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TRANSKRIP WAWANCARA
Nara Sumber

: Veren Hendra Lie (Fashion Blogger)

Tanggal

: Jumat, 08 Januari 2016

Waktu

: 17.05 – 17.57

Lokasi

: Sumoboo Central Park Mall

Jenis

: Wawancara Langsung

V : Veren Hendra Lie
P : Peneliti

P : Hallo..
V : Hallo...
P : Iya nih Veren jadi aku lagi skripsi, aku ambil topiknya kaya personal brand
buat fashion blogger. Jadi kan setiap orang pasti ada ciri khas gitu kan, nahh ak
tertarik buat teliti kamu gitu heheh
V : Oh iyaaa boleh-boleh
P : Jadi nanti aku pake kamu gitu di skripsi kamu, ada namu kamu gitu aku tulis di
skripsinya. Ga masalah kan?
V : Iyaa boleh boleh gak masalah hehe
P : Iya sekarang aku kaya ngobrol aja dulu kita wawancaranya yaa hehe Biasa
kamu Instagram gitu, sebelumnya gak Instagram kan ya?
V : Blog dulu sihh baru ke Instagram.
P : Ohh gituu, biasa kamu di Instagram kaya ada orang dibelakang kamu gitu gak
sih? Kaya ada fashion director kamu gitu?
V : heheheh Gak
P : Bener-bener sendiri semua ya?
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V : Sendiri, foto kadang mama yang fotoin papa yang fotoin. Kalo lagi pergi sama
teman ya “ehh tolong fotoin dong” gitu. Minta tolong orang aja.
P : Ohhh hehehehe Kamu dari dulu udah ngeblog ya?
V : Iya dari 2009.
P : Wahhh udah lama juga yaa, udah berapa tahun tuh?
V : Masuk tahun ke 7 ya tahun ini, dulu belum ada Instagram gitu kan jadi ya
ngeblog doang. Terus orang yang ngerti fashion blog gitu-gitu tuh yang baca
blog doang yang gak ngerti ya gak pernah itu. Tapi kalo ada Instagram kan di
Explore muncul ini apa sih apa sih jadi orang pangen tau.
P : Ohhh, jadi Instagram buat kamu ngebantu kan ya?
V : Iya sihh.
P : Iyaa soalnya aku kan fokusin peelitian aku di Instagram. Jadi kalo Instagram
kamu bener-bener sendiri ya kalo foto gitu?
V : Iya sih misal lagi pergi sama siapa ya minta tolong aja gitu.
P : Jadi kalo di Instagram kamu lebih ke fashion juga ya? Lebih banyak baju-baju
gitu?
V : Iya sih
P : Blognya masih sampe sekarang?
V : Masihh masihh..
P : Masih banyak yang minat juga ya Ver kalo kaya di blog itu?
V: Masih sih, tapi bukan online shop-online shop tapi kaya yang udah gede gitu
loh kaya misal produk beauty kaya Marina kaya susu Bear Brand...
P : Itu mereka langsung kontek kamu gitu?
V : Gak, kaya ada agen. Kalo blogger tuh ada agencynya gitu
P : Ohh, tapi dari perusahaan Bear Brand langsung gitu atao gimana?
V : Mereka biasa kontek ke PR Company, nanti PR Companynya nyari-nyarin
blogger buat promosiin mereka
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P : Ohhh gituu, iyaa tuhh susus BeaR Brand dari kemaren banyak tuh di
Instagram. Kamu ada masukin di Instagram juga itu?
V : Ada kok.
P : Jadi setiap itu ngelink gitu ya Instagram dan blog nya?
V : Iyaa, tapi meskipun dia produk susu tapi aku masukin di blogspotnya sama
outfit aku juga gitu
P : Jadi walaupun postnya produk susu pun kamu tetep harus tampilin diri
fashionnya gitu ya?
V : Iya mereka tuh biasanya minta “kamu sebagai fashion blogger gimana caranya
kamu interpretasiin kalo brand itu masuk dalam kehidupan sehari-hari itu
gimana”, gak cuma foto sama susunya doang. Kalo blogger tuh beda sama
celebgram Instagram doang, kalo celebgram kan tinggal selfie sama susu, sama
kripik hehehe
P : Hahahaha iyaa bener-bener. Berarti kalo ada yang endorse misal baju gitu
kamu bener-bener pake?
V : Misal review beauty product pasti kita pake dong, di blog kan mesti kalo
review beauty produk gak mungkin kita cuma selfie sama BB cream gitu doang
kan, tapi kan orang juga mau liat kalo di swatch tuh gimana kaya gitu terus
plus minusnya apa, sedangkan kalo celebgram endorse BB cream doang, kita
kan gak tau tuh dia juga bisa tuh gak pake BB cream itu tapi pake yang dia
sehari-hari pake asal pegang aja produknya dibuka kotaknya aja mungkin gak,
kita kan gak ngerti... Tapi kalo blogger kan satu post aja fotonya sampe lima
sepuluh, semuanya detail.
P : Iya bener tu...
V : Iya dari blognya gitu sih, aku gak mau matiin blognya juga Cuma gara-gara
misal Instagramnya lebih banyak yang minat
P : Terus kalo di Instagram kamu followersnya lebih banyak umur berapa?
V : Seumuran aku sih. Dari mungkin dari 20an ampe turun kebawah sampe SMP.
P : Ohh, jardi target sasarannya yang umur segitu-segitu lah ya?
V : Iya 20 kebawah, 25 kebawah gitu lah. Diatas 25 ya udah beda style gitu sih.
P : Iya udah beda market ya...
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V : Kaya misal liat fashion bloggernya misal Olivia gitu-gitu, dia pasti 20 ke atas
dong karena kaya masih anak SMP SMA Kuliahan mana sanggup beli baju
yang dipake gitu kann.
P : Kamu suka fashion gitu dari kapan si Ver?
V : Dari SD sih kayanya, jadi karena efek cece aku itu jauh lebih tua jadi pas aku
SD itu dia udah kuliah kan, udah SMA Kuliah jadi otomatis pas dia lagi
begaya-begayanya beli majalah-majalah kepo dong namanya anak kecil pasti
pangen tau dong ikut buka-buka majalah dia. Terus ditambah lagi mama juga
seneng dandankan, jadi otomatis dari SD kelas 4 gitu udah ikutan baca
majalah-majalah kaya dia suka beli majalah Jepang Vivi aku ikut-ikut beli
majalah itu masih sampe sekarang beli majalah dia jaman kuliah.
P : Ohhh emang masih ada majalahnya?
V : Masihh..
P : Majalah apa tuh?
V : Vivi, Kimokumia Vivi meskipun gak bisa baca hehe Tapi dia tuh full sama
baju-baju gitu loh jadi seneng gitu liatnya.
P : Tapi tuliasanya Jepang gitu?
V : Iya kita juga gak baca tulisannya, liat gambarnya doang.
P : Gambar biasa sudah menjelaskan semuanya yaa heheh
V : Iya efek dia jauh lebih tua otomatis liat dia sama mama dandan jadi dari SD
aku udah mulai suka.
P : Udah mulai centil berarti tuh ya? Hehehe
V : Iyaa, mama juga orangnya kan perhatian sama penampilan banget sampe
sekarang kan. Jadi duka marah-marah “Ihh ke mall jangan pake baju itu ganti.”
Hehehehe.
P : Iyaa sih yaa, jadi dari SD ya udah mulai suka?
V : Iya-iyaa..
P : Kebawa deh sampe SMP buay blog itu ya?
V : Iya dulu SD kan Cuma friendster, MSN gituuu..
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P : Wahhh iya dulu friendster tuhh jaman-jamanya aku SMP itu hehehe namanya
alay lagi..
V : Iyaa namanya udah baby-baby apaa gitu hehehhehehe
P : Iyaa parah yaa, backgroundnya bisa di atur gitu hehe
V : Iya aku awal ngeblog juga dari friendster juga. Dulu friendster kan ada bagain
blognya gitu kan. Terus kaya temen friendster aku dari blognya itu ngelink ke
blogspotnya dia, otomatis ikut bikin gitu. Jadi pas aku akhir kelas 6 itu masih
antara Friendster dan Facebook baru keluar gitu kan, terus begitu ada blogspot
langsung ditinggalin Facebook gitu. Pertama-tama Cuma kaya ngepost fotofoto ulang tahun , makan-makan sama temen, foto liburan bla bla bla. Terus
mulai baca majalah-majalah apa sih kaya Gadis gitu kan pas SMP, terus
mereka mulai kaya masukin ini loh sekarang lagi ngetrend blognya Diana
Rikasari gitu-gitu baru ikutin masukin outfit sampe sekarang deh akhirnya.
P : Ohh jadi awal dari Friendster, Facebook ya?
V : Iyaa..
P : Tapi kalo sama fashion blogger lain gitu kamu kenal gak? Kaya Anas?
V : Iya-iyaa, itu gara-gara aku udah lama banget kan. Jadi kaya Olivia Lazuardy
itu temen Friendster hehehehe
P : Wahhh keren banget, aku mah dulu siapa temennya di Friendster.. heheheh
V : Iyaa, dulu dia masih SMA kan aku SD. Dulu dia kan gak ngeblog, terus dai
dulu ikut Go Girl Go Girl gitu terus otomastis dari Go Girl itu dia sering jadi
model terus dia post gitu di blogspot.
P : Ohh gituu, hmm kayanyaa sekarang ampe segitu dulu deh Ver. Nanti aku
contact kamu lagi ya buat next wanwancara lagi yang lebih dalem hehehe
V : Iyaa iyaa ci kabarin aja hehehe
P : Thank you Veerr hehehhehe
V : Iya Thanks juga cii hehehe
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TRANSKRIP WAWANCARA
Nara Sumber

