pada tahun 1999.  

2) Six Degrees 

Pada tahun 1997, pemuda asal Jepang berhasil mendirikan situs jejaring 

sosial dengan nama “Gree”, yang memiliki arti “Six Degrees Of 

separations”.  

3) Fiendster 
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Pada Tahun 2002, seorang programmer komputer bernama Jonathan 

Abrams mendirikan situs jejaring sosial friendster. Hal ini sebelum 

ditiru oleh MySpace (2003), Facebook (2004) dan lainnya. Friendster 

merupakan situs jejaring sosial pertama yang memiliki 1 juta pengguna 

padahal kehadirannya telah didahului oleh beberapa situs lain yang 

lebih kecil seperti Six Degrees.com (1997).  

4) Yahoo Messanger (YM) 

Yahoo pertama kali didirikan secara tidak sengaja oleh dua orang 

mahasiswa Ph.D jurusan Teknik Elektro di Standford University yang 

bernama David Filo dan Jerry Yang. Jerry Yang adalah pemuda asal 

Taiwan yang kala itu sedang kuliah mengambil program Ph.D di 

Electrical Engineering Standford Universty di Amerika. Jerry dengan 

teman sekampusnya David Filo memulai proyeknya pada bulan 

Februari 1994.  

Yahoo!Messengger atau yang sering disingkat Y!M merupakan 

program pengirim pesan instan yang disediakan oleh Yahoo. YM dapat 

diunduh dan diakses secara gratis. Dengan menggunakan Yahoo ID, 

pengguna dapat mengakses layanan Yahoo yang lainnya seperti 

Yahoo!Mail. Penggunaan ID ini juga mengakibatkan pengguna dapat 

langsung diberitahu bila mendapat email. Pada awalnya, YM 

merupakan petunjuk halaman buku (bookmark) sehingga pada April 

1994, bookmark yang tadinya bernama “Jery and David’s Guide to 

Word Wide Web” diubah menjadi Yahoo!. Ini merupakan akronim dari 

“Yet Another Hierarchical Officious Oracle”.  
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5) Facebook 

Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang 

berkomunikasi lebih efisien dengan teman lama, keluarga, maupun 

orang – orang yang baru dikenal. (Nurudin, 2012:68). Facebook ini 

diciptakan oleh Mark Elliot Zuckerberg pada tahun 2004. Awal 

penciptaan facebook yaitu ketika Mark sedang menempuh kuliah di 

Harvard menemukan ide untuk membuat buku direktori mahasiswa 

secara online yang kebetulan di universitasnya tidak membagikan 

Facebook(buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas mahasiswa 

yang ada di universitas itu) pada mahasiswa baru. Padahal menurut 

Mark, hal tersebut sangat penting untuk saling mengenal teman 

barunya. Namun, saat Mark menawarkan direktori tersebut, pihak 

kampus selalu menolaknya. Hingga pada tahun kedua Mark kuliah di 

Harvard, ia mengambil data mahasiswa Hardvard dan memasukkannya 

edalam website yang bernama Facemash. Sejumlah foto temannya juga 

terpasang disitu.  Namun situs tersebut diketahui oleh pihak kampus 

kemudian diputus sambungan internetnya. Mark diperkarakan karena 

dianggap telah mencuri data. Namun, mark tidak putus asa dnan tidak 

jera, justru ia membuat situs baru bernama facebook 

(www.thefacebook.com) situs ini merupakan penyempurna dari 

facemash. Hingga pada akhirnya,kini facebook mengalami 

perkembangan pesat. Tidak hanya dikalangan mahasiswa saja yang 

menggunakannya,tapi seluruh dunia. 

6) Twitter 

http://www.thefacebook.com/
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Twitter merupakan sebuah situs web yang dimiliki dan dioperaikan 

oleh Twitter Inc yang didirikan pada Maret 2006 oleh Evan Williams, 

Jack Dorsey, dan Biz Stone. 

Situs ini menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan 

yang disebut kicauan (tweet). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 

karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna 

(Nurudin,2012 :74).  Awal mula diciptakannya twitter ini adalah adanya 

sebuah diskusi yag diselenggarakan oleh anggota dewan dari 

Podcasting perusahaan Odeo. 

