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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berperan sebagai referensi atau data pendukung untuk 

mengembangkan penelitian peneliti. Peneliti menemukan penelitian terdahulu 

terkait dengan visual storytelling dan branding yang memiliki keselarasan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa hasil penelitian yang menjadi 

referensi adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Halit Keskin, Ali Ekber 

Akgun, Cemal Zehir, dan Hayat Ayar dari Yıldız Technical University dan Gebze 

Technical University. Adapun judul jurnal yang digunakan adalah “Tales of 

Cities: City Branding Through Storytelling”. Tujuan jurnal penelitian tersebut 

adalah untuk menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat menggunakan 

storytelling sebagai strategic branding tool dan menyelidiki bagaimana pihak 

yang berwenang serta pemasar dapat menciptakan kisah dari sebuah city brand. 

Singkatnya, penelitian dari Turki tersebut bermanfaat untuk membuka jalan 

dalam mempelajari kemungkinan proses branding menggunakan storytelling 

dapat mengembangkan dan memasarkan sebuah destinasi kota secara berhasil.  

Hasil dari penelitian juga menyajikan hasil analisis kualitatif berupa hasil in-depth 

interview. Studi ini mengeksplorasi komponen kunci dari cerita yang dibuat dan 

menyelidiki bagaimana komponen ini memengaruhi proses branding sebuah kota. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindaian informasi internal dan eksternal 
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dasar, menyaring informasi dasar, merumuskan inti cerita dan Tes ACID adalah 

prinsip-prinsip kunci dari cerita inti dan elemen-elemen ini mempengaruhi hati 

dan pikiran kelompok sasaran kota untuk membangun city brand yang jelas dan 

asli.  

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu dari segi penggunaan Laboratory Model sebagai acuan dalam 

menganalisa proses Branding melalui Storytelling. Perbedaan di antara keduanya 

adalah penekanan objek branding yang dilakukan, yaitu city branding dan 

corporate branding.  

Hasil penelitian kedua yang dapat digunakan sebagai referensi adalah tesis 

yang dibuat oleh Thuy Vu dan Medina Siiri (Bachelor’s Degree Programme in 

Business Administration, Laurea University of Applied Sciences) dengan judul 

tesis “Storytelling Marketing and its Impact on Developing Company Brand 

Identity: Case Company ZARA”. Vu dan Siiri menyadari bahwa akibat 

pertumbuhan ekonomi dan teknologi, konsumen memperhatikan pesan persuasi 

dari sebuah brand, bagaimana brand tersebut dapat menyampaikan pesan yang 

signifikan terhadap target mereka. Tesis ini membahas bagaimana ZARA 

menggunakan storytelling untuk menjalankan proses branding dengan 

meningkatkan nilai brand tersebut.  

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis tingkat 

kepentingan identitas sebuah brand dalam rangka membangun performa bisnis. 

Secara bersamaan, tesis ini juga menunjukkan keefektifan metode storytelling 

Strategi Visual Storytelling..., Eklesia Mutiara, FIKOM UMN, 2018



 
 

18 

untuk memperkuat sebuah brand dengan cara memberikan lebih banyak 

kesempatan bagi sebuah brand untuk berkomunikasi secara langsung dan tidak 

langsung kepada target dan bahkan karyawan perusahaan. Unsur-unsur dalam 

branding ZARA, yaitu brand identity, brand equity, brand image dan positioning 

juga dibahas dalam penelitian tersebut. Studi empirik dari tesis ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, di mana metode yang digunakan adalah studi kasus 

terhadap brand ZARA. Data-data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan 

key people/key informan brand ZARA (management ZARA Finland, Human 

Resource Manager dan Visual Merchandise Manager) dengan tujuan 

mengungkap identitas dan nilai perusahaan/brand tersebut, sekaligus mencari tahu 

bagaimana sebuah brand berkomunikasi secara internal dan eksternal 

menggunakan storytelling.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa memang pelanggan melihat ZARA 

sebagai trendy fast-fashion retailer. Melalui cerita yang disajikan ZARA, 

pelanggan menjadi tahu maupun lebih tahu akan sejarah ZARA, nilai-nilai brand 

tersebut, misalnya material yang digunakan sebagian besar organik menunjukkan 

bahwa ZARA sebagai sebuah brand memperhatikan aspek lingkungan, faktor-

faktor inilah yang terbukti menambah brand value ZARA. Pelanggan secara 

berkelanjutan mengunjungi ZARA dengan harapan untuk menemukan sesuatu 

yang spesial dan unik, hal inilah yang kemudian membuat peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa storytelling dinilai efektif untuk menciptakan citra yang 

eksklusif bagi ZARA yang meningkatkan minat pelanggan serta menambah nilai 

brand.  

Strategi Visual Storytelling..., Eklesia Mutiara, FIKOM UMN, 2018



 
 

19 

Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah strategi 

branding yang digunakan serta tujuannya yaitu untuk melihat secara mendalam 

bagaimana storytelling dapat membangun sebuah brand dan menambah nilai 

brand tersebut. Konsep utama yang digunakan juga kurang lebih sama, yaitu 

konsep branding dan storytelling. Perbedaan dari keduanya selain objek 

penelitiannya, yaitu jika tesis ini melihat bagaimana ZARA mengangkat cerita 

sejarah perusahaan (internal) untuk menyampaikan nilai perusahaan, penelitian 

yang akan dilakukan peneliti hendak melihat bagaimana sebuah brand dalam hal 

ini Bukalapak mengangkat sebuah cerita lain yang bukan berasal dari sejarah 

perusahaan itu sendiri.  

Penelitian terakhir yang dapat dijadikan acuan adalah sebuah skripsi  

berjudul “Penggunaan Storytelling dalam Proses Terjadinya Word of Mouth 

Pada Kampanye Produk Indomie Versi Cerita Indomie” yang ditulis oleh 

Melissa dari Universitas Indonesia. Tujuan dari skripsi Melissa adalah untuk 

menggali apakah penggunaan strategi storytelling mendorong proses terjadinya 

word of mouth dalam kampanye komunikasi pemasaran terpadu “Cerita Indomie”. 

Pendekatan penelitian yang digunakan Melissa adalah pendekatan kualitatif 

dengan sifat penelitian deskriptif. Selain itu, penelitian bersandar pada paradigma 

konstruktivis serta menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai 

metode pengumpulan datanya.  

Hasil dari penelitian Melissa pada tahun 2012 menyatakan bahwa 

penggunaan storytelling dalam kampanye “Cerita Indomie” mendorong proses 

terjadinya word of mouth yakni kampanye ini mengikat merek dengan nilai dan 
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emosi pada khalayak. Khalayak merasa bahwa cerita Indomie merupakan cerita 

yang relevan dan dekat bagi mereka, turut membagikan cerita personalnya 

sehingga cerita Indomie berkembang menjadi word of mouth dan mendukung 

strategi viral marketing.  

Konsep yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah komunikasi 

pemasaran terpadu (Intergrated Marketing Communication), storytelling, word of 

mouth dan viral marketing. Kesamaan penelitian Melissa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti apakah penggunaan strategi 

storytelling ini dapat mendorong suatu tujuan perusahaan. Hanya saja konsep 

digunakan dan objek yang diteliti berbeda, yaitu di mana Melissa mengangkat 

konsep viral marketing terhadap studi kasus “Cerita Indomie”, sedangkan 

penelitian ini akan mengangkat konsep corporate branding terhadap studi kasus 

Bukalapak.  

Demikian 3 penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti. 