: Veren Hendra Lie (Fashion Blogger)

Tanggal

: Minggu, 20 Maret 2016

Waktu

: 12.32 – 13.21

Lokasi

: Zenbu Central Park Mall

Jenis

: Wawancara Langsung

V : Veren Hendra Lie
P : Peneliti

P : Hallo Veren...hehehe
V : Hallo ci....
P : Hari ini aku mau wawancara kamu nih untuk kebutuhan skripsi kamu. Kamu
buru-buru gak abis ini?
V : Gak kok ci, hari ini aku free. Santai aja hehehe
P : Hehehehe, oke dehh ver dimulai ajaa ya. Kaya ngobrol gitu ajaa yaa. Kamu
mulai ngeblog gitu dari kapan?
V : Dari tahun 2009, Juni 2009.
P : Ohh iyaa kayanya kemarin aku liat di blog kamu juga kamu tulis ya. Itu kamu
umur berapa ya?
V : Kelas satu SMP, umur 11 tahun gituu.
P : Dari pertama ngeblog udah yang temanya fashion atau...???
V : Gak sih, pertamanya kaya awal-awal sebulan dua bulan pertama itu cuman
buat diary biasa. Kaya cuman ngepost foto ulang tahun, ngepost foto-foto sama
temen, terus aku kaya baca majalah gitu terus dimajalah itu kaya nunjukin ini
sekarang lagi ngetrend orang pada buat fashion blog upload foto outfit. Terus
aku juga ngerasa aku juga suka nih pake baju foto macem-macem, mama aku
dan cici aku juga orangnya suka dandan. Jadi, mulai dehh foto-foto dan
masukin foto outfit di blog baru deh berubah jadi fashion blog sejak saat itu.
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P : Ohhh, terus jadi awalnya kaya diary doang gtu yaa abis baca majalah baru yaa
ikut gituu jadi fashion blog. Terus kalo buat Instagram tuh dari kapan?
V : Instagram... Gak inget sih tepatnya kapan, tapi kayanya udh sekitar tiga
tahunan.
P : Sekarang followersnya udah berapa ver?
V : Sekarang udah 22,6k.
P : Wahh kemaren aku buka baru 22,5k. Udah nambah lagi yaa? hehehhe
V : Hehehehe, iya tadi pagi aku cek udah nambah jadi 22,6k.
P : biasa kalo yang di Instagram gitu target followersnya yang umur berapa sih?
Terus lebih ke cewe atau ke cowo gitu?
V : Hmm, sebenernya aku gak pernah netepin target yang follow aku umur
berapa. Tapi kalo diliat-liat yang follow aku itu kebanyakan dari SMP ampe
kuliahan. Dibawah 25 lahh yaa dan lebih banyak cewe sih dari cowonya. ABG
lahh pokoknyaa hehehe....
P : Iyaaaa hehehe yang seumuran kamu lah yaa kurang lebih?
V : Iyaa sihh hehehe....
P : Terus kalo sebagai fashion blogger, ada kompetitor atau pesaing kamu gak
sih?
V : Hmmm, gak ada sihh karena aku merasa setiap fashion blogger punya gaya
dan ciri khas masing-masing kan yaa. Jadi kalo pesaingan yaa ga ada dan kita
followers juga tergantung selera masing-masing kan yaa mereka sukanya liat
blogger yang gaya gimana gituu.
P : Tapikan jaman sekarang fashion blogger itu banyak kan yaa. Menurut kamu
yang bedain kamu dengan fashion blogger lain apa sih?
V : Kalo aku setiap kali ngeblog lebih berusaha keliatan sebagai diary bukan
papan iklan gitu. Terus santai aja, ini bener-bener yang aku pake sehari-hari.
Aku juga suka selepin cerita-cerita seminggu ini atau hari ini aku ngapain,
minta saran orang, sama kasih tips-tips langsung. Jadi gak kaku, gak kaya
bener-bener public figure sama yang baca tapi bener-bener kaya temen dan
kaya baca diary orang aja.
P : Kaya kamu cerita gitu aja ya sama mereka?
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V : Iya jadi lebih santai ajaa.
P : Terus dari pertama bikin blog gunanya buat kamu apa sih kmu mau buat blog?
V : Hmmm, kalo aku selalu menganggap blog aku sebagai diary sebagai track
record aku dari dulu sampai sekarang gimana sih. Jadi misal ini tahun 2016 aku
bisa liat pas tahun 2009 aku gimana sih orangnya. Sebagai sarana tiap hari aku
berkembangnya nambah-nambah apa gitu.
P : Dari awal kamu bikin blog udah ada tujuan mau jadi fashion blogger gak sih?
V : Lebih ke part time sih sebagai fashion bloggernya. Jadi aku ga menganggap
blogging itu sebagai satu-satunya pekerjaan, mata pencaharian gitu.
P : Jadi sebagai hobby dan passion aja ya?
V : Iyaaa, sebagai passion dan bukan buat uang gitu.
P : Wahh good banget yaa pemikiran kamu hehehehe terus kalo di Instagram
kamu biasanya kamu upload kebanyakan tentang apa sih? Tentang fashion atau
apa?
V : Yang pasti outfit sehari-hari karena Instagram kan orang ngecek sehari bisa
berkalikali kann.. Gampang ajaa jadi tinggal foto langsung upload. Selain itu,
sama makanan. Jadi yang aku upload tuh bener-bener akrtivitas sehari-hari,
baju, makanan, selfie, gitu-gitu sihh lifestyle ajaa.
P : Biasa kamu upload Instagram gitu kamu sendiri kan yang pegang accountnya?
Biasa upload gitu sehari bisa berapa kali?
V : Sehari biasa paling banyak tiga sehari. Tapi setiap hari pasti sekali ada upload
sihh.
P : Setiap upload di Instagram ada standard kualitasnya gtu gak sih?
V : Ada dong. Kalo bisa fotonya ga blurr atau pecah dan harus terang
P : Hmm, terus biasa sekarang kan di Instagram suka banyak haters tuhh. Kalo di
Instagram kamu gimana feedback dari followers kamu?
V : Hmm jarang sihh tapi ada yang kasih commentnya kurang enak, “ahh buangbuang duit orang tua aja nih’ terus apaa hmm misal diomongin makeupnya
jelek lah atau apa, tapi aku orangnya cuek mereka tuh ga pernah liat kita di
dunia asli, ga tau kitanya gimana jadi ditanggepin juga percuma tohh kita ga
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related langsung dalam dunia nyata dibiarin juga mereka ga akan usik-usik lagi
kok.
P : Iya-iya bener yaa. Tapi kalo feedback yang positifnya juga banyak?
V : Iya banyak
P : Terus biasa suka ada interaksi gak sih anatara kamu dan followers?
V : Iya , aku kan juga ada askfm kan suka banyak yang ngomong “makasih ya aku
dapet inspirasi dari kamu” gini gini. Kalo gitu pasti aku bales karena aku
merasa seneng iya bangga iya karena aku bisa jadi sumber inspirasi orang lain.
Terus, kalo ada yang tanya-tanya tips lewat ask.fm atau email, biasanya aku
balas juga.
P : Jadi lumayan sering ada interaksi antara kamu dan followers dong ya?
V : Iya, jadinya gak kaku cuman dibaca doang kalo comment.
P : Sering adain kaya giveaway gitu juga gak sih?
V : Iya sih, kadang-kadang aku juga adain giveaway di blog atau instagram
P : Biasanya kalo apa yang diupload di Instagram dan blog itu sama gak sih?
V : Samaaaa.... Tapi kalo yang di blog itu biasa lebih banyak fotonya, kalo yang
di Instagram misalnya satu outfit Cuma ada satu sampe dua foto tapi kalo di
blog bisa sampe lima. Kalo diblog kan aku bisa cerita lebih panjang, kalo di
Instagram biasa aku Cuma bisa kasih satu baju dari sini bawahan dari sini
sepatu dari sini, tapi kalo di blog tuh selain outfit detailnya aku bisa kasih tau
aku pake ini pas lagi kesini lebih cerita.
P : Biasa apa yang diupload di Instagram sama blog langsung di link?
V ; Iya biasa aku selalu link sih antara blog dan Instagramnya.
P : Kenapa kamu link anatara instagram dan blog kamu? Gunanya untuk apa?
V : Soalnya foto di blog lebih banyak kan daripada di Instagram. Jd Instagram itu
sendiri buat arahin followers aku buat open blog aku, supaya mereka lebih tau
detail soal apa yang aku post itu lewat blog.
P : Terus kamu punya online shop sendiri ya?
V : Ohh iyaa, jadi aku bikin online shop sama temen aku berdua. Jadi kita bajunya