7) Goodreads 

Goodreads diluncurkan pada tahun 2006 oleh Otis Chandler. Beberapa 

orang menyebut goodreads sebagai katalog buku digital karena situs ini 

mampu menyediakan informasi hampir semua buku didunia mulai dari 

buku sejarah, novel, hingga majalah. Beberapa orang lainnya menyebut 

Goodreads sebagai media interaksi antara penullis dan pembaca. 

Sementara beberapa orang lain menyebutnya sebagai rak buku digital 

pribadi (Nurudin, 2012 :78). 

8) MySapce 

Munculnya situs ini sekitar 2004. Kelebihan dari situs ini adalah bisa 

menampilkan video melalui ponsel. Bahkan, penggunaan myspace 

dapat mengalahkan video streaming Youtube.  

9) Blackberry Messenger 
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Munculnya Blackberry messengger ini berawal dari adanya perangkat 

genggam nirkabel Blackberry yang diciptaan oleh Mihalis Mike 

Lazaridis. Lazaridis adalah seorang pengusaha yang berasal dari 

Kanada dan merupakan pendiri sekaligus co- CEO Research In Motion 

(RIM). Blackberry merupakan perangkat seslular yang memiliki 

kemampuan layanan laman,telepon,sms, menjelajah internet, 

Blackberry Messanger dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. 

Blackberry ini pertama kal dikenalkan pada tahun 1999  oleh 

perusahaan di Kanada dan pertama kali dikenalkan di Indonesia pada 

pertengahan Desember 2004 oleh perusahaan Indosat dan perusahaan 

Starhub. 

10) Whats App 

Whats App merupakan aplikasi messanger yang mirip dengan aplikasi 

messanger di smarthphone yang kemampuannya mirip dengan 

Blackberry Mesaanger. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengiriman 

pesan dengan menggunakan koneksi Internet.  

11) Google Plus 

Google Pus adalah situs jejaring sosial yang dibuat oleh Google Inc dan 

diperkenalkan pada tanggal 28 Juni 2012. Ada layanan yang 

membedakan Google Plus dengan jejaring Sosial yang lain yaitu antara 

lain : 

a. Circles 

Yaitu fitur yang dapat dimanfaatkan untuk membuat grup bagi 

penggunanya. 
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b. Hangouts 

Merupakan fitur yang memungkinkan antar pengguna Google Plus 

saling bertatap muka.   

12) Instagram 

Situs jejaring sosia instagram ini memiliki ciri khas yaitu fitur yang 

menampilkan untuk berbagi foto. Adanya filter digital yang ada di 

aplikasi tersebut, dapat digunakan pengguna untuk membuat foto yang 

akan dibagikan menjadi lebih menarik. Updet terbaru instagram kini 

terdapat fitul siaran langsung. para pengguna dapat menggunakan fitur 

ini untuk melakukan siaran langsung mengenai aktivitasnya. 

13) Skype 

Skype merupakan salah satu aplikasi komunikasi berbasis Voice over 

Internet Protocol (VoIP) melalu internet. Keuntungan dari penggunaan 

skype adalah tersedianya layanan keamanan dalam pentransmisian data 

berupa suara. 

14) Gizmo 

Hampir mirip dengan skype, Gizmo merpakan aplikasi berbasis VoIP 

juga namun memiliki perbedaan dari segi suara, Gizmo lebih jelas dan 

bersih tanpa ada jeda ataupun gema. Selain itu, Gizmo juga memiliki 

sebuah fitur konfersi yang memungkinkan penggunanya berbincang 

dengan banyak orang dalam satu waktu. 

15) Camfrog 

Camfrog merupakan perangakt lunak pengirim pesan instan semacam 

Yahoo Messanger. Camfrog memiliki sebuah fitur yang 



27 
 

memungkinkan pengguna bebas melihat kamera orang lain tanpa harus 

mendapatan izin yang bersangkutan. 