Memang terdapat beberapa perbedaan seperti objek penelitian (brand dan kota 

yang diteliti), sasaran penelitian (melihat dari sisi perusahaan/konsumen, serta 

teknik pengumpulan data). Namun konsep utama yang digunakan dalam ketiga 

penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan konsep yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu storytelling.  
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Universitas Tahun Tujuan Penelitian Teori/Konsep Metode 

1 Halit Keskin, Ali 
Ekber Akgun, 
Cemal Zehir, 
Hayat Ayar 

Jurnal: “Tales of Cities: 
City Branding through 
Storytelling” 

Yıldız 
Technical 
University & 
Gebze 
Technical 
University, 
Turkey 

 

2016 1. Mencari tahu bagaimana 
peran storytelling dalam 
strategic branding concept 
serta operational 
communication tool dalam 
proses city branding  

2. Mengajukan kerangka 
dasar yang kuat untuk 
membentuk city brand 
melalui Laboratory Model 

Konsep 
storytelling, city 
branding dan The 
Laboratory Model. 

Pendekatan 
kualitatif dengan 
metode penelitian 
studi kasus dan 
teknik 
pengumpulan data 
in-depth interview  

2 Thuy Vu dan 
Medina Siiri 

Thesis: “Storytelling 
Marketing and its 
Impact on Developing 
Company Brand 
Identity: Case Company 
ZARA” 

Laurea 
University of 
Applied 
Sciences, 
Finland 

2014 1. Mengungkap dan 
menganalisis tingkat 
kepentingan identitas sebuah 
brand dalam rangka 
membangun performa bisnis.  

2. Menunjukkan keefektifan 
metode storytelling untuk 
memperkuat sebuah brand 
dengan cara memberikan 

Konsep branding 
dan storytelling, 
dengan konsep 
turunan brand 
identity, brand 
equity, brand image 
dan positioning, 
logo & trademark, 
pentingnya 
storytelling, 

Pendekatan 
kualitatif, sifat 
penelitian 
deskriptif, metode 
penelitian studi 
kasus. Teknik 
pengumpulan data 
yang digunakan 
adalah wawancara 
mendalam dan 
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lebih banyak kesempatan 
bagi sebuah brand untuk 
berkomunikasi secara 
langsung dan tidak langsung 
kepada target dan bahkan 
karyawan perusahaan. 

storytelling sebagai 
konsep branding, 
serta storytelling 
sebagai alat 
komunikasi. 

studi dokumen. 

3 Melissa Skripsi: “Penggunaan 
Storytelling dalam 
Proses Terjadinya Word 
of Mouth Pada 
Kampanye Produk 
Indomie Versi Cerita 
Indomie” 

Universitas 
Indonesia, 
Indonesia 

2012 Untuk menggali penggunaan 
storytelling dalam 
mendorong proses terjadinya 
word of mouth pada 
kampanye IMC “Cerita 
Indomie” 

Konsep yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah komunikasi 
pemasaran terpadu 
(IMC), storytelling, 
word of mouth dan 
viral marketing. 

Pendekatan 
kualitatif, sifat 
penelitian 
deskriptif, metode 
penelitian studi 
kasus dengan 
menggunakan 
paradigma 
konstruktivistik. 
Teknik 
pengumpulan data 
dengan in-depth 
interview, studi 
kepustakaan. 
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2.2 Teori atau Konsep-konsep yang digunakan 

2.2.1 Corporate Communications Konvensional menuju Digital 

2.2.1.1 Corporate Communications 

 Lingkungan bisnis terus berubah seiring perkembangan teknologi & 

komunikasi. Sebuah perusahaan besar yang berurusan dengan serikat nasional 

ataupun usaha kecil yang ingin membuat terobosan di arena internasional 

perlu untuk berkomunikasi secara strategis. Cara sebuah perusahaan 

menyesuaikan dan memodifikasi perilaku mereka, seperti yang 

dimanifestasikan melalui komunikasi mereka, akan menentukan keberhasilan 

bisnis di abad ke-21 (Argenti, 2016, h.11). Inilah yang mendorong sebuah 

perusahaan untuk melakukan apa yang disebut dengan corporate 

communications. Corporate communications atau komunikasi korporat adalah 

cara-cara organisasi berkomunikasi dengan bermacam kelompok orang. 

Komunikasi korporat merupakan cara untuk membangun komunikasi dalam 

organisasi-organisasi (Argenti, 2016, h.31). 

Sedangkan, Grunig dan Hunt (1984) dalam bukunya Four Models of 

Public Relations yang dikutip dari buku Strategi Public Relations (Wasesa & 

Macnamara, 2010, h.268) menjelaskan Corporate Communications adalah  

“Komunikasi dua arah asimetris atau simetris untuk 
mempersuasi/membujuk audience (misalnya untuk mengubah sikap, 
pembelian barang atau jasa, hidup sehat, dll) atau untuk membentuk 
relationship/hubungan.” 
 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa corporate 

communications merupakan upaya pengiriman pesan yang dilakukan oleh 
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perusahaan terhadap publik dengan tujuan untuk membentuk sebuah 

hubungan, baik dengan publik eksternal maupun internal.  

Strategi corporate communications yang efektif bergantung kepada 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus memperhatikan 3 hal terpenting 

dalam menerapkan strategi tersebut yaitu menetapkan tujuan untuk 

komunikasi tertentu, memutuskan resources yang tersedia untuk mencapai 

tujuan tersebut, serta menganalisa reputasi perusahaan itu sendiri. Melalui 3 

aspek tersebut, Paul A. Argenti (2016, h.44) mengungkapkan kerangka 

strategi corporate communications yang telah diperluas sebagai berikut: 

Bagan 2.1 Kerangka Strategi Corporate Communications 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Argenti, 2016, h.44 

1. Corporation: Perusahaan menetapkan tujuan komunikasi, menentukan 

resources yang tersedia, serta menganalisa reputasi perusahaan 

2. Messages: Perusahaan menetapkan channel komunikasi yang sesuai 

dengan tujuan serta menentukan struktur pesan 

3. Constituencies: Perusahaan menetapkan siapa saja konstituensi dan 

bagaimana sikap mereka terhadap perusahaan serta topik yang 

diangkat 
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4. Constituency responses: Perusahaan mengevaluasi apakah respon dari 

konstituensi sudah sesuai dengan tujuan dan apakah perusahaan perlu 

mengganti pesan yang disampaikan  

Dengan menciptakan strategi komunikasi yang koheren berdasarkan teori 

yang telah teruji waktu, sebuah perusahaan dapat menemukan cara untuk 

menangani komunikasi, serta bagaimana menghubungkan strategi perusahaan 

secara keseluruhan dengan upaya komunikasinya, di mana terdapat visi dan 

misi perusahaan itu sendiri.  

 

2.2.1.2 Fungsi Corporate Communications 

Keberhasilan strategi komunikasi perusahaan sebagian besar bergantung 

pada seberapa dekat strategi komunikasi terkait dengan strategi bisnis secara 

keseluruhan (Clutterbuck, 2001, h.30). Selain desain dan perencanaan strategi 

perusahaan yang cermat, perusahaan harus memiliki fungsi corporate 

communications yang kuat untuk memenuhi visi dan misinya. 

Para profesional corporate communications harus bersedia untuk 

melakukan berbagai macam subfungsi dalam fungsi, dan peran mereka akan 

terus diperluas dan diversifikasi sebagai akibat dari globalisasi dan informasi 

dari berbagai sumber menuntut komunikasi menjadi strategis dan terarah. 

Identitas, citra dan reputasi perusahaan adalah bagian yang paling penting 

dari setiap fungsi corporate communications. Citra adalah korporasi seperti 

yang dilihat melalui mata konstituennya. Suatu organisasi dapat memiliki 

citra yang berbeda dari konstituen yang berbeda. Namun, tidak seperti citra, 
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identitas perusahaan tidak boleh berbeda dari satu konstituen ke konstituen 

lainnya. Identitas terdiri dari atribut penentu perusahaan, seperti visi dan 

nilainya, orang-orangnya, serta produk dan layanannya. Sebuah perusahaan 

pasti memiliki identitas, baik yang diinginkan atau tidak, berdasarkan 

sebagian dari realitas yang disajikan kepada dunia. Sebagai contoh, orang-

orang di seluruh dunia tahu kaleng Coca-Cola berwarna merah dengan tulisan 

huruf putih, atau lengkungan kuning McDonalds di depan sebuah toko, entah 

itu di Singapura atau California.  