sih bukan produksi sendiri, jadi kita buying trip terus difoto ulang dan
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branding ulang. Tapi itu belum rutin banget sih, biasa klo kita lagi ada waktu,
ga ada tugas baru kita buying trip. Jadi ini sementara masih di pause dulu.
P : Ohh gitu, selama kamu buka online shop ini banyak gak sih kamu upload soal
produk online shop kamu di Instagram?
V : Iyaa. Jadi karena yang foto baju online shop aku sendiri jadi aku juga banyak
upload iitu ke Instagram probadi aku.
P : BarliePick bukan sih namanya?
V : Iya bener barliepicks.
P : Berarti kamu sering juga upload produk kamu sendiri ya selain produk
endores?
V : Iyaa sihh..
P : Biasa kalo kamu lagi di endorse orang, pengaruh kamu seberapa besar sihh
terhadap yang endorse kamu gitu?
V : Kalo itu berbeda setiap online shop depend on online shopnya sihh. Kadang
ada yang pas marketnya sama foloowers aku. Salah satu yang paling
berpengaruh sihh case handphone yang lucu-lucu karena followers aku
kebayakan masih ABG case hp gitu kan kebanyakan gak terlalu mahal terus
kita masih umur-umurnya seneng ganti case yang lucu. Jadi kalo pas lagi
diendorse case hp gitu feedbacknya positif banget selain follwers aku bisa beli
barang itu dan paling sesuai gituu. Kalo baju, kalo misalnya terlalu mahal
biasanya kurang tapi kalo masih ramah di kantong remaja dan anak kuliahan
biasa rame apalagi kalo modelnya lagi kekinian gitu kann.
P : Biasa kalo ada yang endorse gituu hubunginnya kemana ver? Langsung ke
kamu gitu ya?
V : Iya lewat email gitu.
P : Biasa kalo endorse gitu kamu ada pilih-pilih gitu gak sih mana yang sesuai
gitu?
V : Iya dong, jadi aku gak pake barang yang aku merasa gak cocok atau gak suka
kan. Jadi aku selalu minta mereka kirimin foto-foto barang mereka jadi kalo
aku merasa cocok baru oke gitu kan karena aku kan di Instagram harus
rekomendasiin yang bener-bener bagus, bukan Cuma asal aku dapet uang gitu
ajaa terus difoto gitu doang.
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P : Biasa di Instagram ga selalu soal fashion kan yah aku liat?
V : Iyaa, kadang soal food, travel, teruss apa lagi yaa kayaa foto keluarga, foto
sama temen-temen gituu. Instagram kan sama ajaa kan kayaa blog Cuma dalam
bentuk lebih simple jadi bukan kaya tempat iklan hehehhehehe
P : hehheheheh iyaa yaa sekarang banyak isinya Cuma iklan doang ehehhehe jadi
kalo diendorse gitu kamu jarang upload di Instagram atau gimana?
V : Selalu upload Instagram sihh, Cuma gak kaya setiap hari semua isinya Cuma
endorsean doang gitu.
P : Terus akhir-akhir ini aku liat kamu kaya ada kerja sama sama brand kaya
Marina, Susu Bear Brand gitu yaa?
V : Iya...
P : Itu selain di Instagram kamu juga kayaa kasih review gitu ya?
V : Iyaa, jadi karena kerja samanya meliputi Instagram dan blog jadi aku bikin
review lengkapnyaa di blog. Kadang kan suka gak jelas kan kalo Cuma foto
doang.
P : Iyaa jadi gak tau bener-bener dipake atau gak yaa gak sih klo foto doang gitu?
V : Iya kalo di blog kan aku kasih liat kalo ini aku bener-bener pake gitu.
P : Jadi kalo di endorse brand gitu kamu bener-bener pake gitu yaa produknya?
Baru kamu review gituu.
V : Iya gak Cuma selfie pegang barangnya doang. Kalo di blog kan bener-bener
ditaro dikulit gitu gimanaa.
P : Iyaa iyaa ga Cuma foto doang yaaa. Terus biasa kalo di endorse gitu kamu
lebih pilih produk yang gimana sih? Lebih ke fashion dan beauty gitu atau kalo
ada yang mau endorse makanan juga kamu terima gitu?
V : Karena aku interestnya mainly fashion aku lebih seneng kalo diendorse
produk fashion tapi beauty aku juga suka. Cuman kalo dari sisi ngereview,
dari sisi pekerjaan produk beauty agak lebih susah karena kita harus benerbener coba produknya langsung dan harus lihat hasilnya kan kalo skin care ga
bisa sekali pake doang kan dan dari segi keamanannya juga. Terus kalo
endorse makanan karena kau juga suka jalan-jalan makan gitu juga aku gak
nolak, jadi intinya selama masih interest aku aku terima sihh.
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P : Kalo image yang mau kamu bangun di Instagram dan blog itu gimana sih?
Sama tau gak?
V : Sama sihh antara image di Instagram dan blog. Aku gak pernah nutupin diri
aku gimana gitu sih, jadi sama aja kaya aku sehari-hari gitu aku orangnyaa
kaya gini gini. Tapi kebanyakan orang sih liatnya aku cewe feminim gitu terus
aktif.
P : Tapi dalam sehari-hari kamu emang gitu kan ya?
V : Iyaa, jadi aku gak mau berpura-pura jadi orang lain.
P : Selama ini image kaya gitu feedback dari mereka masih positif ya?
V : Iya sihh..
P : Kalo sampe sekarang diblog tuh kaya Instagram gak sihh bisa liat berapa
followers gitu?
V : Diblog ada followers taoi kalo followers Cuma keliatan dari yang punya
account blog itu kann jadi gak terlalu gimana. Tapi kalo kaya viewers page gitu
ya dari 300-1000 view perhari.
P : Perhari? banyak juga yaa. Kalo biasa upload blog ga seintens Instagram ya
tapi?
V : Iya kalo blog itu minimal sebulan dua kali.
P : Ohh iya kemaren aku buka blog kamu, kamu tergabung sama blogger babes
yaa itu apa sih?
V : Clozete, jadi aku pernah ikut kaya komunitas blogger gitu jadi bloggerblogger disitu kalo ada event apa nanti kita yang dateng. Suatu community gitu
lahh.
P : Ohh tapi itu isinya ga Cuma fashion blogger kan ya?
V : Iya banyak, ada yang beauty blogger juga, hijaber gitu juga adaa.
P : Ohhh gitu, gimana ceritanyaa bisa tergabung dengan komunitas itu ver?
V : Ditawarin via email gituu, terus akhirnya aku juga tertarik juga ikutan kaya
gitu selain nambah pengalaman, nambah temen, banyak kenal orang baru
karena ikut event community itu.
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P : Jadi nambah banyak orang yang lebih kenal kamu juga gitu gak sih karena
community ini ?
V : Iyaa iyaa bener sihh.
P : Biasaa suka adaa acara kumpul-kumpul jugaa gak sihh dari komunitas itu?
V : Iya, misal yang punya community ini di contact sama brand apaa nyari
blogger-blogger yang bisa ngebuzz event mereka nanti diundang gitu.
P : Jadi selama ini yang brand-brand giru udah ada apaa aja?
V : Marina, Pixxy, Bear Brand, skin care tuh ada Satoo, Cottage
P : Ohh, cottage yang ada sabunnya bukan sih?
V : Iya yang ada kaya di Guardian gitu.
P : Biasa kalo dari brand gitu banyakan langsung ke kamu ato lewat community
itu?
V : Beberapa dari PR Agency, beberapa langsung contact. Kaya heavenly blush
itu dia langsung contact aku sih.
P : Biasa PR Agency gitu contact langsung ke kamu atau lewat community?
V : PR Agencynya tuh kaya penengah anatra brand dan aku gitu.
P : Iyaa berarti dari PR Agency langsung contact kamu gitu ya?
V : Iyaa iyaa, community itu juga kaya PR Agency sih cuman dalam bentuk
komunitas.
P : Biasa kalo community gitu mereka langsung piih sendiri gitu ya?
V : Iya mereka yang ajakin kerja sama bukan kaya sistem daftar gitu.
P : Udah berapa lama kamu gabung sama yang Blogger Babes itu?
V : Hmmm, itu sebenernya kali di Indo namanya Clozete Indonesia udah sekitar 2
tahunan.
P : Oh beda lagi, kalo Blogger Babes itu apa?
V : Sama samaa, cuman kalo Blogger Babes itu buatan Clozete Cuma kaya yang
