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ABSTRACT 

The rapid development of technology and information has led to higher internet usage. The 

development of information technology and social networking media today has made the formation of 

personal brands through social media increasingly important. Instagram is one of the most popular 

social media platforms and is currently being loved by people. One of the positive impacts of using 

social media is to build a Personal Branding. Personal branding is a process when people use 

themselves or their careers as a brand. This study aims to determine the role of celebrities in 

developing personal branding through social media Instagram. The research approach used in this 

study is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of speech 

or writing and observable behavior from the person (subject) itself. this is the conclusion that to 

improve the formation of personal brand respondents can be done by (1) Authenticity (Authencity), 

(2) Integrity (Integrity), (3) Consistency (Consistency), (4) Specialization (Specialization). (5) 

Authority (Authority). 

(6)Differentiation,(7)Relevant(Relevant),(8)Visibility(Visibility),(9)Persistence.(10) Goodwill, (11) 

Performance. 
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan 

internet semakin tinggi Perkembangan teknologi informasi dan media jejaring sosial saat ini 

menyebabkan pembentukan personal brand melalui media sosial semakin penting. Instagram 

merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer dan sedang di gemari masyarakat 

saat ini. Salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial adalah untuk membangun sebuah 

Personal Branding. Personal branding adalah suatu proses ketika orang menggunakan dirinya atau 

karirnya sebagai merek (brand). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran selebgram dalam 

mengembangkan personal branding melalui media social instagram Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri 

Hasil dari penelitian ini adalah simpulan bahwa untuk meningkatkan pembentukan personal brand 

responden dapat dilakukan dengan cara (1) Keotentikan (Authencity),(2)Integritas (Integrity),(3) 

Konsisten 

(Consistency),(4)Spesialisasi(Specialization),(5)Wibawa(Authority),(6)Keberbedaan(Differentiation),

(7)Relevan(Relevant),(8)Visibilitas(VisibilitVisibility),(9)Kegigihan(Persistance),(10)Kebaikan(Good

will),(11)Kinerja (performance). 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin pesat menyebabkan penggunaan 

internet semakin tinggi, berbagai kegiatan 

yang banyak dilakukan di internet menurut 

laporan yang disampaikan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

APJII mencatat jumlah pengguna internet di 

Indonesia naik 8,9% dari 171,2% juta pada 

2018 menjadi 196,7 juta per kuartal II 2020 

Media sosial adalah sebuah istilah yang 

menggambarkan bermacam-macam teknologi 

yang digunakan untuk mengikat orang-orang 

kedalam suatu kolaborasi, saling bertukar 

informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan 

yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu 

mengalami perkembangan, maka berbagai 

macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi 

pengguna pun selalu mengalami perubahan. 

Hal ini menjadikan media sosial lebih 

hypernym dibanding kan sebuah referensi 

khusus terhadap berbagai penggunaan atau 

rancangan Michael Cross (2013). Instagram 

merupakan salah satu platform media sosial 

yang paling populer dan sedang di gemari 

masyarakat saat ini. Menurut data yang dirilis 

Napoleon Cat (14 januari 2020) pada periode 

Januari-Mei 2020, pengguna Instagram di 

Indonesia mencapai 69,2 juta (69.270.000) 

pengguna. Pencapaian itu merupakan 

peningkatan dari bulan kebulan atas 

penggunaan platform berbagi foto ini. Pada 

Januari tercatat sekitar 62,23 juta pengguna, 

lalu naik pada Februari 2020 menjadi 62,47 

juta pengguna. Kemudian di bulan berikutnya 

(Maret, 2020) penggunanya semakin 

membeludak dan mencapai 64 juta pengguna. 

