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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Kebutuhan Personal Branding 

2.1.1. Definisi Personal Branding 

American Marketing Association (AMA) dalam sebuah artikel berjudul 

“What is Branding and How Important is it to Your Marketing Strategy”, 

mendefiniksikan brand atau merek dengan nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain, atau kombinasi dari semua itu, yang tujuannya untuk memberikan 

identifikasi dan perbedaan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Brand 

atau merek adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi efeknya sangat nyata. 

Haroen (2014:6-7) memaparkan pendapat Kotler dan Gary Armstrong 

bahwa secara marketing, sebuah merek yang benar biasanya didesain untuk 

mengkomunikasikan empat macam makna, yaitu: 

a. Atribut. Merek yang mengingatkan orang tentang atribut tertentu 

mislanya keawetan produk. 

b. Manfaat. Berbeda dengan atribut, apabila atribut diterjemahkan 

sebagai manfaat fungsional dan emosional, pelanggan tidak membeli 

atribut namun langsung membeli karena memerlukan manfaat dari 

produk tersebut, misalnya produk susu yang high calcium. 

c. Nilai. Merek juga menampilkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli, 

seperti produk-produk dengan prestise tinggi contoh Mercedes Benz. 
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d. Kepribadian. Merek menggambarkan kepribadian. Merek akan 

menarik orang yang gambaran sebenarnya dan citra dirinya cocok 

dengan citra merek. 

Susanto dan Wijarnako (2004:9) menegaskan bahwa merek berbeda 

dengan produk. Produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, namun yang 

sesungguhnya dibeli oleh pelanggan adalah mereknya. Pada akhirnya merek 

bukanlah apa yang dibuat di pabrik, tercetak di kemasan atau apa yang diiklankan 

pemasar. Merek adalah apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Banyak ragam 

dan penggolongan merek, namun secara garis besarSusanto dan Wijarnako (2004: 

12-13) mengelompokan menjadi tiga jenis, diantaranya: 

Merek Fungsional (Fungsional Brands) 

Merek fungsional berkaitan dengan manfaat fungsional, yang sangat 

mengutamakan kinerja produk dan nilai ekonomisnya. Pola pengambilan 

keputusan konsumen ini relatif rendah, tanpa pertimbanganyang mendalam 

apabila merek tersebut tidak tersedia konsumen akan dengan mudah beralih pada 

merek substitusi. Contoh produknya adalah pasta gigi dan sabun cuci. 

Merek Citra (Image Brands) 

Merek citra memberikan manfaat ekspresi diri, sebagai merek yang bertujuan 

untuk meningkatkan citra pemakainya. Sebagai merek yang memberi manfaat 

ekspresi diri dalam proses pengambilan keputusan konsumen memiliki 

keterlibatan yang tinggi. Contoh produknya adalah Mercedes Benz. 
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Merek Eksperiensial (Experiential Brands) 

Merek eksperiensial memberikan manfaat emosional, sangat mengutamakan 

kemampuannya dalam memberikan pengalaman yang unik, sehingga publik 

merasa terkesan dan merasakan perbedaan dengan pesaing/competitor. Kunci 

untuk mengelola merek ini adalah konsistensi dan kepuasan. Contoh produknya 

adalah Disney. 

Agar brand atau merek itu meresap kuat dalam hati khalayak sesuai 

dengan harapan yang punya produk maka dibutuhkan upaya dan proses untuk 

menancapkan brand tersebut ke hati publik. Upaya dan proses tersebut disebut 

branding. Branding adalah keseluruhan aktivitas untuk menciptakan brand yang 

unggul, yang mengacu pada nilai suatu brand berdasarkan loyalitas, kesadaran, 

persepsi kualitas dan asosiasi dari suatu brand. Branding tidak hanya untuk 

menampilkan keunggulan suatu produk namun juga menanamkan brand ke benak 

publik, yang dimaksudkan untuk menciptakan pencitraan yang sesuai dengan apa 

yang diinginkan pemilik produk. 

Bagaimana dengan personal brand dan personal branding? Montoya 

menyebut bahwa personal brand adalah image yang kuat dan jelas yang ada di 

benak klien. Kemudian Timothy P. O’Brien penulis buku The Power of Branding 

menjelaskan pendapatnya bahwa personal brand adalah identitas pribadi yang 

mampu menciptakan sebuah respon emosional terhadap orang lain mengenai 

kualitas dan nilai yang dimiliki orang tersebut. Personal branding merupakan 

merek pribadi seseorang dibenak orang lain. Personal branding akan membuat 

semua orang memandang seseorang tersebut secara berbeda dan unik. Orang 
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mungkin akan lupa dengan anda namun merek pribadi akan selalu diingat. Bahkan 

personal branding juga berpengaruh terhadap kepercayaan orang lain terhadap 

anda (Haroen, 2014:13). 

Personal branding juga sebagai penjelasan 3W yaitu tentang siapa diri 

anda yang sebenarnya (who are you), apa yang telah anda lakukan sebelumnya 

(what have you done), dan apa visi misi anda ke depan (what will you do). Dengan 

demikian personal branding adalah penjelasan proses komunikasi karakter, 

kompetensi dan kekuatan seorang atau perusahaan. Branding yang bagus akan 

melahirkan brand yang kuat yang akan menjadi asset berharga untuk membuka 

pintu kesuksesan perusahaan atau seseorang. Akhirnya Haroen (2014:19) 

merumuskan bahwa personal branding adalah proses membentuk persepsi 

masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, seperti kepribadian, 

kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi 

positif dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. 