Asia Tenggara gitu.
P : Ohh, jadi kalo Clozete itu lebih gede dari Blogger Babes gitu?
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V : Iyaa Blogger Babes itu buatanyaa sih Clozete.
P : Awalnya ngeblog itu langsung lewat blog gtu yaa atau ada lewat mana dulu
gitu?
V : Langsung lewat blog sihh.
P : Dari blog baru kamu ke Instagram dan yang lain yaa?
V : Iyaaa gituu..
P : Kamu tuh tipe orang yang ikutin teknologi gak sih? Kaya teknologi sosial
media gtu?
V : Kalo social media iyaa sihh, kalo ada orang bikin social media baru aku
penasaran pasti ikutan bkin gitu-gitu. Tapi kalo kaya yang alat, ipad gituu ga
terlalu selama masih bisa pake yang lama, yang ada nanti ajaa dehh beli
barunya gitu.
P : Sampai saat ini ada eberapa banyak media?
V : Sampai saat ini yang aktif sih Instagram, Path, Askfm, Facebook, terus
Twitter ada tapi jarang buka. Itu ajaa sih paling yang sering dibuka.
P : Kalo dari semua itu yang kamu paling aktif yang mana?
V : Instagram..
P : Paling banyak followers juga gak kalo di Instagram?
V : Instagram dan Snapchat. Kalo Path kan kaya lebih personal, temen-temen
deket aja kan. Facebook juga sekarang kaya Cuma liat video gitu hehehe video
aneh lucu gitu, masak.
P : Biasa kalo Instagram perkembangan followersnya cepet gak sih?
V : Gak tentu sihh, kadang ada ehhh cepet naik tau-tau nambah seratus tai kadang
juga lamaa. Gak bisa diprediksi juga sihh.
P ; Tapi kamu orangnyaa suka cekin gitu gak sih followers udah berapa gitu?
V : Gak sihh, santai ajaaa tapi kalo tiba-tiba lagi ada banyak yang follow tumben
ajaaa nihh ada apaa hehehehe santai ajaa.
P : Hehehheheh. Biasa kalo lagi ada banyak yang follow gara-gara apa tuh? Garagara aada abis diendorse siapa atau gimana?
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V : Hmm, gak pernah perhatiin sihh itu gara-gara apaa.
P : Ohh jadi kadang suka tiba-tiba ajaa yaa hehehehehe Kalo upload-upload
Instagram gitu makan waktu kamu banget gitu gak sihh?
V : Iyaaa sihh, kebiasaan apa-apaa aku cek Instagram gtuu sihhh.
P : Kalo dari Instagram gitu gara-gra kamu punya followers banyak gitu ngebantu
kamu gak sihh untuk dapetin koneksi lebih mudah gitu?
V : Iyaa jadi dari Instagram banyak dikenal orang ketika banyak dikenal orang
kan lebih banyak di undang ke acara-acara gituu disitu jadi banyak ketemu
orang baru gituu.
P : Ohh jadi ngebantu jugaa yaa buat kamu nambah koneksi kemana manaa?
V : Iyaa bener jadi banyak dikenal gituu.
P : Terus nihh, kalo arti fashion sendiri buat kamu apa sih?
V : Arti fashion itu selain passion aku itu kaya aku tempat aku explore sama
main-main, kaya hari ini aku mau pake baju apa terus lagi seneng sama style
baju gimana. Bagian dari hidup aku dimana aku bisa have fun bisa play dengan
baju gitu.
P : Kalo dari dunia fashion sendiri kamu ada terinspirasi dari siapa gitu gak sih?
V : Aku gak punya spesifik yang jadi fashion icon, aku kaya suka ganti-ganti terus
gitu kan. Kaya aku juga sering dapet inspirasinya random ajaa, misal lagi jalanjalan di mall liat ada orang keren bisa jadi inspirasi dari film, majalah,
Instagram.
P : Jadi ga pernah ada fashion icon gitu ya?
V : Ga adaa sihh, jadi lebih let it flow ajaa ganti-ganti setiap saat.
P : Kamu punyaa motto/prinsip hidup gak? Terus gimana kamu aplikasiinnyaa
dlm profesi kamu sebagai fashion blogger?
V : Motto hidup aku simple aja. "be happy, hardworking & stay positive and good
things will happen to u". Sebagai fashion blogger, aku juga aplikasiin itu
disetiap blog aku, jadi aku pengen influence orang-orang lain buat enjoy
dressing up to be ourselves
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P : Dari awal kamu blog sampai sekarang punya Instagram tema fashion yang
diangkat selalu sama gak sih? Misalnya sebagai fashion cewe feminim atau
gimana?
V : Gak juga sihh, misal dulu feminim banget tapi sekarang lebih berani cobacoba baju lain. kaya dlu aku jarang pake black and white gitu sekarang lebih
sering pake black and white. Lebih ikutin mood sihh...
P : Dan ikutin perkembangan fashion juga gak sih?
V : Lumayan sihh aku termasuk suka ikutin trend, tapi tetep cari yang sesuai
dengan aku ajaa sihh. Kalo gak cocok ya gak bisa paksain buat pake juga hehe
P : Tapi pernah gak sihh sebenernya kamu gak suka sama model baju gitu, tapi
karena banyak yang suka jadi kamu paksain yaudh coba dehh gitu?
V : Gak sihh kalo misalnya gak suka aku gak akan pake.
P : Oh jadinya tetep cari yang sesuai dengan style kamu yaa?
V : Iyaa sihh iyaa.
P : Kalo di blog sendiri kamu sering upload content lain gak?
V : Ada sihh, klo lagi travelling gituu. Kalo lagi ada cara sekolah, waktu masih
SMP SMA terus food gitu-gitu sihh.
P : Ohh gitu yaa. Back to Instagram nihh, kalo profile yang kamu bangun di
Instagram tuh lebih yang gimana sih?
V : Hmmm, profile yang aku bangun ya sebagai sumber inspirasi yang lebih
santai daily gitu gak usah terlalu yang dibuat-buat atau gimana gitu tetep sosok
yang bisa dilihat sehari-hari.
P : Ohhh iyaa kamu veren hendra lie nya pake LIE kan yaa, tapi kenapa kalo di
Instagram atau blog itu LEE yaa? Hehehhe
V : Hmmm itu sebenernya dari keluarga juga sihh. Papa aku kalo nyingkat nama
juga sukanya LEE, jadi LIE, LI, LEE samaa ajaa Cuma beda ejaan ajaa.
P : Ohh kirain karena orang lebih familiarnya dengan LEE jadinya kamu pake itu
gituu hehhehe.....
V : Gak sihh Cuma nick name keluarga ajaa, jadi dari papa, cici, koko kalo
nyingkat nama biasa pakenya LEE hehehehehe Gak ada maksud tertentu
ehhehehehheh
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P : Hehehehehehe, sekarang di Instagram kan juga banyak tuh celebgram....
V : Iya aku gak pengen dilihat sebagai yang “ehh ini nihh instagram ini
celebgram”, jangan kalo kaya gitu kan jadi kesannya papan iklan banget aku
tuh maunya orang follow aku bukan Cuma cari inspirasi lu cari online shop
beli baju dimana yaa. Aku pangen orang follow aku gak Cuma liat baju yang
aku pake, tapi misal liat lifestyle terus ada tips atau ada saling cerita atau apa
jedi lebih daily life aja.
P : Jadi kamu gak mau dong kalo dibilang celebgram gitu?
V : Sebagai apaa yaa daily life influencer ajaa dehh, kaya bisa kasihh positif
influence gituu.
P : Iya sihh yaaa, aku juga suka follow celebgram kebanyak endorsean doang
yang diupload yaa.
V : Iyaa, jadi misal aku juga post hobby aku apaa aku suka olah raga gitu. Gak
melulu soal promosiin sesuatu.
P : Berarti kamu di Instagram lebih banyak upload soal daily life dong ya dari
pada endoorsean?
V : Iyaaa jadi kaya gak setiap hari endorsean terussss... tapi bisa kaya hari ini aku
upload makanan, besoknya liburan, besoknya sekolah, outfit, makeup gituuu..
P : Tapi tetep sekali kali ada endorseannya juga yaa?
V : Iyaa sekali-kali diselingin jugaaa sihh..
P : Ohh baguss yaa kalo gituu.... hmmm, pertanyaannya kayanyaa udah kejawab
semua nihh. Paling nanti kalo ada yang kurang-kuran aku contact lagi yaa
hehehe....
V : Oke-okeee.. makasihh yaa cii, sukses skripsinyaa hehehhehe...
P : Makasihh verr hehehehehehehehe
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TRANSKRIP WAWANCARA
Nara Sumber