16) Yahoo Koprol 

Awal mula adanya koprol yaitu adanya proyek iseng yang dilakukan 

oleh PT Sky Eight Indonesia pada tahun 2008. Kata koprol ini memiliki 

arti berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Situs ini 

menawarkan berbagai fasilitas salah satunya yaitu mengenai lokasi 

pengguna yang bisa diperbarui secara berkala sehingga memungkinkan 

seseorang yang berada disuatu tempat dapat melihat orang-orang yang 

menggunakan koprol ditempat tersebut. Pada 25 Maret 2010, koprol 

diakuisisi oleh Yahoo dan mampu membuat perbincangan hangat 

dikalangan masyarakat hingga dunia Internasional. Namun sayangnya 

pada tanggal 28 Agustus 2012, Yahoo menghentikan kontrakna dengan 

koprol karena dianggap tidak memberikan kontribusi lebih terhadap 

perkembangan Yahoo.  

17) Yuwie 

Yuwie merupakan salah satu situs pertemanan seperti Facebook atau 

Friendster yang ada pada 2007 lalu. Yang menjadi pembeda pada situs 

ini yaitu dapat memberikan imbalan berupa dollar kepada 

pengunanyasesuai dengan page view yang didapat. Aktivitas pengguna 

Yuwie juga mendapatkan poin bernilai dolar seperti edit profil, 

mengunduh foto, mengirim pesan, memberi komentar, membuat blog, 

melihat profil teman dll. Pada pendaftaran anggota Yuwie, 
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mengharuskan anggotana punya referral (sponsor) atau id yang 

digunakan untuk memperkenalkan Yuwie kepada khalayak.  

Banyaknya jenis situs jejaring sosial, masing-masing memiliki keunikan dan 

kegunaan yang berbeda. Dari berbagai jenis situs jejaring sosial tersebut, masih 

banyak lagi situs jejaring sosial yang lainnya seiring dengan perkembangan 

teknologi internet. Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu situs jejaring 

sosial instagram.  

1.3 INSTAGRAM 

1.3.1 Pengertian Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membaginya ke 

berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri (Nurudin, 

2012:82). 

  Nama instagram berasal dari kata “instan”. Sedangkan “gram” berasal dari 

kata “telegram” dimana cara kerja dari telegram sendiri adalah mengirimkan 

informasi kepada orang lain secepat mungkin. Ciri khas dari Instagram adalah hasil 

fotonya yang berupa persegi, mirip dengan produk Kodak Instamatic dan gambar-

gambar yang dihasilkan oleh foto Polaroid - berbeda dengan kamera modern yang 

biasanya memiliki bentuk persegi panjang atau dengan rasio perbandingan bentuk 

16:9. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch vers apapun 

dengan operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan juga dapat digunakan pada Android 

aapun denga sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi Instagram dapat 

didapatkan pada layanan Google Play mauun App Store.  
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Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua sarjana 

dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan 

Instagram pada bulan Oktober 2010. Layanan Instagram yang tadinya masih berupa 

aplikasi smartphone ini mendapatkan popularitas yang tinggi dalam waktu cepat, 

dengan lebih dari 100 juta pengguna yang terdaftar (dan sekitar 90 juta pengguna 

aktif bulanan) per Januari 2013. Ini berarti hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja, 

jumlah pengguna Instagram sudah mencapai ratusan juta. Instagram saat ini dapat 

diakses melalui Apple App Store and Google Play. Pada awalnya Instagram hanya 

tersedia untuk smartphone milik Apple, seperti: iPhone, iPad, dan iPod Touch. 

Kemudian sejak bulan April 2012, fasilitas Instagram mulai.  

1.4 BRAND 

Didalam dunia bisnis, sebuah brand atau merek memiliki peranan penting untuk 

memperoleh kepercayaan masyarakat. Menurut David McNaly dan Karl D. Speak 

dalam buku Be Your Own Brand  ada berbagai definisi brand atau merek didalam 

dunia bisnis diantaranya yaitu : 

 Merek merupakan cara perusahaan mengatakan kepada pelanggannya apa 

apa yang dapat diharapkan dari mereka. Segala sesuatu dapat berubah 

dengan cepat di dalam dunia usaha, dan pelanggan akan merasa lebih 

nyaman apabila mereka mengetahui apa yang mereka harapkan. 