Persepsi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang 

melakukan seleksi untuk memilih, mengorganisasi dan mengintepretasikan 

informasi-informasi yang masuk ke dalam pikirannya menjadi sebuah gambaran 

besar penuh arti. Dapat disimpulkan bahwa merek pribadi (personal branding) 

merupakan suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek 

yang dimiliki oleh seseorang, atau bagaimana stimulus-stimulus ini yang 

merangsang persepsi atau menimbulkan persepsi positif, yang tepat dan bermakna 

menjadi gambaran utuhsehingga memunculkan citra dengan nilai-nilai dan 

kualitas yang orang itu inginkan. 
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2.1.2. Karakteristik Personal Branding 

McNally dan Speak (2004:21) menjelaskan bahwa personal brand 

merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain, yang 

memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadapnya sehingga 

dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. Ada tiga hal mendasar yang 

merupakan karakteristik yang harus diperhatikan dalam merancang personal 

brand yang kuat, yaitu memiliki ciri khas, relevan, dan konsisten. Personal brand 

yang dibangun apabila memiliki kekhasan atau khusus/berbeda, relevan, dan 

konsisten, maka orang lain atau publik akan cepat menangkap dan memahami 

personal brand tersebut. Kararteristik dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memiliki ciri khas, adalah personal brand yang kuat menjelaskan 

sesuatu yang sangat spesifik yang merupakan cerminan dari ide-ide dan nilai-nilai 

dalam diri Anda yang membedakan dari oranglain. Kekhasan ini dapat 

dipresentasikan dalam bentuk kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian. 

b. Relevan, merupakan personal brand yang berkaitan dengan 

karakterorang tersebut yang menjelaskansesuatu yang dianggap penting atau 

dibutuhkan oleh masyarakat. Jika relevansi (keterikatan) tidak ada maka akan sulit 

terjadi penguatan mind masyarakat. 

c. Konsisten, yaitu upaya menjalankan personal brand secara terus-

menerus (konsisten) sehingga orang lain dapat mengidentifikasi personal 

brandtersebut dengan mudah dan jelas, sehingga terbentuk brand equity 

(keunggulan merek). 
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2.1.3.  Hukum Personal Branding 

Membangun merek pribadi merupakan suatu proses evolusi. Merek 

pribadi harus muncul dari pencarian identitas dan makna hidup. Dengan 

menyelaraskan personal brand dengan kepribadian diri, akan menciptakan dasar 

yang mantap untuk meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, dan kharisma diri. 

Pendapat ini dijelaskan oleh Montoya (2002: 25-26) melalui delapan hukum ini, 

diantaranya :  

 

a) Spesialisasi (The Law of Specializaton). Merek biasanya dibangun di atas 

satu bidang spesialisasi untuk menghindari diversifikasi agar menjadi 

seimbang, terkonsentrasi, pada suatu kekuatan, keahlian atau pecapaian 

tertentu.Spesialisasi dapat dilakukan melalui cara, diantaranya ; 

 Ability (kemampuan) - visi strategis, memahami prinsip pertama, 

mengkomunikasikan kompleksitas 

 Behavior (perilaku) - seperti keterampilan kepemimpinan, energi yang 

bersemangat, atau kemampuan untuk mendengarkan 

 Lifestyle (gaya hidup) - hidup di atas perahu, memakai turtleneck 

bukan dasi, bepergian dengan sepeda motor 

 Mission (misi) - melihat orang melebihi harapan mereka sendiri, 

misalnya 

 Product (produk) - futuris yang menciptakan tempat-tempat luar biasa 

untuk bekerja 

 Prefession (profesi) - niche dalam niche - pelatih kepemimpinan yang 

merupakan psikoterapis 
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 Service (layanan) - 'konsultan' yang bekerja sebagai direktur non-

eksekutif atau interi 

 

b) Kepemimpinan (The Law of Leadership). Masyarakat membutuhkan sosok 

pemimpin yang mampu untuk memotong ketidakpastian dan memberikan 

suatu arahan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah personal 

brand yang dilengkapi dengan kekuasan dan krediblitas sehingga mampu 

memposisikan seseorang sebagai pemimpin yang terbentuk dari 

kesempurnaan seseorang. 

c) Kepribadian (The Law of Personality).Personal brand yang hebat 

didasarkan pada sosok kepribadian apa adanya, yang hadir dengan segala 

ketidaksempurnaan. Sesorang harus memiliki kepribadian yang bai, namun 

tidak harus sempurna. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan yang ada 

pada The law of leadership. 

d) Keistimewaan/Perbedaan (The Law of Distictiveness). Untuk menciptakan 

kesan yang kuat, sebuah personal brand yang efektif harus mengekspresikan 

diri/menampilkan dirinya dengan cara yang berbeda dengan yang lannya. 

Membangun suatu merek dengan konsep yang sama dengan kebanyakan 

merek yang ada dipasar untuk menghindari konflik, justru adalah sebuah 

kesalahan karena merek akan tetap tidak dikenal diantara sekian banyak 

merek yang ada di pasar. 

e) Visibilitas (The Law of Visibility). Untuk menjadi sukses, personal brand 

harus dapat dilihat secara konsisten dan terus menerus, sampai merek pribadi 

tersebut dikenal. Untuk menjadi visible (terlihat), seseorang perlu 
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mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap 

kesempatan yang ditemui dan memiliki keberuntungan. Maka visibility lebih 

penting dari ability (kemampuan)-nya. 

f) Kesatuan (The Law of Unity). Kehidupan pribadi pelaku personal brand 

harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merek 

tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra 

yang ingin ditanamkan dalam personal brand. 

g) Keteguhan (The Law of Presistence). Setiap personal brand memerlukan 

waktu untuk tumbuh, dan selama proses tersebut berjalan, adalah penting 

untuk memperhatikan setiap tahapan dan tren. Dapat pula dimodifikasikan 

dengan iklan atau PR, namun seseorang harus tetap teguh pada personal 

brand awal yang telah dibentuk, tanpa ragu-ragu dan berniat merubahnya. 

h) Nama Baik (The Law of Goodwill). Personal Brand akan memberikan hasil 

yang baik dan bertahan lebih lama, jika pelaku personal brand dipersepsikan 

dengan cara yang positif. Pelaku personal brand harus diasosiasikan dengan 

nilai/ide yan diakui secara umum positif dan bermanfaat. 

Hubert K. Rampersad (2010: 20-25) kemudian menyempurnakan 

pendapat Montoya dengan menjelaskan dasar membentuk personal 

branding,diantaranya yaitu: 

1. Tetapkan dan rumuskan ambisi pribadi 

Dalam tahap ini terdiri atas mendefinisi dan merumuskanambisi 

pribadiagar menarik, mempersuasif dan membuatnya terlihat (nyata). Tahap ini 

akan menciptakan keberimbangan dalam brand pelaku personal branding. 