Selang sebulan kemudian diperoleh data 

pengguna yang mencapai 65,7 juta, hingga 

ditutup pada Mei 2020 dengan catatan 69,2 

juta pengguna.Tak bisa dipungkiri para 

pengguna Instagram di Indonesia didominasi 

oleh golongan usia produktif, yakni pada 

rentang 18-34 tahun, atau lazim disebut 

generasi milenial. Seperti dipapar Liputan6, 

generasi milenial adalah generasi yang lahir 

saat teknologi di dunia sedang berkembang 

pesat. Hal lainnya, kebanyakan generasi yang 

berpendidikan yang lebih tinggi dari pada 

generasi sebelumnya, sehingga generasi ini 

penuh ide-ide visioner, inovatif, untuk 

melahirkan pengetahuan berbasis teknologi 

(IPTEK). Para psikolog menilai generasi ini 

cenderung ambisius dalam bekerja. Di 

samping kerja kantoran , sebagian juga 

membuka bisnis sendiri untuk menuju 

kesuksesan mereka memiliki jiwa 

kewirausahaan yang tinggi. 
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Salah satu dampak positif dari penggunaan 

media sosial adalah untuk membangun sebuah 

Personal Branding. Personal Branding adalah 

proses membentuk persepsi masyarakat 

terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh 

seseorang, diantaranya adalah kepribadian, 

kemampuan atau nilai-nilai, dan bagaimana 

semua itu menimbulkan persepsi positif dari 

masyarakat yang pada akhirnya dapat 

digunakan sebagai alat pemasaran (Haroen, 

2014:13). Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah yang telah dijabarkan maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui peran selebgram dalam 

mengembangkan Personal Branding  melalui 

Media Sosial Instagram. 

METODE 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan melakukan observasi 

wawancara, kuesioner/angket,dan dokumentasi 

Observasi dalam penelitian dilakukan secara 

online melalui media sosial Instagram dengan 

cara ‘menguntit’ (lurking) pada akun 



Instagram selebgram, untuk mengamati 

unggahan dan aktivitas melalui komentar dan 

jumlah like Ini diikuti dengan wawancara 

terhadap selebgram yang telah diobservasi 

secara online. Pada penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur dalam 

teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis dan dalam wawancara ini setiap 

Informan diberikan pertanyaan yang sama 

,Peneliti melakukan wawancara melalui 

virtual, chatting whatsapp dan google form. 

Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa beberapa 

pertanyaan yang akan disampaikan kepada 

informan. selanjutnya memberikan list 

pertanyaan yang akan digunakan dalam proses 

wawancara berdasarkan unsur-unsur kriteria 

dalam mengembangkan personal branding 

yang akan dinyatakan kepada informan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selebgram telah menjadi salah satu strategi 

komunikasi yang mencoba membangun 

kesamaan antara merek dengan konsumen. 

Alasan pemakain selebgram sebagai bintang 

iklan karena dipercaya dapat meningkatkan 

perhatian saat barang/jasa diekspos dan proses 

penyebaran informasi kepada konsumen. 

Selebgram lebih disukai daripada orang biasa 

dalam menyampaikan pesan iklan karena 

adanya branding self, seperti yang dimiliki 

oleh keempat responden yaitu Fitriya sukma 

(Fs) sebagai Informan1, Lala Ummah (Lu) 

sebagai Informan2, Erika Dian Eka Ayu 

Puspitasari (Ed) sebagai Informan3, dan Aqila 

Alya Nabila Sabarna (Aq) sebagai Informan4. 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang 

mengarah pada peran selebgram dalam 

mengembangkan personal branding melalui 

media sosial Instagram  Kriteria yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah kriteria yang dikemukakan oleh 

Montoya dan Rampersad (2011) .  

1. Keotentikan (Authencity) 

Dalam Rampersad (2011:19) adalah 

Merek yang dibangun harus dari 

kepribadian sejati dan harus 

mencerminkan Karakter, perilaku, nilai, 

serta Visi pelaku personal branding 

tersebut. dengan cara itu pelaku personal 

branding mampu memiliki keselarasan 

Pribadi asli yang di miliki dalam dunia 

nyata dan di aplikasikan untuk 

membangun personal branding yang 

otentik. Berdasarkan kriteria keotentikan 

oleh Rampersad (2011: 19) dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Personal Branding yang dilakukan 

keempat responden Fs, Lu, Ed, Aq dalam 

hal visi, nilai-nilai, karakter yang dimiliki 

sendiri, selaras dengan ambisi pribadi 

yang ditampilkan. 