 Merek merupakan jembatan yang tidak asing lagi melalui hal mana 

perilaku bisnis dan pelanggannya telah melakukan transaksi – transaksi 

yang mengarah kepada hubungan – hubungan jangka panjang dalam waktu 

yang lama yang saling menguntungkan. 
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 Merek merupakan perwujudan hal – hal yang dihargai oleh pelaku bisnis 

dan pelanggannya. Merek merupakan suatu sarana melalui hal mana para 

pelaku bisnis memperoleh kepercayaan untuk mutu yang diwakili dan 

diberikannya. 

Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan, maka prinsip – prinsip definisi 

merek yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengajarkan kepada para 

pelanggan tentang merek apa yang yang diharapkan para pelanggan dari produk 

dan jasa mereka dapat diterapkan dengan sangat baik didalam kehidupan pribadi 

atau profesi seseorang. Sehingga dapat diambil kesimpulan tentang konsep merek 

dalam dunia usaha yaitu merek merupakan persepsi atau emosi yang dipertahankan 

dan dipelihara oleh para pembeli atau calon pembeli yang melukiskan pengalaman 

yang berhubungan dengan persoalan menjalankan bisnis – bisnis bersama sebuah 

organisasi atau memakai produk atau jasa – jasanya. Jika dikaitkan dengan konteks 

pribadi, maka merek seseorang merupakan suatu persepsi atau emosi yang 

diperthankan oleh orang lain yang melukiskan pengalamannya secara menyeluruh 

ketika berhubungan dengan seseorang tersebut.  

Dalam konteks pribadi, merek merupakan suatu hubungan. Setiap orang telah 

memiliki sebuah merek. Merek yang dimiliki tiap individu merupakan cerminan 

siapa diri individu tersebut sesungguhnya serta apa yang diyakini individu tersebut 

yang secara nyata telah terungkap dari apa yang telah dilakukan dan bagaimana 

individu melakukan hal tersebut. Merek merupakan suatu tindakan yang 

menghubungkan individu satu dengan orang lain, dan koneksi dengan orang lain 

tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hubungan. Dalam kenyatannya, gambaran 
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mengenai merek individu merupakan persepsi yang selalu diingat oleh orang lain. 

(McNaly,2004 :7 ).  

1.4.1 Model Dimensi – Dimensi Brand 

Gambar 1. Tiga dimesi utama pembentuk personal Branding 

 

McNally dan Speak dalam bukunya menjelaskan jika hubungan akan tumbuh dan 

berkembang, maka dimensi  - dimensi personal branding juga akan tumbuh dan 

berkembang namun dengan cara yang berbeda – beda. untuk membangun sebuah 

personal branding, cara serupa model dibawah ini adalah menggabungkan tiga 

dimensi yang khas tetapi terkait satu dengan yang lain.  

Ada tiga dimensi utama pembentuk Personal Branding (McNally&Speak, 

2004:43). 

a) Kompetensi atau kemampuan Brand 

Dimensi brand yang pertama merujuk pada sifat – sifat hubungan dan hal 

– hal yang harus dilakukan secara profesional hanya untuk memenuhi 

harapan – harapan mendasar bagi orang lain. Bersikap kompeten berarti 

harus (dalam tingkat tertentu) memenuhi persyaratan atau lebih tepatnya 

dipandang memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. 
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Apabila seseorang ingin membuat brand nya unik, khas dan berbeda dari 

yang lainnya, maka harus dipastikan orang tersebut telah 

mendemonstrasikan kepada orang lain dengan siapa ia hendak 

berhubungan secara kompeten telah memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka.  

b) Membangun Standart Brand 

Untuk menjadikan sebuah merek pribadi menjadi lebih khusus dengan 

memusatkan perhatian kepada cara menyampaikan kompetensi, standard 

brand seseorang adalah tingkat prestasi yang harus dipatuhi secara 

konsisten. Standard yang ditetapkan akan mempengaruhi bagaimana cara 

orang lain memandang brand meskipun ada kemungkinan kompetensi 

seseorang bisa sama dengan orang lain, tapi standard brand lah yang akan 

menjadikan seseorang itu berbeda. 

c) Menampilkan Gaya Brand 

Dimensi ketiga pada personal branding yaitu bagaimana cara 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menganggap gaya 

brand yang ada sebagai suatu gambaran emosional yang terbentuk 

(bersahabat, agresif, profesional, menyenangkan, terkendali, bersemangat, 

bebas dan terbuka) bukan hanya melalui kesan pertama tetapi juga melalui 

hubungan yang berulang – ulang pada saat berinteraksi dengan orang lain. 