: Puitika Pamora (Community Manager Clozete Indonesia)

Tanggal

: Sabtu, 11 Juni 2016

Waktu

: 13.05 – 14.00

Lokasi

: Arts and Culture, Lotte Shopping Avenue

Jenis

: Wawancara Langsung

T : Tika
P : Peneliti

P : Hallo kak..
T : Hallo Ellen, kamu temen Veren Lee?
P : Baru kenal sih kak hehe
T : Ohh, jadi gimana? Skripsi kamu tentang apa gitu?
P : Jadi tentang personal branding fashion blogger di Instagram dan studi
kasusnya ke Veren
T : Okay.
P : Aku udah boleh tanya-tanya ya?
T : Boleh
P : Boleh minta nama lengkap kakak dulu?
T : Aku Puitika Pamora
P : Pui-ti-ka
T : Pamora. Puitika Pamora
P : Posisi kakak kalo di Clozete itu sebagai apa kak?
T : Comunity Manager
P : Terus bisa ceritain sedikit gak sih kak Clozete itu apa sih?
T : Jadi gini, Clozete itu hemm.. Fashion social network yang fokusnya adalah
fashion sama beauty. Nah, sekarang kita lagi merambat juga ke dunia lifestyle
juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kaya misalnya sekarang kita
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ngebahas tentang hang out places. Kalo sebelumnya kita cuma fashion dan
beauty aja.
P : Clozete sendiri udah berdiri dari kapan kak?
T : Kalo untuk kita... Kita kan sebenrnya dari Singapore ya, kalo di Singapore
sendiri udah lima tahun, Clozeteco itu udah lima tahun, tapi kalo di Indonesia
sendiri, Clozete Indonesia itu baru dua tahun. Baru aja dua tahun.
P : Ohh Clozete Indo baru dua tahun ya...??
T : Hee-emm...
P : Terus kalo dari.. Kalo mau masuk ke Clozete atau gabung dengan Clozete itu
dari Clozete yang pilih kan ya?
T : Gini, sebenernya kalo untuk join jadi member Clozete itu kita sebutnya
Clozeter semuanya bisa ikutan gitu, bisa jaoint. Kamu tinggal daftar aja sign up
di websitenya, joint terus udah gitu kalo kita liat dia cukup apa namanya...?
Aktif, kita bisa angkat jadi Star Clozeter. Jadi ada tingkatnya, pertama itu
Clozeter, terus kalo dia aktif kita bisa agkat jadi Star Clozeter terus kalo kita
liat juga dia sosial... Apa namanyaa??? Hemm,,, apa...?? social media
followersnya atau sosial media asetnya tinggi kita bisa approach dia jadi
Clozete Ambassador. Nah, ada perbedaan juga di Clozeter Ambassadaor ini,
ada yang emang udah gabung dulu di kita sebagai Clozeter lalu kita angkat dia
sebagai Clozete Ambassador. Ada juga yang karena kita liat oh kayanya dia
cukup potensial nihh di dunia beauty dan juga fashion nah biasanya kita yang
approach dia. Kita yang approach dia untuk hemmm ngajak dia untuk join jadi
Star Clozeter atau Clozete Ambassador.
P : Kalo kasusnya di Veren sendiri dia masuknya udah posisi mana dan dia pas
gabung gimana?
T : Dia Clozete Ambassador... Kayanya waktu itu... Aku kan sebenernya juga
termasuk baru nih, aku baru sekitar mau setahun. Sebenernya Veren dulu yang
ada baru aku hehehehe kalo untuk statusnya dia apakah kita yang cari ataupun
dia yang kita angkat aku belum tahu sih, tapi kalo sekarang dia posisinya di
Clozete Ambassador.
P : Clozete Ambassador tuh berarti yang udah paling tinggi ya?
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T : Iya gitu....
P : Oke, terus biasanya kalo tipe-tipe fashion blogger tuh ada tipe-tipenya gitu gak
sih kak?
T : Hemm, biasa lebih ke stylenya mereka sih. Jadi ada yang kayanya sukanya
gaya vintage, gayanya lebih ke vintage. Ada yang lebih urban, ada yang lebih
modern. Sebernya tergantung stylenya mereka.
P : Ohh, tapi kalo kaya dibedain dari mereka cara ngeblognya bisa gak sih?
Misalnya ada yang fokus ke accessories doang ada yang ke baju?
T : Ohh ada ada sihh...
P : Kalo Veren kalo dilihat bisa masuk ke yang mana?
T : Dia lebih stylenya sihh, maksudnya dia lebih ke fashion secara keseluruhan
sihh.
P : Terus kalo Clozete sendiri, kenapa sih Clozete pilih Veren sebagai Clozete
Ambassador?
T : Hemm, itu berarti sebelum ada aku yaa... Tapi, kalo aku liat berarti karena dia
itu akftif terus dia itu juga sebenernya kita liat di konten juga ya. Kontennya
juga bagus gitu, makannya kita approach dia juga untuk jadi Clozete
Ambassadaor.
P : Terus kalo Clozete liat ini dia tuh targer audiencesnya lebih yang kaya
gimana?
T : Pastinya ke remaja yaa, sebenernya cocok.. Itu kenapa kita pilih Ambasssador
Ambassador kita pastinya karena dia juga punya target market yang sama sama
kita, sama Clozete. Nah kalo Clozete ini memang menyasarnya dari usia
belasan kaya first blogger atau pun masih kuliah sampai ke umur 30an. Kalo
Veren sendiri disekitar umur 20an lah. Terus juga dengan SES yang middle up.
P : Terus kalo dari pihak Clozete liat si Veren nih punya kompetitor gak sih
sebagai sesama fashion blogger?
T : Hemm sebenernya sih kalo kaya gitu banyak ya.. Maksudnya kalo dia sebagai
blogger pastinya ada,, ada apa namanyaa. Tapi kalo dikompetitor gak juga sih..
P : Tapi kalo yang gayanya mirip-mirip gitu?
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T : Iya kalo yang gayanya mirip-mirip dia kan lebih yang kaya lebih cute gitu ada
beberapa sihh.
P : Tapi kalo misalkan disandingin bisa sama siapa?
T : Miharjuli juga sebenernya gayanya kaya-kaya Veren sih.
P : Tapi kalo dilihat Veren ada kelebihnnya gak sih dibandingin Miharjuli?
T : Miharjuli itu... Kalo aku liatnya Veren itu lebih cute kalo Miharjuli justru lebih
niche ya karena dia lebih ke Korean look atau Japanese look gitu dehh.. Kalo
Veren lebih general aja.
P : Feminim yang general?
T : Iya feminim yang general.
P : Oke, terus biasa kalo dari pihak Clozete tuh bisa kaya bantu fashion blogger
gak sih? Kaya menghubungkan fashion blogger dengan brand? Misalnya ada
brand yang mau endorse bisa dari Clozete?
T : Itu bisa banget. That’s why ada yang namanya di sini tingkatan. Kalo Clozeter
yang udah kalian bisa gabung aja di kita, tapi belum tentu akan kita “jual” ke
client. Ibaratnya kita jual atau perkenalkan ke client yaa. Tapi kalo Star
Clozeter apa lagi Clozete Amabassador biasanya itu peluangnya jauh lebih
besar untuk kita kenalkan dengan brand-brand yang sedang kerja sama sama
kita kaya misalkan sekarang kita lagi kerja sama sama Clarince biasanya kita
ada... Kita bisa undang sebagai pembicara kita atau pun di endorse sama brandbrand tertentu, sekarang yang kita lagi jalan endorse tuh ada Rapid, ada Glam
Plum, ada beberapa sama ada SKII. Ada juga yang memang kita jadikan dia
juga sebagai hemm selain ambassador, pembicara, ya seperti itu sihh..
Ambassador , pembicara..
P : Biasa kalo dari Clozete sendiri kalo ada brand yang mau cari nih, kalo