2. Integritas (Integrity) 

Dalam Kriteria Personal Branding di buku 

Rampersad (2011:19)  bahwa Pelaku 

Personal Branding harus berpegang pada 

moral dan prilaku yang telah diterapkan 

oleh ambisi pribadi. untuk dipandak positif 

dimata khalayak sangat di perlukan pribadi 

mematuhi moral-moral yang ada di 

masyarakat serta memiliki prilaku yang 

positif. Dalam Penelitian ini mengambil 

kesimpulan berdasarkan kriteria Personal 

Branding integritas menurut Rampersad 

(2011: 19). bahwa keempat responden Fs, 

Lu, Ed, Aq telah melakukan kode moral 

yang merupakan penerapan perilaku 

pelaku terhadap khalayak. 

3. Konsisten (Consistency).  

Konsisten merupakan hal yang diperlukan 

dalam melakukan Personal Branding, 

kekonsistenan menurut Rampersad (2011: 

19) memerlukan keberanian, konsistensi 

dapat berupa pesan yang disampaikan 

secara terus menerus oleh pelaku Personal 

Branding dalam mengunggah sebuah 



konten yang sama di media sosial. Selain 

itu, dapat berupa perilaku yang 

disampaikan secara terus menerus dan 

tetap pada jati dirinya sendiri. Hal yang 

dilakukan oleh responden Fs dan Lu 

menunjukkan bisa konsisten terhadap 

branding nya ada juga yang memutuskan 

perpindah branding sesuai dengan 

kebutuhannya. 

4. Spesialisasi (Specialization).  

Menurut Rampersad (2011: 19) 

spesialisasi itu hanya berfokus dalam satu 

bidang bakat atau keterampilan. Dalam 

melakukan Personal Branding spesialisasi 

itu perlu untuk menjadikan kita terfokus 

dengan bidang yang dijalani. responden 

Lu, Ed, Aq bisa dikatakan terspesialisasi 

karena kontennya dalam melakukan 

Personal Branding dalam akun 

Instagramnya berfokus pada satu bidang. 

5. Wibawa (Authority).  

Wibawa atau otoritas dapat menurut 

Rampersad (2011:19) diakui dalam bidang   

tertentu dimana diakui sebagai orang yang 

memang berpengalaman di bidangnya 

dalam melakukan Personal Branding. 

Sesuai dengan Rampersad (2011: 19). 

dengan pemaparan diatas, bahwa 

responden Fs, Lu, Ed diakui sebagai orang 

yang ahli dalam bidang tersebut dan 

merupakan orang yang berpengalaman 

dalam bidangnya 

6. Keberbedaan (Differentiation).  

Berbeda berdasarkan merek dan 

mempunyai keunikan dalam melakukan 

Personal Branding merupakan salah satu 

kriteria Personal Branding dalam poin 

keberbedaan atau memiliki kekhasan 

menurut Rampersad (2011: 19). Bahwa 

keempat responden Fs, Lu, Ed, Aq 

memiliki keunikan atau kekhasan 

tersendiri yang membedakan dirinya 

dengan orang lain . 

7. Relevan (Relevant).  

Personal Branding dapat dianggap relevan 

jika terhubung dengan khalayak yang 

dianggap penting menurut Rampersad 

(2011: 19). Terhubung dengan khalayak 

memiliki artian mempunyai keselarasan 

antara target khalayak dengan pelaku 

Personal Branding. Melalui kriteria 

relevan menurut Rampersad (2011:19). 

Dalam penelitian ini dapat menyimpulkan 

bahwa keempat responden Fs, Lu, Ed, Aq 

dengan sukses menjalankan Personal 

Branding dalam poin relevan dimana 

target khalayak dengan konten yang 

diunggah sudah selaras. 

8. Visibilitas (Visibility).  

Personal Branding yang disiarkan berkali-

kali, terus menerus, secara konsisten dan 

dilakukan berulang kali merupakan 

Visibilitas menurut kriteria Personal 

Branding Rampersad (2011:19). Dimana 

konten harus berkali-kali dilakukan, terus 

menerus diunggah secara berulang kali. 