Jika identitas mewakili realita perusahaan dan citra merupakan refleksi 

dari para konstituen yang berbeda, reputasi adalah jumlah dari bagaimana 

semua konstituen memandang perusahaan. Sebagai akibatnya, gagasan bahwa 

organisasi dapat mengelola reputasinya menjadi tidak realistis. Oleh karena 

itu, perusahaan harus dapat berfokus pada pengembangan dan penerapan 

strategi secara terpadu melalui berbagai subfungsi sebagai berikut (Argenti, 

2016, h.61): 

1. Corporate Advertising: Reputasi perusahaan juga dapat ditingkatkan 

atau diubah melalui iklan perusahaan. Tidak seperti iklan produk, iklan 

perusahaan tidak selalu mencoba untuk menjual produk atau layanan 

khusus suatu perusahaan. Sebaliknya, ia mencoba untuk menjual 

perusahaan itu sendiri. 

2. Corporate Responsibility: Mengambil tanggung jawab sosial memiliki 

sejumlah hasil positif bagi para pemimpin perusahaan. Menurut 

Edelman Trust Barometer (2014), aktivitas paling penting yang dapat 
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dilakukan CEO untuk membangun kepercayaan adalah berkomunikasi 

secara transparan.  

3. Media Relations: Orang yang bertanggung jawab atas departemen 

komunikasi harus mampu menangani media sebagai juru bicara 

perusahaan. Meskipun teknologi komunikasi baru telah muncul, alat 

hubungan media tradisional seperti press release tetap diperlukan. 

Karena media dan bisnis bergantung satu sama lain sampai batas 

tertentu, sebagian besar perusahaan mencoba untuk menjalin hubungan 

baik dengan media.  

4. Marketing Communications: Komunikasi pemasaran mengkoordinasi 

dan mengelola publisitas yang berkaitan dengan produk baru atau yang 

sudah ada, serta mengurus kegiatan terkait dengan konsumen. 

Termasuk didalamnya pengelolaan acara untuk produk baru, turnamen, 

perlombaan, festival, dan lain-lain.  

5. Internal Communications: Juga dikenal sebagai employee 

communications, adalah bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan 

karyawan. Dengan ini, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih 

produktif, membangun, dan timbul kesetiaan terhadap perusahaan.  

6. Investor Relations: Perusahaan membangun hubungan dengan para 

pemegang saham, agar terjadi transparansi komunikasi.  

7. Government Relations: Juga dikenal dengan public affairs. 

menekankan bahwa perusahaan perlu membangun keterikatan dengan 

legislator, baik dalam level lokal maupun nasional.  
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8. Crisis Management: Praktisi komunikasi harus terlibat dalam 

perencanaan krisis dan manajemen krisis untuk mempersiapkan 

perusahaan dalam segala kemungkinan.  

 

2.2.1.3 Corporate Communications di Era Digital 

Sebelum ledakan digital pada pergantian abad ke-21, reputasi perusahaan 

dibentuk oleh satu dimensi pesan bahwa manajer paling senior menekan 

tangga perusahaan dan disebarluaskan kepada para stakeholders secara 

terpisah dan tanpa diskusi. Namun, bisnis dalam mengelola hubungan telah 

berubah secara dramatis dalam dekade terakhir. Pemberdayaan stakeholders 

telah mengubah hierarki pengaruh perusahaan dari tangan para eksekutif  

kepada para stakeholders. Stakeholders atau pemangku kepentingan adalah 

setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh tindakan korporasi. Secara universal, pemangku kepentingan yang paling 

umum dan berpengaruh meliputi karyawan, konsumen, media, investor, 

anggota masyarakat, analis, organisasi nonpemerintah, pelobi, dan kelompok 

aktivis (Argenti, 2009, h.2). 

Banyak penggerak yang memicu transformasi cepat ini, tetapi salah satu 

yang paling menonjol karena memiliki dampak dan bertahan dalam waktu 

cukup lama adalah munculnya platform komunikasi digital, termasuk blog 

dan komunitas sosial. Platform ini memicu perombakan total lingkungan 

bisnis, terutama dalam konteks komunikasi. 
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Saat ini, semua platform digital interaktif yang terus berkembang di bawah 

payung Web 2.0, memberikan kemampuan kepada para pemangku 

kepentingan untuk berkomunikasi satu sama lain, membangun komunitas di 

sekitar kepentingan bersama, menyebarkan pesan mereka tersendiri tentang 

suatu organisasi, dan pada akhirnya, hal ini dapat berujung sebagai ancaman 

bagi reputasi perusahaan yang semakin rentan. Eksekutif perusahaan masih 

membuat dan menyebarluaskan pesan kepada para pemangku kepentingan, 

tetapi individu dan kelompok ini sekarang diberdayakan untuk "berbicara 

kembali" melalui saluran digital.  

Kenyataan ini menuntut para pemimpin perusahaan di seluruh dunia untuk 

mendefinisikan kembali strategi corporate communications mereka dalam 

konteks platform komunikasi digital dan kekuatan yang diberikan platform 

ini kepada para stakeholders. Bagaimanapun, mereka harus belajar untuk 

memanfaatkan kekuatan komunikasi digital dengan mengintegrasikan 

platform ini ke semua strategi bisnis dan menerapkannya di setiap fungsi 

bisnis. Beberapa platform yang paling relevan dengan strategi corporate 

communications adalah (Argenti, 2009, h.11):   

• Blogs:	Halaman Web yang dikelola oleh individu atau kelompok untuk 

konsumsi publik. Pembaca dapat menulis komentar di halaman 

tersebut.  

• Social Networks: Platform Web interaktif seperti Facebook, MySpace, 

dan LinkedIn yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil 

khusus yang dapat diakses dan dilihat oleh anggota jaringan lain yang 
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menjadi "teman" atau "kontak" dari pengguna tersebut; membangun 

jaringan luas individu dan komunitas. 

• Video-sharing platforms: Platform berbagi video seperti Youtube, Vine 

yang memungkinkan pengguna untuk melakukan upload, melihat dan 

membagikan video clips secara online. 

• Search engine marketing and optimization: SEM adalah upaya 

pemasaran yang terkait dengan riset, pengajuan, dan pemosisian suatu 

organisasi, merek, produk, layanan, dan situs web di dalam mesin 

pencari untuk mencapai paparan maksimum di depan khalayak yang 

sangat ditargetkan dari pengguna online. Sedangkan SEO adalah proses 

meningkatkan jumlah pengunjung ke situs Web dengan 

mengoptimalkan dan membobot kontennya sehingga akan ditemukan 

dan diberi peringkat tinggi oleh search engine (misal: Google, Yahoo, 

dsb.) 

• Corporate Web sites/online newsrooms: Situs Web yang berisi 

informasi tentang perusahaan atau organisasi; ruang redaksi online 

sering terdapat dalam situs web perusahaan dan bertindak sebagai 

lokasi sentral untuk berita, informasi keuangan, siaran pers, dll. 

• Wikis: Situs web kolaboratif yang terdiri dari kerja kolektif abadi dari 

banyak penulis; dapat dibuat, diedit, dan / atau dimodifikasi. 