Gaya merupakan kepribadian merek yang dimiliki oleh seseorang  
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1.5 PERSONAL BRANDING 

Menurut Thoas Gad,penulis buku 4D Branding (2001), personal branding adalah 

cara yag menyenangkan dan sistematis untuk menjadi semakin jelas dan makin 

pasti menjadi seseorang, tidak hanya menurut pandangan orang lain, tetapi juga 

menurut pemikiran anda sendiri. Untuk mengetahui “apa yang anda hadirkan: tidak 

hanya mengenai falsafah kehidupan dan etika, tetapi juga merupakan sarana 

pengambilan keputusan praktis bagi diri anda sendiri, cara untuk meningkatkan 

karier dan potensi anda.  

Sedangkan menurut Wiliam Arruda, penulis buku Career Dinctions :Stand Out 

My Building Your Brand(2007) mengungkapkan bahwa “Personal Branding berarti 

mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan yang membuat anda unik,relevan 

dan menarik sehingga anda dapat membedakan diri dari orang lain dan 

meningkatkan karier atau bisnis anda. Personal Branding adalah cara untuk 

mengklarifikasi dan mengkomunikasikan apa yang membuat anda berbeda dan 

spesial serta menggunakan seluruh kualitas tersebut untuk memisahkan diri dari 

kelompok Anda sehingga bisa mengembangkan keberhasilan anda. 

Berbeda lagi dengan pemikiran Bill Lang tentang personal Branding yaitu 

sebuah citra diri yang ingin Anda proyeksikan dalam setiap tindakan anda. Bukan 

sesuatu yang palsu atau dangkal. Kalau Anda tidak otentik dalam tindakan anda, 

maka semua akan kelihatan. Citra diri tersebut harus merupakan nilai – nilai, 

keyakinan,dan jasa yang sebenarnya ingin anda berikan kepada orang lain. 

(Hubert,2008:8) 
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Dari beberapa definisi mengenai personal branding tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa personal branding merupakan sesuatu keunikan atau keahlian 

yang dimiliki oleh individu atau bisa juga tentang membentuk sebuah ctra diri 

seseorang berdasaran keunikan maupun keahlian yang dimiliki untuk ditunjukkan 

kepada orang lain guna mendapatan suatu hubungan yang baik maupun 

memperoleh sesuatu yang diinginkan dari orang lain.  

Merek prbadi dapat dikembangkan dan dikelola. Merek pribadi ini menjadi 

penting agar seseorang dapat berkarier dalam hidup di masa depan. Setiap orang 

memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk belajar, memperbaiki diri, 

meningkatkan ketrampilan dan menjadi merek yang kuat. (Hubert, 2008 : 4). 

1.5.1 Karakteristik Personal Branding 

Pembentukan sebuah personal branding sama seperti cara kerja dari suatu 

merek bisnis. Prinsip dan ide-ide yang dikembangkan selama bertahun-tahun di 

dalam bisnis dikembangkan dan disesuaikan untuk membangun sebuah Personal 

Branding. 

Personal branding merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara dalam benak 

orang lain, maka yang menjadi inti persoalannya adalah bagaimana orang lain 

memandang seseorang tersebut pada sisi yang positif dan tertarik untuk 

menggunakan jasanya. Terdapat tiga komponen utama yang tergabung menjadi 

satu, yang menentukan kekuatan dari suatu personal branding (McNally & Speak, 

2004). Merek yang kuat adalah: 
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a. Merek yang Khas : yakni merek yang mewakili sesuatu. Merek tersebut 

memiliki suatu sudut pandang. Dalam hal ini, merek harus memiliki sesuatu 

yang khas atau unik agar dapat berbeda dari yang lainnya sehingga merek 

tersebut akan menjadi lebih menarik. 

b. Merek yang Relevan : yaitu apa yang diwakili merek tersebut terkait 

dengan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Relevansi ini terkait 

dengan orang yang akan menjadi target market atau objek yang akan dibidik. 