16 
 

Penentuan ambisi personal branding adalah proses mengidentifikasi diri dan 

menyimpulkan apa sebenarnya yang menjadi mimpi-mimpi pelaku personal 

branding, siapa dirinya, apa yang dipertahankannya, apa yang membuat dirinya 

unik dan istimewa, mengapa diri ia berbeda dari orang lain, apa nilai-nilai yang 

dipegangnya, dan mengidentifikasi keunggulannya, serta melatih diri untuk 

mengatasi keadaan. 

2. Tetapkan dan rumuskan personal brand (merek pribadi) 

Tahap ini untuk mendefinisikan dan merumuskan harapan personal 

brand yang otentik, unik, berbeda, relevan, konsisten, inspirastif, bersemangat, 

menyentuh, kuat, jelas, bermakna, menyeluruh, ambisius, persuasive dan mudah 

diingat. Sasaran merek pribadi (personal brand) adalah apa yang ingin dicapai 

oleh merek pribadi. Dimulai dari menganalisis personal brand life styletermasuk 

menentukan spesialisasi dirinya, dengan memfokuskan pada talenta utamanya, 

kemudian menentukan tujuan utama brand, hingga menentukan siapa 

audien/publiknya (domain). Personal branding terdiri atas keseluruhan personal 

ambisi, sasaran brand, keunggulan, atribut dominan layanan, dan 

domain/khalayaknya. 

3. Rumuskan Personal Balanced Scorecard (PBSC) 

Hanya merumuskan ambisi pribadi dan merek pribadi tidak ada artinya 

bila tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Oleh 

sebab itu, dalam tahap ini ditekankan pada pengembangan rencana tindakan yang 

terintegrasi dan selaras berdasarkan ambisi pribadi dan merek pribadi untuk 

meraih sasaran dan tujuan merek pribadi (personal branding) serta menghapus 
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unsur negatif yang ada. Visi tanpa aksi adalah halusinasi. Pelaku personal brand 

perlu menerjemahkan ambisi dan merek pribadinya ke dalam PBSC (tindakan). 

Merumuskan personal branding tanpa peningkatan aksi yang berkala maka tidak 

akan meningkatkan personal brand yang berkembang dan berkelanjutan. PBSC 

berisi factor utama dan berhubungan dengan tujuan, ukuran dan target kerja, serta 

tindakan perbaikan. Tahap PBSC akan menerjemahkan ambisi dan merek pribadi 

menjadi tujuan pribadi yang terukur dan dikelola, tahapan pencapaian tujuan, dan 

tindakan perbaikan dalam suatu cara yang holistik (menyeluruh) dan seimbang. 

PBSC dibutuhkan menjadi sarana efektif untuk memperbaiki dan mengelola diri 

sendiri secara berkesinambungan berdasarkan ambisi pribadi dan merek pribadi. 

4. Terapkan Dan Kembangkan Ambisi Pribadi, Merek Pribadi Dan 

Personal Balanced Scorecard 

Langkah selanjutnya setekah merumuskan ambisi pribadi, merek pribadi, 

dan PBSC adalah menerapkan, mempertahankan dan mengembangkan ambisi, 

merek, dan PBSC secara efektif. Sebarkan informasi merek anda melalui beragam 

saluran media, lakukan pekerjaan yang benar-benar disukai yang sesuai dengan 

merek pribadi dan nilai-nilai pribadi, memperoleh pengalaman di bidang yang 

lemah, mempromosikan diri sendiri, memasarkan brand/merek secara terus-

menerus dan konsisten, secara sadar membangun jaringan yang kuat, dan berikan 

apa yang dijanjikan merek anda. Selain itu juga beruaya membangun kredibilitas 

dan menjadi ahli dalam bidang yang sesuai dengan diri. 

Kombinasi efektif dari empat saran dan fase ini akan membentuk 

personal brand (merek pribadi) otentik yang kuat, solid, dan terpercaya. 
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2.1.4. Alasan dan Keuntungan Membangun Personal Branding 

Junaedi (dalam Haroen, 2009:17) menegaskan bukti kedahsyatan 

personal branding dapat dilihat dari kesuksesan SBY dalam memenangkan 

pemilihan presiden secara langsung dua kali berturut-turut 2004 dan 2009. Citra 

yang telah dibangun dan melekat pada sosok SBY ternyata tidak mudah 

dijatuhkan dengan berbagai iklan politik. 

Baik secara teori dan praktik dapat disimpulkan bahwa personal 

branding sangat positif untuk kesuksesan seseorang dipanggung politik. Berikut 

sejumlah alasan mengapa personal branding sangat efektif dan positif menurut 

Haroen (2014:18) : 

a) Membangun diferensiasi. Menciptakan deferensiasi adalah hal penting 

untuk keberhasilan personal brand 

b) Membangun positioning. Dalam persaingan apapun positioning sangat 

menentukan kemenangan. Brand yang dibangun melalui proses branding 

akan menentukan posisi pelaku personal branding dari sekian pesaing 

lainnya 

c) Memperkuat persepsi brand yang tertanam pada publik. Brand bukan 

saja soal realita, tahap pertama yang harus dibangun adalah persepsi 

d) Menjadi jembatan lahirnya kepercayaan (trust). Kepercayaan adalah 

kunci utama. Jika orang suka pada Anda, ia hanya akan mendekat, 

namun, jika mereka sudah percaya maka mereka akan memilih anda 

e) Menjadi pesan kepada publik bahwa kehadiran anda (brand) adalah 

solusi atas masalah maupun kebutuhan public, sehingga pelaku personal 
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branding dapat menggiring public untuk bertindak mendukung dan 

memilih. 

Memiliki reputasi atau merek/brand yang baik merupakan sebuat aset 

kesuksesan yang sangat penting di era online, virtual dan individual dewasa ini. 