• Mash-ups: Aplikasi Web yang menggabungkan fitur dan fungsi dari 

beberapa situs Web untuk membuat satu platform interaktif terintegrasi. 
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• Viral/word-of-mouth (WOM) marketing: Teknik yang mirip dengan 

pemasaran viral yang bergantung pada individu dan komunitas untuk 

membangun buzz tentang merek, produk, atau layanan dan 

menyampaikan informasi tentang hal itu kepada teman-teman mereka, 

oleh karena itu berpotensi menjangkau khalayak yang lebih besar 

daripada strategi pemasaran yang ditargetkan. 

 

2.2.2 Corporate Branding dalam Corporate Communications 

2.2.2.1 Branding 

Branding berfungsi untuk menanamkan image atau citra di masyarakat 

atau bahkan konsumennya, jika dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

memiliki produk yang hendak mereka jual. Dengan adanya branding baik 

untuk produk maupun untuk perusahaan itu sendiri, diharapkan brand 

tersebut akan senantiasa diingat oleh masyarakat dan konsumennya dalam 

jangka waktu panjang (Neumeier, 2003, h.41).  

Menurut Landa (2006, h.4), pengertian branding telah berkembang dari 

sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk, jasa atau perusahaan, 

yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari merek (nama dagang, 

logo, ciri visual lainnya), namun kini juga berarti citra, kredibilitas, karakter, 

kesan, persepsi dan anggapan dibenak konsumen.  

Sedangkan Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing Management, 

mengungkapkan pengertian branding sebagai pemberian nama, istilah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dibuat dengan tujuan 
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untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan dari barang atau jasa pesaing (Kotler, 2009, h.223).  

Melalui beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa branding adalah 

kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan 

membesarkan sebuah brand (nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, desain, 

atau kombinasi dari semuanya).  

Tujuan dari branding adalah untuk membentuk persepsi, membangun 

kepercayaan dan membangun cinta kepada brand. Fungsi branding secara 

detail adalah sebagai berikut (Neumeier, 2003, h.42): 

1. Sebagai pembeda: brand yang kuat akan mudah dibedakan dari 

brand lainnya, khususnya para pesaing 

2. Sebagai promosi dan daya tarik: produk yang memiliki brand yang 

kuat akan mudah mempromosikan produknya dengan menampilkan 

bahkan hanya “logo”nya saja 

3. Pembangun citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas dan prestise: 

membentuk citra dengan memberi alat pengenalan kepada 

masyarakat. Keyakinan, kualitas, dan prestise sebuah produk akan 

melekat dalam sebuah brand berdasarkan pengalaman dan informasi 

yang dihasilkan dari produk tersebut 

4. Sebagai pengendali: brand yang kuat akan lebih mudah 

mengendalikan pasar. Brand tersebut akan menjadi peringatan bagi 

para kompetitornya untuk mengambil setiap langkah. Selain itu 
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masyarakat juga akan lebih mudah diberi informasi tambahan 

terhadap brand yang teringat di benak mereka 

Untuk mencapai tujuan dan fungsi branding yang telah diuraikan di atas, 

terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam branding untuk 

membentuk persepsi di benak publik. Unsur-unsur tersebut di antaranya 

adalah: 

1. Nama: Hal yang paling utama dalam pelaksanaan branding. Tanpa 

sebuah nama, perusahaan atau produk tidak akan memiliki identitas 

yang membuatnya mudah dikenali publik 

2. Logo: Faktor keunikan dalam logo harus disesuaikan dengan image 

yang sesuai dengan brand. Logo yang unik akan meninggalkan 

kesan tak terlupakan bagi konsumen 

3. Tampilan visual: Tampilan visual dapat diaplikasikan pada desain 

produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain sebagainya. 

Menggunakan tampilan visual dengan warna-warna yang cerah atau 

elegan akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk. 

4. Penggunaan juru bicara: Dalam hal Mini dapat berupa co-founder 

dari perusahaan, maskot, tokoh perusahaan, atau orang terkenal yang 

telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk 

5. Suara/lagu: Kehadiran lagu akan melengkapi unsur visualisasi 

branding yang membuatnya lebih indah dan diingat 

6. Kata-kata (slogan, tagline, jingle, akronim): Slogan yang singkat 

namun cerdas selalu meninggalkan kesan yang mendalam di benak 
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publik. Perusahaan harus menggunakan kata-kata yang memiliki 

unsur positif, mudah diingat serta berbeda dari brand lainnya.  

Membangun hubungan yang baik dan kuat dengan publik tentu menjadi 

tujuan beragam pihak. Sama seperti begitu beragam teknik branding, terdapat 

banyak kegunaan dari branding. Namun beberapa jenis branding yang paling 

umum adalah product branding, personal branding, geographic/national 

branding, cultural branding dan corporate branding.  

 

2.2.2.2 Corporate Branding sebagai fungsi utama Corporate 

Communications 

Sama seperti di mana personal brand telah menjadi komponen utama 

dalam mengelola karir individu, membangun bisnis yang berpusat pada brand 

telah menjadi faktor yang tidak dapat dipungkiri dalam kesuksesan 

perusahaan. Hanya memiliki produk yang bagus saja menjadi tidak cukup. 

Menurut laporan Weber Shandwick dan KRC Research pada tahun 2012, 

87% eksekutif perusahaan percaya bahwa memiliki corporate brand yang 

kuat sama pentingnya dengan memiliki product brand yang kuat (Leland, 

2016, h.139). 

Tom Blackett dalam buku Brands & Branding oleh Rita Clifton (Clifton, 

2009, h.20) menyatakan bahwa perusahaan telah belajar akan betapa 

pentingnya untuk dipahami dan dihargai tidak hanya oleh investor, 

pelanggan, pemasok dan karyawan, tetapi juga oleh pembentuk opini, 
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kelompok aktivis dan masyarakat umum. Dengan munculnya internet, 

perusahaan akan semakin menjadi "global fishbowl" di mana berita atau opini 

yang merusak dapat menyebar dengan cepat dan luas. Maka itu, reputasi 

perusahaan adalah yang terpenting.  

Ada 6 realita baru terhadap corporate reputation yang diidentifikasi oleh 

The Weber Shandwick Report dalam buku The Brand Mapping Strategy oleh 

Karen Tiber Leland (2016, h.142) yaitu: 

1. Corporate brand sama pentingnya dengan product brand 

2. Reputasi perusahaan memberikan jaminan kualitas produk  

3. Tidak adanya hubungan antara reputasi perusahaan dan produk memicu 

reaksi konsumen yang tajam  

4. Selain produk, reputasi mendorong diskusi antar publik  

5. Konsumen membentuk reputasi sebuah perusahaan secara instan  

6. Reputasi perusahaan berkontribusi terhadap nilai pasar perusahaan 

Oleh karena alasan tersebut, setiap perusahaan dipastikan perlu 

menyeimbangkan integrasi (identitas dan citra perusahaan yang kuat) untuk 

menghasilkan sebuah reputasi yang baik. Inilah sebabnya mengapa 

manajemen reputasi dan corporate branding adalah fungsi yang paling utama 

dalam corporate communications (Martin & Hetrick, 2006, h.228). 

Unsur-unsur terpenting dalam melakukan corporate branding (Argenti, 

2016, h.74) adalah sebagai berikut: 

1. Corporate identity: Manifestasi aktual dari realitas perusahaan seperti 

yang ditunjukkan melalui nama perusahaan, logo, moto, produk, 
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layanan, bangunan, seragam, atau barang-barang kasat mata yang 

diciptakan oleh perusahaan dan dikomunikasikan kepada beragam 

konstituen. Hal ini merupakan bagian dari reputation management yang 

di mana perusahaan memperoleh kontrol sepenuhnya.  

2. Corporate image: Persepsi yang dibentuk oleh para konstituen akan 

pesan-pesan yang dikirimkan (identitas) perusahaan dalam bentuk 

nyata. Persepsi inilah yang menghasilkan citra. Ketika citra berjalan 

mencerminkan realitas perusahaan, maka program identitas perusahaan 

tersebut berhasil. Ketika identitas perusahaan dengan citranya selaras, 

maka akan terbentuk reputasi yang baik akan perusahaan tersebut.  