Semakin besar merk yang relevansi,maka merek akan menjadi semakin kuat. 

Itulah sebabnya merek yang kuat akan menarik perhatian orang 

c. Merek yang Konsisten : orang menjadi yakin didalam suatu hubungan 

berdasarkan konsistensi perilaku yang mereka rasakan atau yang mereka 

amati. Konsisten merupakan pertanda dar semua merek yang kuat. Perilaku 

konsisten yang menegaskan sebuah merek secara lebih jelas. Dalam sebuah 

hubungan, konsistensi dapat terbentuk dan dapat diandalkan atau tidaknya  

perilaku seseorang.  

Dengan melakukan merek yang konsisten, merek yang dimiliki akan menjadi 

semakin kuat dan memperkuat personal branding yang dimiliki seseorang. Jika 

seseorang tidak melakukan personal branding secara konsisten,maka akan 

melemahkan merek yang dimiliki dan menghentikan kepercayaan orang lain.  

1.5.2 Cara Membangun Personal Branding Online 

Untuk membangun personal branding melalui media online, ada beberapa cara yang 

dapat diterapkan antara lain yaitu : 

1) Memasang foto 
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Dengan memasang foto profil pada akun media sosial yang dimiliki maka 

teman – teman yang dikenal atau bahkan orang lain yang belum kenal 

dapat melihat wajah pemilik akun tersebut. Melalui foto profil tersebut, 

orang lain bisa mengetahui bagaimana tampilan pemilik akun. 

2) Menulis Spesialisasi  

Dengan menuliskan kemampuan yang dimiliki pada kolom profil 

pengguna yang dapat menginformasikan kepada pengguna lainnya. 

3) Mencantumkan akun sosial media lain yang dapat dihubungi 

Menuliskan akun sosial media lain yang dimiliki agar pengguna lain dapat 

mengetahui informasi tentang pengguna. 

 

1.5.3 Manfaat Personal Branding 

Personal branding yang dimiliki seseorang tentu memiliki sejumlah 

manfaat yang akan berguna bagi suatu individu. Adapun beberapa manfaat 

personal branding diantaranya : 

a) Mendapatkan client sesuai yang diinginkan. 

b) Besar kemungkinan akan mendapatkan proyek sesuai dengan yang 

diinginkan. 

c) Mendapatkan keuntungan finansial 

d) Keuntungan Prestise 

e) Menjadi seorang pemimpin. 

f) Menjadi eksis 
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1.5.4 Elemen – elemen Personal Branding 

Dalam membangun personal branding tentu diperlukan berbagai elemen 

yang saling berintegrasi dan dibangun bersamaan. Menurut Montoya & 

Vandhaley dalam M.Yasin (2013), Personal Brading dibagi menjadi 

beberapa elemen utama, diantaranya yaitu : 

1) You 

Makna you atau dngan kata lain seseorang itu sendiri. Seseorang dapat 

membentuk sebuah personal Branding melalui sebuah polesan dan 

metode komunikasi yang disusun dengan baik. Dirancang untuk 

menyampaikan dua hal penting kepada target market yaitu : 

a) Siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? 

b) Spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan? 

Personal branding merupakan gambaran mengenai apa yang dipikirkan 

orang lain terhadap seseorang. Hal tersebut berkaitan dengan nilai – 

nilai, kepribadian, keahlian dan kualitas yang membuat seseorang 

berbeda dengan yang lain.  

2) Promise 

Personal Branding merupakan sebuah janji, sebuah tanggung jawab 

untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat adanya 

personal branding itu sendiri.  

3) Relationship 

Dalam personal brand yang baik tentunya mampu menciptakan suatu 

relasi atau hubungan yang baik dengan klien atau orang lain. Semakin 

banyak atribut – atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin 
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tingginya tingkat kekuasaan seseorang, maka menunjukkan semakin 

baiknya tingkat relasi atau hubungan yang terjadi dalam personal brand 

tersebut. 