Selaras dengan Haroen, Rampersad (2008:5) juga menyebutkan beberapa 

keuntungan membangun dan memiliki personal brand, yaitu; 

 Menstimulasi persepsi penuh makna mengenai nilai-nilai dan kualitas 

diri 

 Menjelaskan kepada orang lain atau publik tentang diri (siapa anda, apa 

yang anda lakukan, apa yang membuat anda berbeda, bagaimana anda 

menciptakan nilai untuk publik,  apa yang mereka dapatkan bila 

bertransaksi dengan anda) 

 Mempengaruhi cara orang lain berpikir tentang anda 

 Menciptakan harapan-harapan yang public dapatkan dari anda 

 Menciptakan identitas diri yang mudah diingat (berkesan) 

 Membuat prospek bahwa anda adalah satu-satunya jalan keluar bagi 

masalah yang publik hadapi 

 Membuat diri menjadi unik dan lebih daripada pesaing lainnya 
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2.1.5. Kriteria Personal Branding 

Branding adalah mempengaruhi. Branding adalah proses menciptakan 

sebuah identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu 

terhadap identitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran dan penjualan, 

tanpa sebuah merek yang kuat, pemasaran tidak efektif. Dan personal branding 

yang otentik kuat, konsisten, mudah diingat dan berkelanjutan akan terkait dengan 

kriteria penting untuk membangun personal brand yang efektif. Kriteria ini 

didasarkan pada Peter Montoya (2005) dan Hubert K Rampersad (2006,2007 : 

19), menyatakannya sebagai berikut; 

1) Keotentikan (Authenticity). Jadilah merek anda sendiri. Merek harus 

dibangun dari kepribadian sejati yang mencerminkan karakter, perilaku, nilai, 

dan visi diri. Merek juga harus selaras dengan ambisi pribadi. 

2) Integritas (Integrity). Harus berpengang pada pedoman moral dan perilaku 

yang ada dalam ambisi pribadi. 

3) Konsisten (Consistency). Personal brand memerlukan konsistensi dalam 

berperilaku. Apakah anda melakukan hal-hal yang relevan lagi, lagi dan lagi? 

Dapatkah orang lain selalu berpegang dan mengandalkan anda? Untuk 

konsistensi dibutuhkan keberanian. 

4) Spesialisasi (Specialization). Menjadi generalis tanpa satu pun keterampilan, 

kemampuan, atau bakat khusu akan membuat brand tidak unik, special, dan 

berbeda. Konsentrasi pada satu bakat inti atau keterampilan yang unik. 

5) Wibawa (Authority). Dipandang sebagai seorang yang ahli dan seorang 

pemimpin yang efektif. 
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6) Keberbedaan (Differentiation). Personal brand perlu diekspresikan dengan 

unik dan berbeda dari pesaing. Personal brand harus didefinisikan dengan 

jelas sehingga publik dapat cepat menangkap pesan brand. 

7) Relevan (Relevan). Pesan brand harus terkait dengan sesuatu yang dianggap 

penting bagi publik. 

8) Visibilitas (Visibility). Visibilitas adalah pengulangan terus-menerus dan 

pemaparan jangka pandang. 

9) Kegigihan (Persistence). Satu merek yang dibangun memerlukan waktu 

untuk tumbuh. Harus bersabar, konsisten, jangan menyerah dan percaya 

terhadap diri sendiri. 

10) Kebaikan (Goodwill). Personal brand akan menghasilkan hasil yang 

bertahan lama dan baik jika itu positif. Personal brand yang dibuat harus 

berkaitan dengan hal yang positif dan bermanfaat. 

11) Kinerja (Performance). Elemen personal brand paling penting adalah 

personal brand itu dikenal. Untuk dikenal maka membutuhkan kinerja dan 

perbaikan terus menerus bila tidak brand hanya akan menjadi merek yang 

memalukan. 
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2.2. Hubungan Personal Branding dengan Tokoh Politik 

Tokoh politik adalah orang yang ahli, terkemuka atau terkenal di dunia 

politik. Biasanya tokoh politik adalah pimpinan dan fungsionaris partai, pejabat 

politik atau politisi.Tokoh politik yang diusung sebuah partai politik selain 

sebagai penentu baik buruknya pemerintahan, juga membawa dampak bagaimana 

kredibilitas dan elektabilitas partai politik digambarkan. Maka tokoh politik juga 

perlu membangun hubungan konstituen, menciptakan loyalitas politik, konstituen 

kepada lembaga, pejabat, dan kandidat politik, serta untuk memperkuat nilai 

politik lembaga, pejabat dan kandidat politik. 

Menurut Duncan dalam Ibnu Hamad (2008: 154) metode utama dalam 

membangun hubungan dengan publik ialah dengan menciptakan merek (brand). 

Publik diperlakukan sebagai teman atau partner sehingga tujuan menciptakan 

kesetiaan kepada merek (brand loyalty) dapat tercapai. Tingkat selanjutnya 

apabila terjadi hubungan berkepanjangan antara tokoh politik dengan publiknya, 

yang menjadi target adalah memperkuat nilai merek (brand equity). 

Dinyatakan pula oleh Roberts (1977), bahwa komunikasi tidak secara 

langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung 

mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, 

dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau perilaku khalayak. Muchtar 

(2016: 140) menyebut bahwa pencitraan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk memperoleh simpati dan kepercayaan publik, sehingga publik memberikan 

penialaian positif terhadap suatu organisasi atau perusahaan atau dalam partai 
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politik adalah menarik pemilih agar memberikan suaranya dalam pemilihan 

umum.  

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa personal branding adalah proses 

membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, 

seperti kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana semua itu 

menciptakan persepsi positif dari masyarakat. Menurut Brendan Brace dalam 

Bajari dan Saragih (2011: 443), citra/pencitraan tokoh politik terdiri atas unsur-

unsur yang cukup komparatif, seperti cerminan latar belakang, kepribadian yang 

rendah hati, idaman, sopan santun, dsb. 

Personal branding tokoh politik sebagai langkah membentuk persepsi 

masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimilikinya, diantaranya adalah 

kepribadian, kemampuan, keterampilan hingga integritasnya.Sehingga stimulus-

stimulus ini merangsang persepsi atau menimbulkan persepsi positif, yang tepat 

dan bermakna sehingga memunculkan citra dengan nilai-nilai dan kualitas yang 

tokoh politik hingga partai politik itu inginkan. 

Haroen (2014:169) menyatakan bahwa dalam pencalonan politik, 

seorang tokoh politik akan mempunyai modal yang kuat apabila ia dipersepsikan 

masyarakat sebagai orang yang berkarakter, kompeten, dan punya kekuatan. 