 

2.2.3 Visual Storytelling untuk membangun Corporate Branding 

2.2.3.1 Pengertian & Tujuan Visual Storytelling 

Storytelling adalah proses penyampaian pesan/cerita secara naratif, yaitu 

berdasarkan urutan-urutan kejadian tertentu (Crawford, 2005, h.11). Fungsi 

dari sebuah cerita itu sendiri adalah untuk menyajikan informasi dengan cara 

yang paling mudah diterima. Dapat terkait dengan berbagai hal mulai dari 

ide-ide abstrak, sains, fenomena atau kejadian tertentu, sampai dengan konsep 

yang tidak biasa (Eisner, 1996, h.22).  

Visual storytelling memang bukanlah sensasi yang terjadi dalam waktu 

yang singkat, namun hal ini merupakan hasil dari evolusi berbagai platform 

media sosial, bersamaan dengan perilaku perusahaan serta penggunanya. Di 

akhir tahun 1990an sampai pertengahan tahun 2000an, beberapa situs 
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blogging seperti MySpace, Delicious, Flickr, dan Facebook memulai 

keterikatan secara visual. Bahkan dulu, blog entries dengan konten visual 

lebih banyak mendapatkan respon positif dibandingkan tanpa konten visual.  

Di sinilah masing-masing individu dapat menyalurkan aspirasi mereka secara 

lebih jelas yaitu dengan menggunakan materi visual sehingga maksud 

masing-masing individu dengan minat yang sama dapat tersampaikan dengan 

lebih efektif. Apalagi dalam generasi di mana kamera sudah selalu ada di 

masing-masing genggaman para individu, menjadikan konten-konten visual 

lebih mudah dihasilkan dan disebarkan. Kontributor terbesar dari kebangkitan 

visual storytelling adalah orang-orang yang memiliki minat dan ketertarikan 

dalam dunia fotografi, kemampuan untuk mengambil gambar atau merekam 

video serta membagikannya dalam media sosial mendukung perkembangan 

visual storytelling ini. Dari Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, 

YouTube, SlideShare dan Vine, semua platform tersebut menawarkan 

kesempatan yang berbeda-beda untuk visual storytelling serta engagement 

yang dihasilkan (Walter, 2014, h.10).  

Visual storytelling (Caputo, 2003, h.33) adalah penyampaian cerita yang 

dilakukan melalui media yang menggunakan gambar visual atau grafis, baik 

bergerak maupun diam. Strategi semacam ini semakin banyak digunakan 

sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran karena cerita dengan 

representasi visual akan membatasi ruang interpretasi seseorang sehingga 

penonton dapat melihat dan merasakan, serta menginterpretasikan sesuai apa 

yang diinginkan oleh penulis/sutradara, tanpa terlalu jauh untuk berpikir. 
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McKee (2003) menganjurkan bahwa cara terbaik untuk meyakinkan 

seseorang (siswa, teman, dekan, dan anggota keluarga) adalah dengan 

menceritakan sebuah cerita yang menarik. Di dalam sebuah cerita, kita tidak 

hanya menyalurkan banyak informasi kepada orang lain tetapi juga 

membangkitkan emosi dan energi pendengar. Membujuk dengan sebuah 

cerita bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan rasionalitas, kreativitas 

dan storytelling skill untuk mempresentasikan sebuah gagasan yang membuat 

orang lain terkesan. Sebuah apresiasi akan didapatkan dan sebuah cerita baru 

akan menjadi berhasil ketika seseorang dengan sukses mengomunikasikan 

imajinasinya melalui cerita tersebut. (McKee, 2003, h.52). 

Apa saja prinsip dari kisah yang diceritakan dengan baik? Sebuah cerita 

mengungkapkan bagaimana dan mengapa hidup berubah. Sebuah cerita 

mencakup situasi atau konteks dalam kehidupan. Sebuah cerita biasanya 

dimulai oleh suatu kejadian yang throw life out of balance, yang disukai oleh 

mayoritas penikmat cerita. Seiring berjalannya cerita, akan terlihat bagaimana 

dan upaya untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan tersebut. Cerita 

yang baik menampilkan perbedaan antara ekspektasi dan realita di dalam 

kehidupan, serta cara bagaimana mengembalikan kenyataan menjadi harapan 

para penonton.  

 

2.2.3.2 Visual Storytelling sebagai Corporate Branding Tool 

Penggunaan storytelling sebagai alat strategis memicu evolusi dalam 

pemikiran tradisional dibalik sebuah brand. Ketika konsep branding klasik 
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atau tradisional digabungkan dengan logika storytelling, maka brand tidak 

hanya dipahami sebagai nilai-nilai, namun juga sebagai sebuah inti cerita 

yang hidup. Inti cerita yang disampaikan berkaitan erat dengan corporate 

brand. (Fog, 2010, h.50). Storytelling menjadi alat yang efektif untuk 

menciptakan seluruh konsep brand. Sesuatu yang melekat dalam diri 

seseorang karena menyentuh emosinya. Pada intinya, sebuah cerita 

merefleksikan nilai-nilai dari brand. 

Bagi khalayak, nilai hanya berupa kata-kata, tanpa konten yang nyata. 

Ketika nilai-nilai perusahaan disajikan secara tertulis atau secara verbal, hal 

tersebut menjadi tidak jelas dan tidak relevan. Kata-kata hanya menyentuh 

pikiran, tapi tidak menyentuh perasaan dan emosi khalayak.  

Di sisi lain, ketika perusahaan menceritakan sebuah kisah, kisah tersebut 

akan menjadi hidup melalui gambaran yang kuat dan menempatkan nilai-nilai 

perusahaan dalam konteks yang lebih dinamis. Dengan strategi tersebut, 

khalayak akan lebih mengenal dan memahami apa yang hendak disampaikan 

oleh perusahaan, karena perusahaan memberikan sesuatu yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Fog, 2010, h.48) 

Bagan 2.2 di bawah menggambarkan perkembangan persepsi brand. 

Secara efektif, cerita yang disampaikan sama dengan nilai-nilai brand yang 

diubah menjadi pesan tunggal, disatukan dan bermakna, menyampaikan 

sebuah ekspresi budaya perusahaan. Hanya saja nilai-nilai perusahaan ini 

dikemas dengan lebih menarik agar lebih mudah dicerna oleh khalayak.  
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Bagan 2.2 Perkembangan persepsi brand 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h.50 

Selain itu, storytelling mengomunikasikan budaya perusahaan melalui 

gambaran yang jelas sehingga gambaran tersebut dapat memandu seluruh 

karyawan dalam departemen yang berbeda. Sebuah cerita inti akan 

mengaitkan seluruh komunikasi brand perusahaan, baik secara internal 

maupun eksternal (Fog, 2010, h.51). 

Bagan 2.3 mengilustrasikan bagaimana membangun brand yang kuat dan 

berjangka panjang melalui strategi storytelling yang holistik. Inti batang 

pohon utama (tree trunk) merepresentasikan cerita inti perusahaan serta 

konsistensinya, memastikan konsistensi dalam semua komunikasi perusahaan 

baik secara internal maupun eksternal berjalan dengan semestinya, sehingga 

membedakannya dengan para pesaingnya. Tugas perusahaan adalah untuk 

menjaga dan memelihara cerita dan anekdot yang muncul dari cerita inti, 

seperti halnya dahan dan dedaunan dari batang pohon. Semakin banyak kisah 

nyata yang diceritakan tentang perusahaan yang mendukung nilai-nilainya, 

maka semakin kuat kisah nyata tersebut membuktikan inti cerita atau nilai-

nilai perusahaan. Sama seperti daun yang memberi makan pohon. (Fog, 2010, 

h.56) 
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Bagan 2.3 The Brand Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h.56 

 

2.2.3.3 Elemen Dasar Storytelling untuk tujuan Branding 

Storytelling mencakup begitu banyak faktor yang berbeda yang perlu 

disesuaikan dengan khalayak dan situasi tertentu, namun, ada beberapa 

pedoman dasar yang dapat digunakan dalam pembuatan sebuah cerita. Unsur-

unsur ini dapat dicampur, dicocokkan dan diterapkan dalam berbagai cara 

tergantung pada konteks cerita dan tujuannya.  