promosiinnya ke Veren gitu hubungin Veren dengan brandnya tuh dengan
brand yang kaya gimana sih?
T : Hemm, kalo kemaren itu sebenernya lebih ke beauty sih. Walaupun
sebenernya Veren ya fashion blogger, cuman karena kita banyaknya lebih kerja
sama dengan produk beauty dan menurut clienntya dan juga menurut Clozete
Veren itu juga masih... hemm apa namanyaa?? Masih mempuni lah ya, masihh
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apa namanya?? Emang dia cantik, terus kulinya bagus, jadinya kita sodorin ke
client tuh Veren ke yang produk-produk perawatan kulit atau wajah.
P : Bisa disebutin gak biasanya contoh brandnya?
T : Nivea misalnya.. terus....
P : Moko Moko tuh kemaren dari Clozete juga bukan?
T : Bukan...
P : Bukan ya?
T : He-eh, paling waktu itu Nivea. Nivea kan juga lagi pengen apa namanya??
Berusaha naik kelas juga lah.
P : Terus kalo misalkan dari pihak Clozete sendiri hasil kerjaanya Veren kalo
udah berhasil di jual ke client nihh hasil kerjaanya Veren gimana sih?
T : Bagus kok, makannya kita juga ngereview ambassador-ambassador kita kan
yang kooperatif dan Veren termasuk yang kooperatif.
P : Terus, kalo misalkan kaya promosiin Veren gitu? Misalnya ada brand yang
Clozete tolong cariin dong saya mau fashion blogger nihh siapa yang bisa
buzz, biasa Clozete pernah kaya promosiin nih Veren aja gitu gak sih?
T : Ya pastilah. Karena gini, sebelum kita ajuin ke client ada di pihak kita dulu nih
di community ngerasa coba kalo misalnya pihak sales maupun campaign lihat
dari community yang paling tau dong pasti apa namanya member-member kita.
Misalnya aku liat dulu karakter dari brandnya gitu kan, terus udah gitu aku
coba oh iya kayanya yang ini cocok yang ini cocok dan aku acuin beberapa
nama misalnya salah satunya si Veren. Seperti yang tadi aku bilang, untuk
brand-brand yang kita anggap cocok buat Veren.
P : Berarti tetep cari yang sesuai dong ya antara brand dan Veren?
T : Iya pasti, pasti.
P : Terus kalo untuk sekarang ini aku kan fokusnya ke Instagram ya. Menurut
Clozete sebagai community fashion blogger penting gak sih fashion blogger
untuk punya Instagram?
T : Penting banget. Karena kan kita juga semuanya ngeliatnya dari bisa mereka
kan kalo apa namanya kalo fashion blogger menginfluence orang juga kan
salah satunya selain dari blog-blognya dia juga dari sosial media. Mungkin
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banyak juga yang memang apa namanya... Pembaca itu belum tentu membaca
blog tapi ngeliat Instagram. Jadi menurut aku sosial media itu bagus untuk
membuzz, kaya bisa aja dia bilang oh iya baru aja aku ngeblog soal style A gitu
misalnya style amborgini di blog aku. Nah, dia woro-woronya melalui
Instagram. Jadi, membuat orang lebih apa ya?? Visibilitynya lebih besar lah
gitu.
P : Terus kalo dari pihak Clozete sendiri Instagramnya Veren tuh udah oke apa
belum?
T : Menurut kita udah oke kalo gak gak akan kita angkat jadi Clozete Ambassador
hehehe
P : Hehehe terus biasakan kalo di Instagram kan ada fashion blogger yang kaya
interaktif ada yang diam aja. Kalo Veren termasuk tipe gimana?
T : Termasuk interaktif kok.
P : Salah satu bentuk interktifnya gimana?
T : Dia selalu kaya ngajak.. Kaya... Kalo kita ngomongnya Call to Action yaa, jadi
setiap konten nya dia ada Call to Actionnya dia, kaya ngajak orang-orang
mencoba brand yang sedang dia sponsori.. eh sorry, yang dia lagi di endorse.
P : Terus kalo koneksi yang Veren bangun dengan Clozete tuh udah bagus belum?
T : Udah bagus kok, dia tuh gak neko-neko. Terus juga nice kalo untuk kerja sama
juga kooperatif. Udah cukup oke kok dan kita kan biasanya juga banyak acaraacara gitu ya dan kalo kita undang dia juga dateng.
P : Terus kalo dari pihak Clozete sendiri nih, si Veren dari dulu pertama ngeblog
sampai sekarang udah ada perkembangan skill nya belum sih?
T : Ya pastinya ya karena kan berkembangnya industri blogger itu sendiri udah
besar gitu dan mereka pasti sering dateng ke acara-acara jadinya lebih apa yaa?
Lebih ada ilmu untuk mengembangkan blognya. Keliatan kok.
P : Keliatan ya ada perkembangan stylenya?
T : Iya.
P : Terus kalo image yang dimiliki Veren itu menurut Clozete kaya gimana sih?
T : Kaya yang tadi aku bilang, cute, sweet terus udah gitu feminim.
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P : Terus imagenya dia ini udah dia komunikasiin dengan baik ga lewat
Instagram?
T : Sudah kok dengan style yang dia tunjukan.
P : Terus, kalo sebagai fashion blogger si Veren udah memenuhi ekspektasi
publik belum sih?
T : Hemm, kalo untuk publik sihh dari yang kita kerja sama sama Veren ya
maksudanya brand juga seneng berarti itu kan tandanya publik juga
menerimanya dengan baik kan gituu
P : Berarti Veren udah berhasil memukau kaya misalnya kalo brand gitu yaa?
T : Iya..
P : Kalo dari Clozete sendiri si Veren nih udah memenuhi ekspektasi dari pihak
Clozete belum?
T : Sudah, cuman kan pastinya karena semakin banyak maksudnya bloggerblogger juga jadinya aku bilang jangan berhenti di sini aja untuk terus belajar
Verennnya juga, jadi, akan ada terus kesempatan untuk dia berkembang. Kalo
untuk sekarang sih udah cukup memenuhi ekspektasi.
P : Veren sendiri gabung sama Clozete udah berapa lama ya kak?
T : Nah itu aku kurang tau hehehe. Soalnya aku baru mau setahun, mungkin dia
sekitar hampir mau dua tahun kali ya.
P : Ohh udah dua tahun ya, terus kalo di Instagram nih sekarang kan banyak
istilah selebgram menurut Clozete ada perbedaan gak sih Veren sebagai
fashion blogger atau selebgram?
T : Dia masuk fashion blogger sih karena banyak yang selebgram itu yang apa
namanya sosial media asetnya jauh lebih besar. Tapi makannyaa... Kita kan
juga ada dua nih, ada yang emang kita cari.. Kalo client ada yang cari oke gw
butuh untuk ngeblog gitu mungkin kita akan sodorin Veren karena emang
spesialiasasi dia di situ gitu, tapi ada juga beberapa influencer yang kita punya
tidak memiliki blog tapi sosial media asetnya lebih tinggi mungkin itu bisa
disebut selebgram.
P : Ohh gitu, kalo Veren termasuknya ke yang mana?
T : Masih fashion blogger.
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P : Masih fashion blogger ya?
T : Iya.
P : Udah sih kak, udah itu ajaa.. makasih ya kak waktunya...
T : Iyaaa makasihh, sorry ya aku sambil event disini hehe
P : Gak apa-apa kak. Makasih kak..
T : Iya makasih yaa...
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TRANSKRIP WAWANCARA
Informan