Masyarakat kurang tertarik memilih seorang calon bukan karena partainya, tetapi 

karena orangnya atau tokoh yang diusungnya. Menurut Haroen inilah momen 

yang paling pas untuk membangun personal brand yang terpercaya di mata 

publik, karena kepercayaan seseorang tidak bisa dipisahkan dari karakter, 

kompetensi dan kekuatan. 
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2.3. Media Baru 

Kontestansi politik di Indonesia dari waktu ke waktu semakin ketat, 

tingkat persaingan antar peserta pilkada hingga pemilu dalam memperebutkan 

suara pemilih semakin tinggi sehingga mengharuskan setiap kandidat atau partai 

bekerja keras menggunakan berbagai strategi pemenangan. Dalam konteks politik 

modern, Pawito menyebutkan bahwa media massa tidak hanya menjadi bagian 

yang integral dari politik, tetapi media massa menjadi sentral politik (Nasution, 

2016: 193). 

Media menjadi sarana utama bagi kebanyakan masyarakat untuk 

mengalami dan belajar tentang berbagai aspek didunia sekitar. Pengaruh media 

menjadi pusat dari proses demokrasi. New Media atau Media baru adalah istilah 

yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan 

teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Media baru bukanlah 

televisi. film, majalah, buku atau publikasi berbasis kertas.Teknologi yang 

digambarkan sebagai “media baru” adalah digital, dan sering kali memiliki 

karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif, dan 

tidak memihak.  

Perkembangan media digital digambarkan semua bentuk media 

komunikasi yang menggabungkan teks, gambar, suara, dan video yang 

menggunakan teknologi komputer. Pada tahun 1989 Tim Berners Lee 

mengembangkan program online yaitu HTML (hypertext markup language) dan 

HTTP (hypertext transfer protocol) untuk membuat dan mengirim pesan. Selain 

itu menciptakan browser yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan 
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orang berinteraksi dan mengirim surat (email) lewat Web. David Filo dan Jerry 

Yang menciptakan Yahoo sebagai situs pencarian pada tahun 1995. Kemudian 

tahun 1998 Larry Page menciptakan Google (Shirley Biagy dalam Nasution, 

2016: 29). 

McQuail (dalam Nasution, 2016; 29) memaparkan bahwa sebagai media 

baru, internet memiliki ciri-ciri sebagai berikut; teknologi berbasis computer; 

karakternya hibrida; fleksibel; interaktif; memiliki fungsi publik dan privat; 

peraturan tidak ketat; saling terhubung tidak tergantung lokasi; dapat diakses 

individu sebagai komunikator; media komunikasi massa maupun pribadi. Dewasa 

ini internet semakin berkembang cepat menjadi sistem pengiriman nirkabel. 

Internet menjadi media yang bisa menghubungkan ke seluruh dunia. 

New Media sangat berkaitan erat dengan basis teknologi. Oleh karena itu, 

new media sering dikait-kaitkan dengan pengembangan teknologi yang sekarang 

sedang berkembang pesat. Menurut Vin Crosbie dalam karyanya “What is new 

media?” menjelaskan ada tiga media komunikasi. Pertama media interpersonal 

yang disebut one to one. Media ini memungkinkan seseorang saling komunikasi 

atau tukar informasi dengan seseorang lainnya. Kedua dikenal sebagai  mass 

media. Media ini digunakan sebagai sarana menyebarluaskan informasi dari 

satuorang ke banyak orang (one to many). Media komunikasi terakhir disebut new 

media. Media ini merupakan percepatan sekaligus penyempurnaan dari dua media 

sebelumnya. Lebih jauh media ini digunakan untuk mengkomunikasi ide maupun 

informasi dari banyakorang ke banyak orang lainnya (many to many), (Agustinna, 

2017:1030). 
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Layanan yang diberikan internet sebagai new media sangat beragam dan 

terus diinovasi sesuai kebutuhan masyarakat seperti email, File Transfer Protocol 

(FTP) dan WWW, e-commorce, e-government,e-fax, e-office, e-banking, SMS, 

MMS, dan sebagainya. Saat ini hampir seluruh media massa menggunakan 

jaringan internet. Jaringan internet adalah media yang paling cepat berinovasi ke 

segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir 

semua kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan dengan jaringan internet. Seperti 

mengakses data pemberitaan secara online dengan munculnya media online (radio 

online, tv online, majalah online, surat kabar online bahkan online shop(ing)). 

Kebutuhan masyarakat yang semakin tak terhingga ini, membuat media online 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Internet tidak hanya digunakan 

untuk media informasi, perdagangan secara online maupun lahan memasang iklan, 

namun juga menjadi komunikator secara bebas. 

 

2.3.1.  Media Sosial sebagai Media Baru dalam Politik 

Setelah berkembang pesat dimana internet dapat diakses melalui telepon 

seluler atau telepon genggam (handphone) dan muncul istilah telepon cerdas 

(smartphone), menghadirkan media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi 

yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Media sosial 

merupakan situs dimana sesorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung 

dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan 

waktu, masyarakat dapat berkomunikasi dimana pun dan kapan pun. 
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Kemunculan media sosial di Indonesia yang pertama kali menarik 

banyak pengguna adalah Friendster sekitar tahun 2002, yang didirikan oleh 

Jonathan Abrams. Pada saat itu Friendster diciptakan untuk anak muda. 

Kesuksesan Frienster kemudian memunculkan sosial media baru seperti MySpace, 

Facebook, Twitter, dan Linkedin, yang dinilai meraih kesuksesan lebih tinggi. 

Bahkan saat ini telah diciptakan sosial media ask.fm dengan fitur tanya jawab 

antar pengguna. Kemudian berkembangnya teknologi smartphone, ponsel-ponsel 

baru bersistem operasi iOS, Android, dan Windows menghadirkan sosial media 

baru seperti Instagram, Path, Pinterest, PicMix, We Hear It, Etsy, Fancy, Pheed 

(Nasution, 2016:74). 

Kemampuan dan fitur yang disediakan oleh sosial media untuk saling 

berbagi tampak tak terbatas, melalui satu akun sosial media seperti Instagram 

misalnya, menyediakan fitur untuk dapat berbagi foto/gambar, video bahkan 

kegiatan sehari-hari yang kini dapat dibagikan melaluin instagram stories. Media 

sosial sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, serta menarik 

orang lain untuk mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai individu, 

produk, maupun lainnya. Sehingga menjadi wajar apabila keberadaan media sosial 

menjadi media pemasaran hingga pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi, budaya 

hingga politik. 