Bagan 2.4 Empat Elemen Dasar Storytelling 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fog, 2010, h.33 
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Empat elemen dasar yang dapat digunakan sebagai panduan ketika hendak 

mengembangkan sebuah cerita tersebut adalah (Fog, 2010, h.34-46): 

1. Message: Storytelling sebagai alat branding bukan hanya tentang 

menceritakan sebuah kisah biasa, namun kebanyakan perusahaan 

menggunakan cerita untuk mengomunikasikan pesan yang 

mencerminkan hal positif terhadap brand perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu mengembangkan pesan yang jelas. Tanpanya, cerita 

tidak dapat digunakan untuk tujuan strategis seperti branding. 

Perusahaan harus menetapkan satu pesan utama untuk setiap cerita. Hal 

ini bertujuan agar khalayak dapat berfokus pada satu pesan tersebut dan 

memahaminya secara baik.  

2. Conflict: Konflik adalah kekuatan pendorong dari sebuah cerita yang 

bagus. Tidak ada konflik, maka tidak ada cerita. Secara naluriah, manusia 

mencari keseimbangan dan harmoni dalam hidupnya. Ketika menghadapi 

konflik, naluri seseorang akan mencari solusi. Konflik memaksa 

seseorang untuk bertindak. Cerita yang bagus selalu berpusat pada 

perjuangan untuk mencapai, mempertahankan atau mendapatkan kembali 

harmoni. 

Sebagai storytellers, perusahaan menyampaikan pesan melalui konflik 

dan resolusinya. Dalam dongeng klasik, konflik sering memanifestasikan 

dirinya sebagai pertempuran antara yang baik dan yang jahat: pahlawan 

versus penjahat. Melalui perjuangan antara yang baik dan yang jahat, 
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kisah tersebut mengomunikasikan sudut pandang narator, 

mengomunikasikan nilai-nilai dan pesannya kepada khalayak.  

Semakin besar konflik, semakin dramatis ceritanya; namun, konflik 

seharusnya tidak terlalu berlebihan sehingga menjadi membingungkan. 

Ketika sebuah cerita menjadi kacau, sulit untuk membuat khalayak 

terpikat. Maka itu, untuk menilai apakah suatu konflik akan berhasil atau 

tidak, perusahaan dapat "mengukur" ceritanya di Conflict Barometer. 

Bagan 2.5 Conflict Barometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h. 38 

 Melalui Bagan 2.5, konflik dalam cerita perusahaan harus berada di 

tengah conflict barometer untuk menghasilkan cerita yang bagus. Tujuan 

dari tes ini adalah untuk menentukan skala konflik cerita perusahaan 

dalam tingkat yang tepat. Konflik dari cerita adalah titik balik sentral dari 

keseluruhan cerita. Beberapa panduan yang dapat digunakan perusahaan 

dalam menciptakan konflik agar tercapai cerita yang bagus adalah: 
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a. Formulasikan konflik secara eksplisit dan to the point. Apakah 

konflik tersebut memang adalah sebuah masalah? 

b. Pertimbangkan bagaimana konflik dapat diselesaikan. Konflik 

yang baik tercipta melalui masalah di mana tidak ada solusi yang 

segera. Jika konflik hanya memiliki satu solusi yang jelas, maka 

penonton akan cepat mengetahuinya 

c. Apakah ada banyak konflik selain konflik utama? Terlalu banyak 

konflik akan membuat cerita menjadi kurang jelas 

d. Dapatkan perusahaan mengidentifikasi pahlawan dan kekuatan 

lawannya di dalam cerita? Bagaimana kekuatan relatif mereka 

menjadi cocok?  

e. Apakah perusahaan mengalami masalah dalam mengidentifikasi 

konflik dalam cerita? Jika demikian, perusahaan harus memeriksa 

ulang pesan utama dari cerita 

3. Characters: Elemen dasar lainnya dalam storytelling adalah karakter. 

Konflik menandai titik balik dalam cerita, tetapi agar konflik ini dapat 

dimainkan, perusahaan memerlukan karakter yang menarik dan 

interaktif. Dongeng klasik dibangun di atas struktur tetap di mana setiap 

karakter memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam cerita, dan setiap 

orang melengkapi satu sama lain dan membentuk bagian aktif dari cerita.  

Bagan 2.6 menyoroti setiap karakter individu, serta fungsi dan peran 

mereka dalam hubungannya satu sama lain. Sebuah cerita biasanya 

dimulai dengan karakter utama, atau pahlawan, mengejar sebuah tujuan. 
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Namun jalan pahlawan dalam mencapai tujuannya tidak bebas masalah. 

Selalu ada musuh yang mencoba bekerja melawan pahlawan, dengan 

demikian membangun konflik. Sang dermawan adalah orang yang 

membangun perdamaian dan keadilan dalam cerita. Penerima manfaat 

dalam cerita ini adalah hal / negara / perusahaan yang diperintah oleh 

dermawan. Singkatnya, tokoh atau karakter dalam ceritalah yang 

memberikan struktur dalam sebuah cerita. Ketika mengembangkan cerita 

perusahaan, perusahaan dapat memanfaatkan Fairytale Model untuk 

memeriksa apakah cerita memiliki karakter yang diperlukan untuk 

membentuk cerita secara keseluruhan.  

Bagan 2.6 The Fairytale Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h.40 

Dalam sebuah perusahaan, musuh dapat berupa pelanggan yang 

kurang percaya pada produk perusahaan, atau kurangnya keyakinan 

karyawan terhadap kemampuan mereka. Musuh mungkin juga muncul 

dalam bentuk penjahat: bos yang egois, misalnya, yang takut kehilangan 

pekerjaannya dan akibatnya berusaha menyembunyikan kritik 
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karyawannya. Sebagai karakter pengendali, musuh berdiri bertentangan 

dengan tujuan pahlawan. Dengan berjuang melawan musuh, pahlawan 

dapat berjuang menuju perkembangan pribadinya sendiri dan 

menyelesaikan konflik cerita. Resolusi konflik pusat adalah bukti dari 

pesan cerita, ketika sang pahlawan mencapai, atau gagal mencapai, 

tujuannya.  

Untuk terlibat secara pribadi dengan sebuah cerita, pembaca atau 

pendengar harus dapat mengidentifikasi dengan karakter. Ini terjadi 

terutama ketika pendengar dapat mengenali sedikit diri mereka dalam 

tokoh-tokoh dalam cerita. Di sinilah mengapa penting bagi perusahaan 

untuk menentukan target audience mereka sejak awal.  

Target audience nantinya harus dapat mengidentifikasi dengan baik 

pahlawan dan masalahnya. Berdasarkan kebutuhan manusia untuk 

memiliki keseimbangan dalam hidupnya, mereka biasanya akan 

berempati dengan orang yang menghadapi konflik. Mereka akan 

mengenali perasaan seperti kesedihan, keputusasaan, sukacita, ketakutan 

atau harapan. Tetapi mereka juga harus memahami motivasi di balik 

tindakan orang tersebut. 

4. Plot: Setelah pesan, konflik, dan karakter telah ditentukan oleh 

perusahaan, perusahaan harus memikirkan bagaimana cerita harus 

berkembang. Alur cerita dan setiap kejadian didalamnya sangat penting 

bagi pengalaman khalayak. Urutan kejadian perlu ditentukan dengan 
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pertimbangan yang cermat. Cerita harus memiliki struktur yang tepat 

untuk mendorongnya dan mempertahankan minat khalayak.  