1.6 Eight Laws Of personal Branding 

Konsep yang akan digunakan dalam penelitian penggunaan instagram sebagai 

media membangun personal branding adalah teori Eight Laws of Personal 

Branding. Menurut Peter Montoya & Tim Vandhaley dalam Yunitasari (2013),ada 

8 Konsep dalam membangun Personal Branding : 

1. Laws Of Specialisations : Brand difokuskan pada satu area ahievement. 

Personal Brand harus beronsentrasi dalam satu hal yag dianggap paling 

inti, seperti bakat maupun prestasi.  

Ada tujuh cara untuk spesialisasikan sebuah personal brand yaitu: 

 Spesialisasi Kemampuan yaitu membangun sebuah personal 

branding dengan memiliki kemampuan atau menunjukkan hasil 

yang lebih baik dari kompetitor. Adanya penghargaan, testimoni 

dan dokumentasi lain membuktikan superioritas adalah bagian 

dari sebuah brand, itu bisa menjadi diferensiasi yang kuat. 

 Spesialisasi Tingkah Laku yaitu membangun sebuah identitas 

brand dengan personality, cara berbicara, kemampuan pemimpin 

yang baik dan kemampuan untuk mendengarkan. 

 Spesialisasi Cara Hidup merupakan sebuah aspek dalam cara 

hidup seseorang yang tampak dalam domainnya yang dapat 

digunakan untuk spsalisasi. 
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 Spesialisasi Misi yaitu sebuah personal branding yang dapat 

dibangun dari objektif seseorang 

 Spesialisasi Produk yaitu memposisikan sebuah brand sebagai 

spesialis dalam ruang lingkup tertentu untuk produk yang 

penting atau beberapa lini produk. 

 Spesialisasi Profesi merupakan dasar spesialisasi yang paling 

umum, ideal untuk profesional. Artinya mengindentifikasikan 

sebuah nice market dalam sebuah profesi dan memilikinya 

melalui promosi dan membangun personal branding. 

 Spesialisasi Service / pelayanan yaitu mirip dengan spesialisasi 

produk degan memilih satu dari beberapa service yang 

ditawarkan yang paling memberikan bukti untuk domainnya.   

Dari tujuh spesialisasi tersebut,penelitan ini menggunakan spesialsasi 

kemampuan,dimana dalam hal ini membangun personal brand 

menunjukkan kemampuan lebih yang dimiliki. 

2. Laws Of Leadership : Anda dianggap sebagai orang yang memiliki 

pengetahuan,dihargai atau memiliki kemampuan dalam bidang yang 

sedang ditekuni. Laws Of Leadership mengontrol personal brand dengan 

memberikan wewenang dan kredibilitas dimana sumbernya dianggap 

sebagai pemimpin oleh orang – orang didalam domainnya. Leadership 

berasal dari : 

1. Exelence : Orang ini dilihat memiliki tingkatan kemapuan 

dalam bidang yang dikuasai,memiliki pengalaman dan sangat pintar. 
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Cara membangun hal ini dengan mempersempit ruang lingkungan 

anda. 

2. Position : Seseorang menempati sebuah posisi yang penting 

dan memiliki wewenang secara tidak langsung. cara membangunnya 

yaitu dengan sebuah tindakan. 

3. Recognition : Seseorang menerima penghargaan, pujian dari 

pemimpin dalam domainnya. Cara membangunnya dengan 

publikasi. 

3.Laws of personality :Sebuah brand harus dibuat berdasarkan karakteristik 

sseorang dalam segala aspek termasuk kekurangannya. Dalam hal ini menghilangan 

beban dan tekanan pada laws of leadership. Jadi seseorang tidak perlu untuk 

sempurna namun menjadi lebih baik. 

4. Laws Of Distinctiviness : Setelah membuat personal Brand harus bisa 

diekspresikan dengan cara unik. Dalam hukum ini dimana personal brand harus 

ditampilkan berbeda dengan pesaingnya sehingga brand yang dibentu berbeda 

5. Laws Of Visibility : Agar efektif, personal brand harus dibentuk dengan cara 

continuitas. Personal brand yang tidak bisa dilakukan secara berkesinambungan 

menjadi sia – sia. Jadi salah satu cara dengan melakukan promosi. 