Lukman Hakim dalam Nasution menjelaskan bahwa media punya 

pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi sesorang. Media 

memberikan informasi dan pengetahuan yang akhirnya dapat membentuk 

persepsi. Persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku sesorang. Besarnya pengaruh 

media terhadap kehidupan dimana peran media yang sangat kuat mempengaruhi 
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dan mengubah persepsi atau cara berpikir individu, kelompok, atau masyarakat 

terhadap fenomena yang ada termasuk fenomena politik, juga dapat mengubah 

budaya politik atau partisipasi politik. 

Tak berlebihan, jika media sosial disebut pilar baru demokrasi. Wood 

and Smith dalam Andriadi (2017: 5-6), menyebutkan dua kelebihan teknologi 

digital yang membuat terpacunya partisipasi yaitu multimedia dan interactivity. 

 Multimedia. Disebut multimedia karena teknologi digital memadukan antara 

media cetak, media audio, dan media video. Tak ada sistem lain yang bisa 

menyatukannya. Dengan teknologi digital, sesorang dapat menonton video, 

membaca teks, dan mendengarkan audio secara bersamaan. Teknologi 

sebelumnya tidak mampu melakukannya. 

 Interaktif. Karakter interaktif memungkinkan seorang pengguna untuk 

membuat pesan mereka sendiri, mempublikasikan konten, atau interaksi 

secara online. Sehingga terjadi komunikasi dua arah. 

Media sosial sebagai media yang hemat waktu, efektif dan berefek 

kuat,dalam praktik demokrasi memiliki empat manfaat, antara lain: (Priyono 

dalam Andriadi, 2017:8) 

a) Pertama, akses informasi. Media sosial sebagai sumber akses 

informasi.Warga negara yang lebih banyak memiliki informasi dan 

pengetahuan akan lebih paham isu apa yang kedepannya menyangkut 

kepentingan umum. 

b) Kedua, interaksi. Di era emokrasi digital, media sosial menjadi ajang interaksi 

memperkuat demokrasi. 
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c) Ketiga, partisipasi. Media sosial digunakan untuk melakukan partisipasi. 

Media sosial menjadi ruang artisipasi yang baru bagi masyarakat. 

d) Keempat, desentralisasi. Media sosial membawa proses untuk membawa 

pemerintah lebih dekat dengan rakyat dalam rangka memudahkan warga 

negara terlibat prkatik demokrasi. Potensi inilah, media sosial sebagai media 

berbasis internet memfasilitasi terciptanya keterlibatan dan partisipasi 

langsung warga negara. 

 

2.3.2. Instagram 

Nama 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”, dimana cara kerja 

telegram sendiri adalah 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 berasal dari instan-telegram 

(Agustinna, 2017:1031). 

Instagram adalah tentang berbagi visual, jadi niat utama setiap orang 

adalah untuk berbagi dan hanya menemukan foto dan video terbaik. Berinteraksi 

pada posting yang menyenangkan dan mudah. Dalam Instagram juga dapat 

memfasilitasi untuk apa pun yang pengguna “suka” dengan tap dua kali, atau 
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menambahkan komentar di bagian bawah. Bahkan pengguna dapat mengklik 

tombol panah untuk membaginya dengan seseorang melalui pesan langsung 

(Moreau,2018). 

Instagram juga memperkenalkan fitur Instagram stories terbarunya. 

Instagram stories sama dengan aplikasi sebelumnya yaitu Snapchat. Untuk 

mempublikasikan stories/cerita kegiatan sehari-hari. Tidak hanya berbagi foto dan 

video, fitur di Instagran stories dapat bertahan selama kurang lebih dalam waktu 

24 jam dan otomatis terhapus dan menghilang, pengguna juga dapat 

menambahkan teks dan corat-coret ke foto dan video. Aplikasi ini juga 

menambahkan fitur unik ke stories seperti hashtag atau tanda pagar yang dapat 

ditelusuri, dan boomerang atau video yang berputar mundur (Yurieff, 2017). 

 

2.3.3.  Model Kampanye di Media Sosial 

Media sosial memiliki kelebihan tersendiri, bahkan kekhasan media 

sosial tidak dapat dibandingkan dengan cara kerja media mainstream. Anwar 

Abugaza dalam Andriadi (2017: 276-278) memaparkan beberapa yang menjadi 

kekuatan dan kekhasan media sosial, yaitu: 

 Efek Penguatan. Salah satu strategi komunikasi pemasaran dalam politik 

adalah identifikasi pesan utama kampanye. Pesan yang disampaikan melalui 

berbagai media dan kegiatan langsung di lapangan, berpotensi untuk hilang 

tanpa membekas dalam kognisi pemilih.Disinilah peran media sosial 
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sebagairecall memory menjadi penting sebagai penguatan pesan yang telah 

disampaikan. 

 Membentuk Koneksitas Pribadi. Politik memiliki dimensi ruang yang sangat 

luas, sehingga mustahil untuk disentuh dalam waktu bersamaan. Setiap warga 

memiliki keinginan sama untuk bisa berinteraksi, menyampaikan aspirasi, 

maupun saling berkomunikasi secara langsung. Media sosial bekerja dalam 

jangkau yang sangat luas, dan dapat menyentuk banyak warga dalam waktu 

bersamaan, untuk itu kendala ruang, waktu dan jarak dapat teratasi dengan 

hadirnya media sosial. 

 Kecanggihan Teknologi. Media sosial memiliki perangkat yang sangat 

canggih dalam penyampaian pesan, keunggulan ini memudahkan proses 

penyampaian pesan pelaku politik maupun tokoh politik. 

 Kemampuan Merespon. Media sosial memudahkan dilakukannya klarifikasi 

berbagai isu yang berkembang. 

 Pengumpulan Informasi. Media sosial juga dapat menjadi alat untuk 

mengukur tingkat respon publik terhadap isu, fenomena atau terhadap 

kandidat (tokoh politik) sehingga sangat berguna untuk pengumpulan 

informasi untuk proses penyusunan strategi. 

 Mengumpulkan Donasi. Dengan mengandalkan jaringannya yang luas, proses 

pengumpulan donasi dapat lebih efektif dan efisien. Beberapa kandidat 

menggunakan media sosial sebagai alternative mekanisme pengumpulan 

donasi. 

 Menyentuh Pemilih Pemula. Awal mula muncul media sosial memang dibuat 

untuk generasi muda. Kini media sosial semakin digandrungi oleh generasi 
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muda (net generation). Media sosial menjadi sangat efektif bagi seorang 

kandidat bila ingin menyentuh segmen pemilih ini. 