Dalam penelitian ini dapat menarik 

kesimpulan bahwa responden Ed kurang 

dalam kriteria Personal Branding 

visibilitas melalui akun media sosial 

Instagram, dimana mereka  pernah tidak 

terus menerus melakukan unggahan pada 

akun Instagramnya. Jadi yang memenuhi 

criteria ini adalah subjek Fs, Lu, dan Aq. 

9. Kegigihan (Persistance).  

Konsisten pada Personal Branding yang 

dibentuk, tidak merubah haluan, setia, 

tidak menyerah, yakin terhadap diri sendiri 

dan tetap berfokus terhadap satu bidang 

merupakan kriteria Personal Branding 

dalam poin kegigihan menurut Rampersad 

(2011: 20). Brand yang dibentuk harus 

berkembang secara organik dan 

memerlukan waktu untuk tumbuh. Melalui 

kriteria kegigihan menurut Rampersad 

(2011:20). Responden Lu dan Aq berhasil 

konsisten pada Personal Branding yang 

dibentuk, tidak merubah haluan, setia, 

tidak menyerah, yakin terhadap diri sendiri 

dan tetap berfokus terhadap satu bidang 

yang dipilih. 

 



 

10. Kebaikan (Goodwill).  

Hubungan baik yang berkaitan dengan hal 

yang positif dan bermanfaat sehingga akan 

memberikan hasil baik yang lebih tahan 

lama merupakan penjelasan dari kriteria 

poin kebaikan menurut Rampersad 

(2011:20). Keempat responden Fs, Lu, Ed, 

dan Aq telah sukses menjalin hubungan 

dengan baik yang berkaitan dengan hal 

yang positif dan bermanfaat sehingga 

memberikan hasil baik yang lebih tahan 

lama. 

11. Kinerja (Performance).  

Menurut Rampersad (2011:20) kinerja 

merupakan poin paling penting setelah 

brand pelaku Personal Branding itu sendiri 

dikenal. Jika tidak melakukan perbaikan 

diri akan menjadi sesuatu yang palsu. 

Keempat responden melakukan kinerja 

dengan baik dengan mempunyai kinerja 

yang terukur dan selalu melakukan 

perkembangan pada kontennya dalam 

akun Instagram @aanabila, 

@fitriyasukma, @lalaumah, dan 

@erikadeaps. 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti tentang peran 

selebgram dalam mengembangkan personal 

branding melalui media sosial Instagram 

dimana kriteria Personal Branding yang 

dipakai oleh penulis adalah 11  kriteria  

Authentic  Personal  Branding menurut 

Rampersad. Maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fitirya Sukma (#FS) dalam penerapan 

Personal Branding memenuhi kriteria 

Keotentikan, Integritas, Konsisten, 

Wibawa, Keberbedaan, Relevan, 

Visibilitas, Kebaikan,  dan Kinerja.  

2. Lalaumah (#LU) dalam mengembangkan 

personal branding nya sebagai selebgram 

telah memenuhi kriteria Integritas, 

Konsisten, Spesialisasi, Wibawa, 

Keberbedaan,  Relevan, Visibilitas, 

Kegigihan, Kebaikan, dan Kinerja. Lala 

terkenal karena video kekinian yang di 

unggah di akun Instagramnya dan 

branding terhadap Lala Ummah juga 

dikenal sebagai Konten Kreator.  

3. Erika Dian Eka Ayu (#ED) memenuhi 

kriteria Keotentikan, Integritas, 

Spesialisasi, Wibawa, Keberbedaan, 

Relevan, Kebaikan , Kinerja. 

4. Aqila Alya Nabila Sabarna (#AQ) dengan 

personal branding nya yang memenuhi 

kriteria Keotentikan, Integritas, 

Spesialisasi, Keberbedaan, Relevan, 

Visibilitas, Kegigihan, Kebaikan , Kinerja. 

Aqila terkenal sebagai  selebgram yang 

fashionable, selalu melakukan review dan 

memberikan informasi terhadap berbagai 

produk yang Ia gunakan kepada pada 

followers 
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