6. Laws of Unity : Behavior antara yang terekspos dan yang tidak harus sama atau 

cocok. Dalam hal ini, brand yang dibentuk tidak terlepas dari moral dan tingkah 

laku. 

7. Laws of Persistence :Personal Brand membutuhkan waktu untuk berkembang, 

membutuhkan konsistensi dan untuk dapat mempercepat proses sehingga tidak 
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dapat digantikan oleh iklan dan public relations. Konsistensi dari waktu ke waktu 

membangun kepercayaan. 

8. Laws of Goodwill : semakin anda dianggap perencana yang baik atau 

memberikan bentuk atau kondisi ideal, maka brand akan semakin berpengaruh. 

Sehingga personal brand akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan tahan lama 

bila orang yang memiliki personal brand tersebut diasosiasikan dalam hal yang 

positif. 

Dari delapan hukum personal branding tersebut, dalam penelitian ini akan 

menggunakan konsep Law of Specialisation berdasarkan tingkat kemapuan yang 

dimiliki. Hal ini terkait dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan 

kemampuan yang dimiliki kkakang mbakyu Kota Malang. 

1.7 Situs Jejaring Sosial Instagram Menjadi Media Personal Branding. 

Istilah jejaring sosial atau yang biasa disebut dengan media sosial merupakan 

interaksi sosial yang berbasis web dijaringan internet. Jejaring sosial 

merupakan struktur sosial antar pelaku, sebagian besar individu atau 

organisasi menunjukkan cara mereka terhubung melalui berbagai hubungan 

sosial seperti persahabatan, rekan kerja, atau pertukaran informasi ke dunia 

maya. Selain itu, stus jejaring sosial juga apat membantu seseorang 

melakukan apa yang mereka inginkan (Nurudin, 2013: 63). 

 Situs jejaring sosial dapat diakses ke beberapa alat komunikasi yang 

memungkinkan penggunanya dapat membentuk personal branding. Brand 

online dapat dibangun misalnya melalui gambar yang dilihat oleh oranglain, 

kata-kata ang dibaca, waktu untk mengakses dan cepat atau lambatnya 
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tanggapan yang diberikan sebagai alat komunikasi yang interaktif. 

(Onggo,Julius, 2004:9).  

Dengan adanya berbagai fitur yang ditawarkan oleh situs jejaring sosial 

instagram, pengguna bisa mengetahui informasi pengguna lain secara 

lengkap seperti nama, tanggal lahir, hobi, pekerjaan, alamat, foto dan 

informasi lain yang dicantumkan. Dengan adanya berbagai keterangan yang 

dicantumkan pada kolom informasi pengguna, maka dapat dimanfaatkan 

untuk menjadi salah satu media personal branding. Instagram merupakan 

situs jejaring sosial yang memiliki ciri khas unggahan berupa foto yang 

dilengkapi caption dan juga hastag atau tanda pagar. Dengan mengunggah 

foto, maka dapat dimanfaatkan oleh pengguna sebagai media personal 

branding untuk melalui gambar atau foto.  

Pengguna lain dapat melihat foto yang diunggah jika sudah mem follow. 

Unggahan gambar atau foto yang ada pada instagram tersebut, dapat menjadi 

penilaian tersendiri bagi pengguna lain. Bisa juga unggahan yang dilakukan 

pada instagram tersebut juga merepresentasikan pribadi, hobi, pekerjaan, 

maupun aktivitas lain yang sering dilakukan oleh pengguna tersebut. Gambar 

atau foto yang diuggah oleh pengguna instagram dapat dibagikan ke situs 

jejaring sosial lain seperti facebook, twitter, Tumblr dan Flickr. Dengan 

semakin banyak unggahan foto yang dibagikan,maka semakin luas pula orang 

lain mengetahui tentang diri pengguna. Hal ini lah yang dapat menjadikan 

instagram sebagai media personal branding.  

 