: Janet Diademor

Tanggal

: Senin, 28 Maret 2016

Waktu

: 18.50-19.32

Lokasi

: Kopium, Kelapa Gading

Jenis

: Wawancara Langsung

J : Janet Diademor
P : Peneliti

P : Hallo, kita langsung mulai ajaa yaa wawancaranya hehe
J : Oke Oke langsung mulai ajaa hehe
P : Kamu awalnya tau Veren tuh dari kapan sih? Dan dari mana pertamanya?
J : Hmm, awalnya tau dia Veren itu dari blognya dia. Mungkin dari tahun 2009
atau 2010 gitu deh gua juga lupa sihh
P : Berarti kalo dari 2009an gitu pas Veren dari pertama ngeblog dong udah
ngikutin gitu?
J : Iya mungkin-mungkin, soalnya pas tahun 2009 ato 2010 itu lagi hits
bangetblog-blog yaa fashion blogger gitu. Dulu kan lagi booming banget
blognya Diana Rikasari yang hot chocolate and mint, terus gak lama muncul
lah tuh orang-orang lain cewe-cewe yang ngeblogging-blogging gitu salah
satunya ya si Veren ini
P : Berarti lu emang suka fashion dong ya dari sananya?
J : Hmm, iya lumayan sihh hehe
P : Makannya emang ikutin fashion blogger yang lain-lain juga yaa..
J : Iya lumayan sih emang dari dulu suka liat-liat doang
P : Ohh suka baca-baca blog gitu yaa
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J : Iya suka baca-baca gituu
P : Terus Veren bikin Instagram tuh dari mana? Dari blognya juga ato???
J : Hmmmmm......
P : Follow Instagramnya juga kan ya?
J : Iyaa follow-follow. Tau dari mana ya? Pas itu kan lagi hits social media
Instagram, terus banyak tuh fashion blogger yang udah eksis di blog terus juga
bikin Instagram gitu ya jadinya aku ikutan follow-followin deh si Veren juga di
follow gitu
P : Ohh terus lu tau Veren punya Instagram langsung follow atau beberapa lama
baru follow?
J : Beberapa lama sihh, mungkin dia udah beberapa lama punya terus dia udah
aktif di Instagram baru deh di follow gituu
P : Ohh gitu, kenapa sih lu mau follow Instagramnya dia? Kenapa ga udah ikutin
blog aja gitu?
J : karena kan sekarang yang lebih disuka sama anak muda sekarangkan Instagram
kan, terus dia aplikasinya one click aja udah kebuka gitu dan bisa liat gitu
dengan gampang, sedangkan kalo blog itu kan harus ke browser dulu gitu harus
dibuka dulu namanya, websitenya, blog nya jadi agak ribet
P : Iya agak ribet yaa, terus biasa sehari-hari emang suka buka Instagram ya?
J : Iyaa emang setiap hari pasti buka Instagram.
P : Terus kan kaya yang tadi lu bilang sekarang fashion blogger banyak terus
mereka juga bikin Instagram, menurut lu dari semua itu ada gak sih yang jadi
saingannya Veren gitu?
J : Hmm, kalo pesaing sihh kalo di blogging itu gak pesaing kali yaa tapi anakanak dengan seumuran si Veren ini tuh ada juga dengan umur-umur yang sama
dan ngeblogging juga soal fashion mungkin gak pesaing sih soalnya kalo
Veren kan lebih kaya yang feminim-feminim gitu sedangkan orang ini lebih
gayanya stylenya beda. Veren lebih feminim tapi orang ini lebih yang stylenya
quirky-quirky aneh gitu
P : Tapi ada bedanya dong ya antara Veren dengan fashion blogger yang lainnya
itu?
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J : Ada sihh yaa, dia kan punya style sendiri feminim itu sihh
P : Ohh, terus kamu follow Instagramnya Veren ini udah lumayan lama kan ya?
J : Iya-iya lumayan sihh
P : Terus biasa suka liat Veren kaya interaksi gitu gak sih sama followersnya?
Kaya misalnya kasih-kasih give away gitu?
J : Ohh iya-iya suka liat dia kasih give away gitu, walaupun gak pernah ikutin gitu
tapi dia pasti kasih kaya interaksi-interaksi gitu sih either dia kasih barang ke
followersnya atau misal dia lagi ulang tahun terus “ehh ini gua lagi ulang
tahun’ terus dia mau kasih apa lah sebagai bentuk senengnya dia gitu.
P : Selain give away gitu, si Veren ini juga tipe yang sering interaksi bales-belesin
comment gitu gak sih?
J : Iya balesin yaa dia kalo gua liat biasanya, apa lagi kalo yang commentnya yang
muji-muji “cici cantik” gitu pasti dia say thanks lah yaa hehehe
P : Biasanya kalo di Instagram Veren itu, kamu liatnya dia sering upload OOTD
doang atau ada upload soal yang lain? Kaya misalnya upload makanan juga
gitu?
J : Ohhh, hmm iyaa kayanya ada sih dia selain OOTDnya ...Ohh dia sering upload
kaya kesehariannya dia gitu pas di Tegal sering upload dia di sekolahnya dia ga
tau ya gua lupa dia ikut cheerleaders atau dance nari gitu dia post juga.
P : Ohh jadi lumayan sering lah yaa dia upload soal sehari-harinya/
J : Iyaa-iyaa..
P : Terus kalo dari apa yang diupoad sama Veren itu di Instagramnya lu lebih
suka kalo dia upload yang tentang apa gitu? Lebih sering dia upload keseharian
atau OOTD gitu?
J : OOTD sihh OOTD
P : Kenapa tuh?
J : Karena suka ajaa gitu, apa yang dipake sama dia itu menarik gitu dengan anak
seumur dia dan dia kan kaya dibawah kita 3 tahun, berarti dia umur sembilan
belas sekarang dan dulu di saat 2009 itu entah dia umur berapa menurut gua dia
masih kecil tapi udah pake heels terus gayanya kaya lucu-lucu gitu, sedangkan
maksudnya dengan anak umur segitu tapi kok gayanya udah keren gitu.
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P : Ohhhh gituu, jadi lu lebih suka ikutin OOTDnya gitu ya? Berarti bisa dibilang
bisa gak sih kalo Veren di bilang sebagai inspirasi fashion lu gitu?
J : Bisa bisa...
P : Jadi sering liatin Instagram dia juga gitu ga sih buat inspirasi OOTD seharihari?
J : Iyaa iyaa bisa jadi inspirasi OOTD juga hehehe
P : Kalo misalkan, hmm kan lu gak kenal Veren secara personal nih tapi kan udah
ikutin dia lumayan lama dari pertama ngeblog sampe sekarang Instagram,
menurut lu kalo liat dia dari post Instagram gitu bisa nilai gak sih imagenya
Veren tuh orangnya gimana? Cewe yang gimana?
J : Ohh hmm, mungkin kalo di liat Cuma dari sosial media dari blog juga itu
mungkin keliatan kalo Veren itu cewe yang feminim sih yaa dari gayanya yang
pinky-pinky yang girly gitu sihh
P : Tapi kalo lu liat dari 2009 ampe sekarang, ada perubahan style fashion dari
Veren semdiri gitu gak sih?
J : Perubahan stylee, hmmmmm.....
P : Dia ikutin jaman kah? Atau ngepink-pink terus gitu?
J : Iya-iyaa dia ikutin jaman sihh, kalo dulu tuh dia kaya gimana ya pokoknya dia
tuh semakin dia dewasa keliatan lah fashionnya juga semakin lebih oke gitu
P : Tapi dia tetep ikutin trend gitu ya?
J : Iyaaa iyaa...
P : Tapi pernah liat gak sih Veren upload foto yang kayanyaa bukan dia banget
nih gayanya?
J : Iya kayanyaa sihh kalo selama ini sesuai-sesuai aja yaa, gak pernah keluar jalur
dari style dia gitu. Dia juga jago mix and match baju dia sih, jadi kaya pake
jogger pants tapi atasnya tetep girly gitu pake tank top jadi yaa masih ada sisi
dianya gitu gak tiba-tiba jadi boyish gayanya gitu
P : Oh gitu yaa, jadi dia jago yaa mix and match bajunya sesuai gitu yaa hehe.
Hmm terus sekarang kan di Instagram selain banyak fashion blgger juga
banyak celebgram-celebgram kan yang sering upload barang endorse gitu.
Menurut lu Veren melakukan hal yang sama kaya celebgram itu juga gak sih?
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J : Kayanya selama ini kalo liat di Instagram dia gak kaya gitu sih, gak kaya yang
ya anggep lah siapa gitu artis yang imagenya udah oke banget anggep lah
Chelsea Olivia yang udah imagenya oke banget dan kita tuh liat dia dari kaya
marriednya dia aja kita liat “ihh Chelsea Olivia” tapi pas kita buka
Instagramnya ehh isinya endorse ini endorse ini yang kita tau dia gak bakal
mungkin pake gitu Cuma foto doang, mungkin karena itu sesuatu yang
berbayar makannya dia pake gitu maksudnya kaya dikasih cream something
lah yang kaya oh my god kita tau dia gak bakal pake punya gitu. Sedangkan
kalo Veren dia pake apa yang bener-bener dia pake, ya mungkin itu yang dia
dikasih mamanya yang dia suka dan dia beli sendiri gitu.
P : Ohh iyaa yaa bener, tapi Veren di Instanya gitu tetep pasti pernah dong upload
barang endorsean?
J : Iyaa iyaa pernah...
P : Kaya waktu itu dia pernah sama brand Marina yang brand body lotion itu,
menurut kamu gimana?
J : Ohh iyaa itu keliatan dia bener-bener pake, dia review di blognya, jadi orang
tuh percaya dia gak Cuma sekedar dikasih ini di bayar ya lu mau pake gak
pake gua gak peduli, tapi dia bener-bener pake dia udah rasain apalah dari
Marina itu perubahannya lah... Nah terus dia review jadi kita tau ini orang
beneran pake.
P : Jadi lu sendiri lebih suka yang kaya gitu dong ya daripada yang Cuma ekedar
foto doang sama produk?
J : Bener bener...
P : Terus selain Instagram lu punya social media lain gak?
J : Punya punya.
P : Social media lain apa tuh selain Instgram?
J : Kalo sosial media sendiri sih Path... Snapchat paling udah..
P : Ohh dari dua sosial media lain yang lu punya itu lu follow Veren juga gak?
Tapi Path mungkin lebih personal yaa..
J : Iyaa, kalo Snapchat gak sih.
P : Snapchat gak ya? Berarti Cuma Instagram dan blog doang ya yang lu ikutin?
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J : Iya iyaa Cuma itu sih..
P : Teruss, ohh iya biasa kan Veren kan suka kaya ngelink gitu kan Instagram dan
blognya, misalkan dia baru ngeblog soal apa nih nanti dia suka post juga di
Instagram dan kasih linknya. Biasa lu suka buka juga gak sih linknya itu?
J : Hmmm, kadang yaa..... Kalogua liat ini postingannya menarik, ihh lucu nih dia
pake jam tangan lucu merek apa nih itu pasti gak dia mention di Instagramnya
kalo dia udah kasih link blogspotnya pastikan mancing kita untuk lari di
blogspotnya itu yaa ehhh kalo menurut gua, kalo itu something ya ehh lucu nih
mau liat baru gua buka blogspotnya.
P : Jadi kalo lu suka sama barangnya apa yang dia review baru lu buka?
J : Iyaa he eh kalo suka baru buka
P : Hmm, biasa sering gak sih kaya kepo-kepoin Instagramnya Veren juga? Misal
lagi mau kemana nih mau pake baju apa cari di veren?
J : Hmmm, pernah sihh pernah kalo semisalnya bingung nih mau pake baju apa
tapi mungkin kan style gua sendiri dan style dia beda gitu kan... Dia yang super
girly, tapi mungin kalo ada sesuatu-sesuatu yang agak-gak keluar dari girly dan
gua pikir iya nih oke juga baru gua ikutin.
P : Sebagai followers lu bisa dibilang sebagai followers yang aktif gak sih?
Maksudnya kaya sering ngelike atau comment gitu?
J : Ngelike sih... Comment juga sih kaya misalnya gua suka dia pake apa tapi dia
gak mention gitu dipostingannya gua akan tanya misalnya ehh hai veren, itu
brand apa? Hehehehe gitu sihh gitu
P : Ohh hehehe oke deh kayanyaa udah semua sih net hehehe
J : Ohh udah? Oke.. oke...
P : Makasih yaaa net hehehe

Strategi personal..., Ellen Veronica Novia, FIKOM UMN, 2016

TRANSKRIP WAWANCARA
Informan

: Glorya Della Setiawan (Della)