Secara umum, cerita tradisional dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

awal, tengah dan akhir. Pertama, adegan yang telah ditentukan. 

Selanjutnya, perkembangan perubahan menciptakan konflik dan 

menetapkan parameter untuk sisa cerita. Konflik meningkat tetapi 

akhirnya teratasi, menandai akhir dari cerita. Dalam cerita yang lebih 

komprehensif, kita dapat melihat alur peristiwa yang lebih rumit tetapi 

masih klasik. Pengarahan yang bagus akan menarik perhatian khalayak 

dan mengikat emosi akan apa yang terjadi, serta menetapkan tema dan 

nada dari cerita. 

Bagan 2.7 menguraikan hubungan antara konflik, karakter dan alur 

peristiwa ketika menceritakan sebuah kisah/cerita. Sumbu Y 

menunjukkan kurva tegangan dan pengembangan konflik. Sumbu X 

menunjukkan garis waktu, dan kurva menunjukkan pada titik mana 

karakter biasanya diperkenalkan dan bagaimana mereka memengaruhi 

ceritanya.  
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       Bagan 2.7 The Story Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h.45 

 

2.2.4 The Laboratory Model: Tahapan Visual Storytelling untuk 

tujuan Branding 

Cerita inti memegang peran penting bagi perusahaan untuk berbicara tentang 

brandnya. Cerita ini yang nantinya menjadi suar motivasi bagi karyawan, serta 

memastikan perusahaan menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten bagi 

khalayak (Fog, 2010, h. 69). 

Berbekal empat elemen dasar storytelling, perusahaan dapat membentuk 

cerita inti sebagai platform komunikasi strategis untuk melakukan corporate 

branding. The Laboratory Model (Bagan 2.8) menggambarkan tahapan yang perlu 

dilaksanakan oleh perusahaan untuk membentuk cerita untuk tujuan branding. 
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Setiap tahapan ini akan tumbuh menjadi kerangka dasar yang kuat untuk sebuah 

corporate brand (Fog, 2010, h.70). 

Bagan 2.8 The Laboratory Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fog, 2010, h.70 

 

2.2.4.1 The Obituary Test 

The Obituary Test merupakan hal yang sangat penting dalam 

mengidentifikasi dan merumuskan alasan perusahaan berdiri. Inilah apa yang 

harus diungkapkan dalam inti cerita jika ingin mengomunikasikan corporate 

brand. Seringkali, hanya ketika seseorang kehilangan apa yang benar-benar 

dipedulikan, keistimewaannya baru disadari. The Obituary Test berpusat pada 
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argumen ini, yang memaksa perusahaan untuk menganalisa apa yang akan 

dirindukan dari perusahaan jika perusahaan tersebut tidak ada. Corporate 

brand yang kuat adalah sesuatu yang membuat perbedaan, oleh karena itu hal 

ini perlu diperhatikan selama proses pembentukan inti cerita perusahaan. 

Pertanyaan yang perlu diajukan kepada perusahaan itu sendiri sebelum 

membentuk sebuah cerita adalah (Fog, 2010, h.71): 

1. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak ada? 

2. Bagaimana reaksi publik jika perusahaan ditutup? 

3. Apakah ada pihak yang kecewa jika perusahaan ditutup? Mengapa? 

4. Apakah pihak tersebut akan dengan mudah pindah kepada kompetitor? 

5. Apa perbedaan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk para 

stakeholders? 

Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk menjadi kunci dalam menentukan 

inti dari maksud dan keberadaan perusahaan.  

 

2.2.4.2 Screening the Basic Data 

2.2.4.2.1 Internal Basic Data 

Untuk menentukan budaya dan identitas perusahaan, pada dasarnya 

perusahaan harus mencari tahu aspek internal perusahaan yang akan 

memberikan landasan bagi cerita inti perusahaan. Berikut adalah area yang 

penting dalam proses ini (Fog, 2010, h.77): 

a. Visi, misi, nilai perusahaan 
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Apa misi perusahaan dan apa visi dibaliknya? Nilai perusahaan apa 

yang paling dianggap penting dan mengapa? Bagaimana nilai-nilai 

perusahaan diterapkan dalam aktivitas perusahaan? Dan bagaimana 

nilai-nilai ini dikomunikasikan secara internal dan eksternal? 

b. Pencapaian perusahaan 

Bagaimana dengan perkembangan sejarah perusahaan? Kenapa 

perusahaan dibentuk dan bagaimana situasi saat itu? Apa yang 

menjadi kejadian penting bagi perusahaan? Kegagalan terbesar? 

Kesuksesan terbesar?  

c. Cerita karyawan 

Apa pendapat karyawan terhadap perusahaan? Cerita tentang 

perusahaan apa yang diceritakan dalam lingkungan kerja? Kejadian 

dan pengalaman apa yang digunakan oleh karyawan untuk 

mendeskripsikan perusahaan? Apakah karyawan merasa perusahaan 

memunculkan adanya perbedaan? 

2.2.4.2.2 External Basic Data 

Salah satu tujuan dalam melakukan proses screening terhadap external 

basic data adalah untuk menempatkan posisi perusahaan dalam pasar serta 

mengidentifikasi peluang dan tantangan strategis perusahaan. Tujuan 

utamanya adalah untuk mengetahui seperti apa citra perusahaan di benak 

konsumen serta di lingkungan secara keseluruhan. Beberapa hal yang 

relevan adalah sebagai berikut (Fog, 2010, h.78):  
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a. Tren pasar 

Bagaimana tren pasar saat ini? Apa pengaruhnya dengan posisi 

perusahaan sekarang? Seperti apa masa depan pasar dalam bidang 

tersebut? 

b. Para pelanggan dan pembuat keputusan 

Apa cerita yang dibicarakan oleh pelanggan perusahaan? Apa yang 

dikatakan pelanggan dari kompetitor terhadap perusahaan? Bagaimana 

posisi perusahaan di pasar dibandingkan dengan perusahaan lain? 

Siapakah para pembuat kepentingan di pasar dan faktor apa yang 

menentukan? 

c. Partners 

Apa yang dikatakan partners tentang perusahaan? Proyek apa saja 

yang sudah dikerjakan dengan partners? Apakah proyek ini 

menampilkan nilai-nilai perusahaan? 

d. Opinion leaders 

Siapakah para pembentuk opini dalam bidang bisnis perusahaan? Apa 

yang dikatakan media terhadap perusahaan? Bagaimana para opinion 

leaders dari bidang bisnis lainnya menilai praktik bisnis perusahaan? 

Apa pendapat mereka tentang perusahaan? 

 

2.2.4.3 Distilling the Basic Data 

Setelah data dasar perusahaan telah dikumpulkan, perusahaan akan 

memiliki banyak materi yang harus diproses. Pada titik ini perusahaan perlu 
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secara cepat mengasah esensi sejati dari apa yang membuat perusahaan 

menjadi istimewa. Tujuan dari cerita inti adalah untuk membangun citra yang 

konsisten dari corporate brand, baik secara internal maupun eksternal.  

Perlu diketahui bahwa seringkali terdapat celah antara identitas perusahaan 

dengan citranya di mata publik. Maka itu, penting untuk mengidentifikasi 

perbedaan dan kesamaan antara data internal dan eskternal. Apakah 

pandangan perusahaan sama dengan pandangan publik terhadap perusahaan? 

Apa terdapat kesamaan antara seperti apa perusahaan ingin dilihat dengan 

bagaimana lingkungan memandang perusahaan? (Fog, 2010, h.79) 

Banyak perusahaan yang mengalami celah antara identitas dan citra. Oleh 

karena itu, perusahaan harus dapat menemukan celah tersebut yang perlu 

dikomunikasikan lebih lanjut dengan sebelumnya menyaring data-data dasar. 