 Batasan Kampanye Belum Diatur. Salah satu keuntungan kampanye di media 

sosial adalah belum adanya peraturan yang membatasi waktu dan konten, 

sehingga memberikan ruang tak terbatas untuk menggunakan media sosial 

dalam berkampanye. 

 

Menurut Lilleker (2011) dalam Andriadi (2017:279), ada empat 

kecenderungan model kampanye di media sosial, yaitu: 

 Memberikan informasi kepada konstituen tentang kandidat agar tumbuh 

dukungan untuk memilih kandidat tersebut. Biasanya bisa berupa profil 

kandidat, visi, misi, program dan lainnya. 

 Melibatkan konstituen dalam proses partisipasi. Konstituen tidak hanya 

memberikan informasi tetapi juga mengajak untuk terlibat lebih jauh dalam 

partisipasi, misalnya ikut mengkampanyekan dan menyosalisasikan kandidat. 

 Membujuk konstituen untuk mendukung kandidat. 

 Memobilisasi dan berinteraksi dengan konstituen. Level yang sudah lebih 

jauh yang mana disini konstituen juga memobilisasi dan berinteraks baik 

dengan sesame konstituen maupun tim sukses atau juga dengan kandidat. 

 

Ada tiga model penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi 

politik, Andriadi (2017: 192) menjelaskan ketiga model tersebut dalam tabel 

dibawah ini: 
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No. Pola Partisipasi Pola Tindakan di Media Sosial 

1. 
Mengekspresikan 

preferensi politiknya 

 Menulis status yang menunjukkan 

dukungan pada kandidat 

 Menunjukkan atrbut tertentu yang 

mengindikasikan preferensi politiknya 

2. 

Mengkampanyekan 

(mempromosikan) 

kandidat tertentu 

 Menuliskan status yang menunjukkan 

alasan-alasan memilih kandidat 

 Menyebarkan lnk berita positif mengenai 

kandidat 

 Meng-upload dan menyebarkan foto 

bercitra positif mengenai kandidat 

3. 

Menggalang dukungan 

publik (mengajak 

pemilih lain) 

 Menulis status berisikan ajakan untuk 

memilih kandidat tertentu 

 Berkomunikasi dengan netizen lain dalam 

rangka mengajak untuk memilih kandidat 

tertentu 

 Membuat grup media sosial untuk 

menggalang dukungan bagi kandidat 

tertentu 
Table 2.1 Sumber: Partisipasi Politik Virtual, Andriadi (2017:192) 
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2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu penting dalam penelitian ini. Karena, peneliti dapat 

mengetahui permasalahan apa saja yang sudah diteliti, memperkuat keinginan 

untuk meneliti sesuatu yang berbeda atau menyempurnakan penelitian yang sudah 

ada. Selain itu adanya penelitian terdahulu yang relevan juga dapat menjadi 

sumber dokumen penelitian. Adapun berikut ini pemaparan hasil penelitian 

terdahulu yang memberikan gambaran kepada peneliti mengenai personal 

branding: 

Tabel Uraian Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 
Judul/ 

Fokus 

Pendekatan 
Hasil 

Saran 

Teori Metode 
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Personal Branding 

Ani Yudhoyono 

dominasi oleh 

elemen Menjadi Diri 

Sendiri karena Ani 

menjadi dirinya 

sendiri apa adanya 

dengan peran yang 

dijalani sebagai 

seorang istri, ibu, dan 

nenek bagi 

keluarganya. 

Penelitian 

perlu 

memperdalam 

metode 

analisis 

kualitatif 
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Nikken Yulia 

Puspita Hadi 

UMM 

2016 
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Adanya standarisasi 

tersendiri dari 

masing-masing 

subjek dalam  

memposting pada 

akun instagramnya 

dapat memberikan 

dampak yang positif 

bagi  

pengguna dan juga 

orang lain. Untuk 

membangun personal 

branding yang kuat, 

hal  

positif yang ada 

didunia nyata hanya 

perlu di terapkan 

dalam dunia maya. 

Disarankan 

agar mencari 

referensi 

tentang 

personal 

branding 

online agar  

dapat 

memperoleh 

data yang 

lebih baik lagi 
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Topik pada tweet  

didominasi tentang 

keahlian dan minat 

subjek. 

Tema kultweet yang 

dipilih para subjek 

sesuai latar belakang 

profesi  

dan bersifat 

konsisten. 

mencerminkan 

kepribadian maka  

para subjek menata 

profil di Twitter 

Disarankan  

untuk 

menggunakan 

jenis-jenis 

teori atau 

konsep tentang 

strategi dalam  

kajian public 

relations 

khususnya 

Table 2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu banyak memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

peneliti dalam hal pemahaman mengenai personal branding. Saudari Amanda dan 

saudara Yasin dalam skripsinya memberikan gambaran kepada peneliti tentang 

personal branding melalui media sosial. Sedangkan Saudari Nikeni, memberikan 

gambaran mengenai metode selain analisis isi yang dipakai dalam meneliti 

personal branding.  
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2.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

2.5.1. Definisi Konsep 

Dalam penelitian kuantitatif Ardial (2014:63) menjelaskan bahwa konsep 

didefinisikan berupa variable-variabel atau kata kunci penelitian. Setiap orang 

memiliki gambaran ataupun pendapat tersendiri mengenai konsep-konsep tertentu, 

oleh sebab itu peneliti membuat konseptualisasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini.   

a. Personal Branding 

Personal branding adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-

aspek yang dimiliki seseorang, seperti kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai 

dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi/citra positif dari masyarakat yang 

dapat digunakan sebagai alat pemasaran. 

b. Tokoh Politik 

Tokoh politik adalah orang yang ahli, terkemuka atau terkenal di dunia politik. 

Biasanya tokoh politik adalah pimpinan dan fungsionaris partai, pejabat politik 

atau politisi. 

c. Media Sosial 

Media sosial merupakan situs dimana sesorang dapat membuat web page pribadi 

dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama 

untuk berbagi informasi dan berkomunikasiserta sebagai media sosialisasi dan 

interaksi, serta menarik orang lain untuk mengunjungi tautan yang berisi 

informasi mengenai individu, produk, maupun lainnya. Dalam media sosial tidak 
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ada batasan ruang dan waktu, masyarakat dapat berkomunikasi dimana pun dan 

kapan pun. 

d. Instagram 

Instagram adalah salah satu platform media sosial, aplikasi tentang berbagi visual, 

berinteraksi melalui posting-an foto dan video. Dalam Instagram juga terdapat 

fitur Instagram stories. Instagram stories disediakan untuk mempublikasikan 

stories/cerita kegiatan sehari-hari. Tidak hanya berbagi foto dan video, fitur di 

Instagran stories dapat bertahan selama kurang lebih dalam waktu 24 jam dan 

otomatis terhapus dan menghilang, pengguna juga dapat menambahkan teks dan 

corat-coret ke foto dan video. Aplikasi ini juga menambahkan fitur unik ke stories 

seperti hashtag atau tanda pagar yang dapat ditelusuri, dan boomerang atau video 

yang berputar mundur. 

 

2.5.2. Definisi Operasional 

Menurut Eriyanto (2011: 182) agar dapat diteliti, konsep yang digunakan harus 

diubah dari tingkat konseptual ke empiris (variabel). Dalam penelitian ini, peneliti 

bermaksud untuk mengetahui personal branding apa saja yang dibangun tokoh 

politik Khofifah Indar. P melalui akun Instagram-nya. Agar dapat diteliti secara 

empiris, konsep yang digunakan harus diturunkan ke dalam bentuk variabel agar 

memiliki variasi nilai.. Variabel yang digunakan peneliti yaitu: 
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A. Kriteria Pembentuk Personal Branding 

Branding adalah mempengaruhi. Branding adalah proses menciptakan sebuah 

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

identitas tersebut. Dan personal branding yang otentik kuat, konsisten, mudah 

diingat dan berkelanjutan akan terkait dengan kriteria penting untuk membangun 

personal brand yang efektif. Kriteria yang dikemukakan Peter Montoya (2005) 

dan Hubert K Rampersad (2006,2007 : 19) ini menjadi dasar kategorisasi personal 

branding. Pengukuran nantinya dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya 

indikator dalam satuan unggahan, yakni satu kesatuan foto beserta caption, dari 

instagram Khofifah, apabila terdapat satu atau lebih dari indikator maka dapat 

dikatakatan memiliki nilai dari kategori. Berikut 11 indikator personal branding : 

1. Keotentikan (Authenticity). Dibangun atas kepribadian sejati dalam diri dan 

mencerminkan karakter, nilai-nilai, dan visi yang dimiliki pribadi. Berikut 

karakteristiknya: 

 Menampilkan signature diri : pemilihan fashion yang dipakai 

2. Integritas (Integrity). Melaksanakan kode moral perilaku dalam  personal 

branding, dengan karakteristik sebagai berikut : 

 Bermoral: Mematuhi norma-norma, beretika 

 Melaksanakan kewajiban dan disiplin sebagai makhluk Tuhan 

 Bertanggung jawab terhadap apapun yang diamanatkan 

 Menyelesaikan/menuntaskan masalah 

3. Konsisten (Consistency). Menunjukkan sikap yang konsisten, baik terhadap 

visi, nilai-nilai, dan karakter pribadi. Dapat dilihat melalui karakteristik 

dibawah ini : 
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 Menunjukkan ketegasan dalam hal benar dan salah, seperti merespon 

suatu masalah 

 Mengingatkan atau menasehati 

4. Spesialisasi (Specialization). Fokus diri terhadap satu bidang bakat atau 

keterampilan. Karakteristiknya sebagai berikut : 

 Menunjukkan keahlian atau keterampilan diri (talent) 

5. Wibawa (Authority). Memperlihatkan dirinya seorang yang ahli dan 

berpengalaman dalam bidang tertentu, dan sebagai pemimpin yang efektif. 

Seorang yang wibawa meliputi karakteristik sebagai berikut : 

 Bersikap tegas, bijak, jujur dan dapat dipercaya 

 Bersikap sopan, dan santun 

 Menghargai oranglain (respect) 

 Kebiasaan berkomunikasi yang baik : ucapan yang mantap dan jelas 

dengan menggunakan bahasa yang baik, sikap berbibacara yang baik 

(bersikap tegap, gerakan/gesture dan tatapan mata memandang lawan 

bicara) 

6. Keberbedaan (Differentiation). Menunjukkan keunikan diri, karakteristiknya 

adalah 

 Menunjukkan fakta mengenai dirinya yang belum diketahui secara 

umum 

7. Relevan (Relevan). Pesan brand harus terkait dengan sesuatu yang dianggap 

penting bagi publik. Beberapa karakteristik berikut yang dapat menunjukkan 

kerelevanan sebuah personal brand : 

 Menyampaikan informasi umum penting 
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 Melestarikan budaya/adat 

 Mengajak publik melakukan hal baik 

 Mendukung kegiatan positif (dukungan penghargaan: ungkapan 

hormat atau penghargaan yang positif bagi individu/kelompok; 

dukungan informatif) 

8. Visibilitas (Visibility). Personal Branding diulang secara terus menerus 

hingga tertanam dibenak khalayak. Berikut karakteristiknya : 

 Mengadakan kegiatan yang disponsori sendiri 

 Menghadiri (menjadi tamu) pada beberapa kegiatan 

9. Kegigihan (Persistence). Satu merek yang dibangun memerlukan waktu 

untuk tumbuh. Harus bersabar, konsisten, jangan menyerah dan percaya 

terhadap diri sendiri. Ciri-ciri yang dapat dilihat yakni seperti, 

 Menunjukkan/membagikan pengalaman pribadi 

10. Kebaikan (Goodwill). Melakukan kegiatan atau sesuatu hal yang positif dan 

bermanfaat. Karena personal brand akan menghasilkan hasil yang bertahan 

lama dan baik jika itu positif. Karakteristik kebaikan personal brand meliputi: 

 Menunjukkan sikap dan perilaku simpati 

 Menunjukkan sikap dan perilaku empati 

 Menunjukkan sikap dan perilaku kemanusiaan: dukungan 

instrumental 

 Melakukan kegiatan positif : gotong royong 

11. Kinerja (Performance). Melakukan perbaikan dan koreksi mengenai personal 

branding. Kinerja personal brand dapat dilihat melalui karakteristik sebagi 

berikut : 
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 Renungan diri

 Berkarya: menunjukkan hasil karya