Di sinilah di mana storytelling dapat berperan untuk menyatukan identitas 

dan citra perusahaan.  

Pertanyaan mengenai ‘relevansi’ bagi pemangku kepentingan perusahaan 

adalah titik referensi penting ketika menyaring data dasar internal dan 

eksternal. Apakah ada denominator umum di mana karyawan, pelanggan, 

mitra, dan pemimpin opini dianggap relevan dalam kaitannya dengan 

perusahaan? Jika perusahaan dapat mengidentifikasi dan mendaftar tiga 

kriteria relevansi, yang melampaui berbagai kelompok, maka perusahaan 

telah berhasil mempersempit fokus pesan dan cerita serta membangun fondasi 

yang kuat untuk cerita inti perusahaan dengan tujuan untuk menyatukan 
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identitas dan citra perusahaan di mata publik dalam satu corporate brand 

yang holistik (Fog, 2010, h.81).  

 

2.2.4.4 Formulating the Company Core Story 

 Cerita inti harus mengungkapkan esensi dari corporate brand (Fog, 

2010, h.81). Di dalamnya terdapat alasan mengapa perusahaan tersebut ada. 

Jika perusahaan tidak berdiri untuk sesuatu yang lebih penting daripada 

menghasilkan uang, maka mungkin tidak akan ada perbedaan yang 

mengesankan bagi karyawan atau pelanggan. Dinamika corporate brand 

yang kuat ada justru karena perusahaan terus berjuang untuk mengatasi 

tantangan dan musuh untuk mencapai tujuannya. Perusahaan perlu 

memikirkan tentang apa nilai tambah, pengalaman dan impian yang dibeli 

pelanggan serta produk atau jasa yang sebenarnya ditawarkan oleh 

perusahaan. Elemen dasar yang menjadi landasan dari cerita inti perusahaan 

sesuai dengan tahapan storytelling untuk tujuan branding adalah (Fog, 

2010, h.82-95): 

1. Pesan: Perusahaan harus dapat membedakan antara pesan dan slogan. 

Slogan adalah ungkapan singkat, menarik yang mencakup pesan yang 

biasanya digunakan dalam periklanan perusahaan. Misalnya, "Just Do It" 

adalah slogan Nike, namun pesan mereka adalah bahwa setiap 

pertandingan adalah tentang kemenangan, dan jika seseorang 

menginginkannya, dengan usaha dan tekad, seseorang juga dapat menjadi 

pemenang. Pesan harus mencerminkan posisi yang dapat berfungsi 
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sebagai tema umum untuk komunikasi perusahaan, secara internal dan 

eksternal.  

  Dalam storytelling, pesan dalam cerita inti adalah moral dari cerita. 

Pada dasarnya, hal ini adalah pendapat perusahaan tentang apa diyakini 

sebagai yang benar dan salah. Intinya, pesan Anda perlu mencerminkan 

tujuan perusahaan, atau pengalaman yang hendak dijual perusahaan.  

Beberapa contoh inspiratif dari cerita inti perusahaan lain, misalnya 

Harley-Davidson adalah tentang kebebasan, Apple Computer adalah 

tentang keanekaragaman kreatif, Greenpeace adalah tentang 

memperjuangkan lingkungan global, LEGO adalah tentang merangsang 

pembelajaran anak-anak melalui permainan kreatif. Perusahaan Anda 

adalah tentang? 

2. Konflik: Konflik menciptakan dinamika cerita yang bagus. Ingatlah 

bahwa semakin tajam definisi perusahaan terhadap konflik, semakin 

dinamis cerita inti nantinya. Melalui konflik ini, perusahaan dapat 

menjelaskan posisinya sambil mengekspresikan nilai-nilai inti 

perusahaan pada saat yang bersamaan. Secara efektif, ini adalah 

pertanyaan membangun kontras dan pertentangan seperti pertempuran 

antara yang baik dan yang jahat. Dalam kasus bisnis, konflik tidak selalu 

negatif, melainkan untuk menciptakan brand yang berbeda.  

3. Karakter: Setelah membahas pesan dan konflik, perusahaan harus 

menentukan karakter  yang nantinya mendorong setiap cerita ke depan. 

Dengan menggunakan Fairytale Model yang dijelaskan dalam sub-bab 
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sebelumnya sebagai titik awal, perusahaan dapat menetapkan garis besar 

karakter utama perusahaan: 

- Goal: Apa alasan keberadaan perusahaan? Perusahaan harus dapat 

membuat perubahan 

- Adversary: Siapa lawan dari perusahaan? Internal (misalnya, minimnya 

inovasi) atau eksternal (misalnya, tekanan dari kompetitor)? 

- Hero: Perusahaan biasanya menempatkan dirinya sebagai pahlawan 

dalam cerita. Apa ciri utama dari sifat pahlawan? Pahlawan juga dapat 

berupa pelanggan yang berusaha mencapai tujuan 

- Support: Alat dan saluran yang digunakan oleh pahlawan dalam 

mencapai tujuannya. Jika pelanggan adalah pahlawan dalam cerita, peran 

pembantu dapat diisi oleh produk atau jasa yang digunakan oleh 

pelanggan untuk mencapai tujuannya 

- Benefactor: Perusahaan biasanya mengambil peran sebagai benefactor 

(sekaligus sebagai hero) untuk membantu pelanggan dalam mewujudkan 

impiannya 

- Beneficiary: Beneficiary adalah orang yang menerima keuntungan dari 

tujuan yang dicapai oleh pahlawan. Biasanya peran tersebut diberikan 

kepada pelanggan yang mendapat keuntungan dari usaha perusahaan 

mencapai tujuan 

4. Plot: Karena cerita inti perusahaan adalah platform strategis untuk 

berkomunikasi, maka alur cerita harus disajikan secara tepat dan 

diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam konteks berbeda. Perusahaan 
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harus dapat menentukan urutan peristiwa yang dapat dengan mudah 

dipahami oleh khalayak, sehingga pesan utama juga dapat dicerna dan 

diterima dengan baik oleh khalayak.  

 

2.2.4.5 The Acid Test 

Setelah mengembangkan inti cerita perusahaan, dengan pesan yang kuat, 

konflik, dan karakter yang jelas, perusahaan melakukan tes terakhir, yaitu The 

Acid Test. The Acid Test menentukan apakah cerita inti perusahaan unik dalam 

kaitannya dengan para pesaingnya. Jika perusahaan memutuskan untuk 

mengomunikasikan cerita inti yang terlihat persis seperti yang diceritakan oleh 

pesaing, perusahaan harus memiliki cara yang lebih baik dan lebih kredibel 

untuk mengomunikasikan cerita tersebut. Sebuah cerita inti harus 

meninggalkan ruang untuk interpretasi ketika diterjemahkan ke dalam cerita 

dan kampanye yang sebenarnya. Semua cerita inti dan komunikasi pesaing 

perusahaan harus dimasukkan dalam perbandingan (Fog, 2010, h.95).  
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2.3 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus: 
Video Storytelling Bukalapak 

“Bu Linda” 

Tahapan storytelling untuk tujuan 
branding dengan The Laboratory 

Model oleh Klaus Fog 

Teknik Pengumpulan Data: 
Wawancara & Studi Dokumen 

Teknik Analisis Data: 
Pattern Matching (Yin, 2017) 

Video Storytelling Bukalapak 
“Bu Linda” untuk membangun 
Corporate Branding Bukalapak 

The Laboratory Model  
(Fog, 2010): 

1. The	Obituary	Test	
2. Screening	the	Basic	Data	
3. Distilling	the	Basic	Data	
4. Formulating	the		

Company	Core	Story	
5. The	Acid	Test	
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