Tanggal

: Rabu, 30 Maret 2016

Waktu

: 15.10-15.46

Lokasi

: Kantin Universitas Multi Media Nusantara

Jenis

: Wawancara Langsung

D : Della
P : Peneliti

P : Hallo del... Langsung mulai aja yaa, direkam yaa hehehehe
D : Iya hehehehe
P : Kemaren ini kan aku liat kamu follow Instagramnya Veren, hmm... Kamu
kenal Veren tuh udah dari kapan?
D : Dari.... Tahun berapa ya? Kira-kira 2 tahun lalu kali, dari aku kelas 11
kayanya
P : Ohh berarti 2 tahun lalu tuhh... 2014?
D : 2013 sihh..
P : 3 tahun lalu ya berarti kalo gitu hehehe
D : Ohh iyaa iyaaa hehehehe....
P : Kamu pertama tau dia di 2013 itu dari blog atau Instagram?
D : Blog dulu, jadi aku kan dulu suka belanja online.. Hmmm, olshop itu endorse
dia terus aku liat stylenya bagus yaudah aku liat, tapi waktu itu di kasih link
blognya gitu...
P : Ohhh gitu jadi dari endorsean gitu?
D : Iya aku gak ngeh kalo dia ada Instagramnya gitu loh... Jadi aku liat blognya
dulu, baru follow Instagramnya
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P : Ohhh, berarti follow Instagram itu udah dari kapan dong? Abis tau dari blog
itu berapa lama kira-kira?
D : Tahun itu juga deh kayanya
P : Berarti liat dari blognya dia ada link ke Instagram gitu ya?
D : Iya iya gitu.
P : Ohh, terus kenapa sih kamu akhirnya pangen follow Instagram dia juga? Abis
liat blognya gitu kenapa memutuskan buat follow juga gitu?
D : Stylenya bagus terus sepatunya bagus-bagus hahahaha.... Sepatunya kan
tinggi-tinggi gitu yaa, terus hak nya kaya ada yang tebel-tebel chunky heels,
aku suka model begitu hehehe...
P : Hehehehehe ehh kamu angkatan berapa sih?
D : 2015
P : Ohh 2015 berarti seumuran sama Veren?
D : Yes, seumuran... Terus gara-gara seumuran juga kalo dia cerita di blognya dia
mau masuk kuliah segala merasakan gitu hehe
P : Hehehehe sensib sepenanggungan gitu ya?
D : Hehehehe iyaaaa.....
P : Terus kamu sebagai followers yang udah ikutin dia lumayan lama nih, si
Veren menurut kamu sebagai fashion blogger ada pesaingnya gak sih?
D : Pesaing dia banget gitu?
P : Iya
D : Dia kan masih muda ya, rata-rata kalo blogger yang lain itu tua-tua semua
lebih tua 20an. Malah ada yang udah married, kaya si Anas tuh udah married.
Kalo dia kan kaya lebih muda, sejauh ini sih gak ada yang semenonjol dia ya
kalo yang seumur aku... Kalo bagian beauty kan itu beda lagi, jadi ya gak ada
sih
P : Iyaa berarti klo blogger..?
D : Iya diseumuran aku masih dia yang menonjol
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P : Terus kalo fashion blogger tuh sekarang kan banyak juga yang bikin
Instagram...
D ; Iya celebgram gitu
P : Iya, yang bedain Veren dengan fashion blogger menurut kamu apa sih?
D : Gayanya mungkin ya. Kalo orang lain kan kaya si Anas, siapa lagi ya???
Yang temen- temennya itu?
P : Sonia Eryka..
D : Iya Sonia... Itu kan gayanya dia lebih dewasa ya, kalo Veren ini gayanya lebih
girly Cuma kadang ada yang keren aja gitu, biarpun gaya aku juga gak kaya
gitu cuma seneng aja gitu liatnya
P : Berarti kamu sendiri emang suka fashion ato gimana? Makannya follow gitu?
D : Hmmm, suka liat aja terus aku kan emang hobby koleksi baju gitu, jadi ya gitu
suka ajaa liat-liat yang pake baju bagus juga hehe
P : Ohh gitu, biasakan kamu kaya waktu itu pernah ikut comment di Instagramnya
dia hehehe terus kalo kamu liat si Veren kalo di Instagram suka gak sih ajak
interaksi followersnya?
D : Di Instagram aja nih?
P : Iya iya..
D : Sering sih, dia yang pas bikin Vest segala macem gitu dia kan bikin kaya give
away. Terus, kaya yang waktu aku comment itu kan dia kaya nanya pendapat
followersnya gimana dia bagusan rambut panjang atau pendek. Kadang dia
juga suka bikin pengumuman blognya dari situ jadi iya adalah sisi interaktifnya
P : Iyaa terus biasakan itu ya dia suka link antara Instagram ke blognya, biasa klo
kaya gitu kamu selalu buka gak sih?
D : Buka buka karena kan awalnya aku tau dia juga dari blognya juga, jadi aku
dari Instagram... Memang kalo sosial media yang aku sering buka kan
Instagram Line gitu kan jadi kalo dari Instagram kaya sebagai notifications aku
aja gitu. Kalo di blog kan notifications nya ke email jadikan susah.
P : Jadi Instagramnya bantu kamu ya buat update blognya juga?
D : Iyaa gituu
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P : Terus kalo di Instagramnya Veren sendiri dia lebih sering upload soal apa sih?
Lebih sering OOTD melulu atau ada dia selipin hal-hal lain?
D : Ada hal-hal lain sih yang bikin dia lebih gimana ya...?? Kaya kalo misalkan
kita liat Chelsea Olivia tuh ohh endorse semua sekarang ya kalo dulu kan dia
banyak kaya jalan-jalan kemana dia lagi ngapain, tapi sekarang kan ohh
endorse semua. Kalo si Veren kan dia gak cuman ehh baju doang, endorse
doang banyak juga yang dia beli sendiri, koleksi sendiri abis itu dia juga
banyak cerita-cerita juga dari Instagram terus nanti lebih lengkapnya ngelink
ke blognya, jadi ga semua fashion doang gitu
P : Ohh iyaa jadi gak ngebosenin ya isi Instagramnya?
D : Iya pengalaman pribadi dia juga ada gitu kan
P : Iya iya... Terus kalo dari apa yang dia upload gitu, kamu lebih suka kalo dia
uploadnya yang soal apa sih?
D : Kalo dulu paling suka kalo dia upload sepatu, koleksi sepatunya dia soalnya
lucu-lucu. Terus dia tingginya kan gak jauh dari aku, nasib wanita mungil
hehehehe jadi aku seneng aja liat sepatunya. Kalo sekarang, khususnya SMA
akhir-akhir ya udah jadi followers dia lumayan lama aku suka kalo dia upload
makeup soalnya kan dulu sampai sekarang itu udah jauh ya skillnya. Terus dia
kan gak ada lipetan mata ya, keren aja gitu dia bisa tahan dengan scoot dan
segala macam hehehe
P : Hehehehe terus kamu jadi followers dia lumayan lama, tapi gak kenal dia
secara persoanl. Kamu bisa liat gak sih dari uploadannya dia, Veren itu
cewenya gimana sih?
D : Hmmm, namanya orang di sosial media pasti gak menunjukan dirinya yang
sepenuhnya ya gak kaya kita ketemu. Tapi kalo liat dari uploadan
Instagramnya, dia orangnya modis terus sayang orang tua, sayang keluarga,
keliatanyaa gitu. Terus dia keliatan kaya cewe periang gitu, banyak temen,
mood maker lah ya kalo di kelas kalo keliatan dari cerita-cerita dia..
P : Kalo imagenya dia?
D : Kalo imagenya modis lah ya yang paling keliatan banget, kaya girly banget..
P : Terus kalo kamu liat nih dari dulu sampe sekarang fashionnya dia ada yang
berubah gak sih?
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D : Ada, yang pasti lebih dewasa. Kalo dulu kan bener-bener girly banget yang
ngepink gitu,bener-bener barangnya yang cewe punya, tapi makin ke sini
makin dewasa lah.. Kalo dulu dia pake skirtnya yang flare tapi kalo sekarang
kadag suka pake span gitu kan jadi lebih dewasa.
P : Ohh, tapi kalo heels itu dia udah pake ya dari dulu?
D : Iya, setau aku sih ya. Dari kecil dia udah pake heels, kadang heelsnya kaya
jarum doang gitu, yaampunnn hehehehe
P : Hehehehehe, berarti bisa dibilang Veren sebagai inspirasi fashion kamu juga
gak sih?
D : Adaa ada bisa sih, kalo dulu apalagi pas beru follow-follow dia tuh. Aku kan
follow dia gara-gara sepatunya tuh, aku dulu tuh gak suka pake sepatu tinggi
soalnya kayanya cape gini gini kan, tapi liat dia kok bagus terus udah
tinggingnya hampir sama jadi pangen coba gitu. Terus ya ternyata dicoba gak
pegel-pegel amat asal jangan lam-lama.
P : Iya iyaa yaa hehehehe Terus kalo gitu kamu pernah gak sih kaya kepoin
Instagram dia uat inspirasi OOTD?
D : Hmm, kalo style aku sendiri ya pasti gak mirip sama dia. Dia kan girly banget,
kalo aku lebih santai. Apa lagi kalo pergi-pergi juga gak mau yang ribet-ribet,
gak mau cape-cape apa lagi pergi Cuma yang nonton doang pake heels tinggitinggi. Tapi ya liat dia karena suka aja gitu kaya berani gitu, tapi kan dia gak
kaya fashion blogger lainnya yang lebih seksi karena lebih dewasa... Dia kan
karena masih seumuran jadi masih enak di lihat mata aku gitu
P : Terus yang kaya yang tadi kamu bilang, di Instagramkan banyak celebgram
yang endorsean melulu gitu. Terus kalo kamu liat sosok si Veren gitu juga gak
sih kaya jadiin Instagramnya papan iklan gitu?
D : Pasti ada sih, dia kan memang hobbynya bedandan lah ya pake baju bagus
kalo kemana mana pake bajunya prepare... Dia emang orangnya gitu kan,
semua fashin blogger sih yaa gitu. Jadinya ya, pasti adalah dia kan dapet duit
juga dari situ nambahin duit jajan.
P : Iya tapi dia kaya isi Instagramnya endorsean terus gitu gak sih?
D : Gak, menurut aku sih gak ya. Kadang dia tuh ada yang kaya kerja sama sama
skin care lah, brand skin care lah. Sering juga sama Sephora juga kan, Zara
juga yang brand-brand luar negeri gitu dia juga sering. Cuman gimana ya
liatnya...?? Kalo kaya Chelses Olivia gitu kan dia kaya di endorse olshop-
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olshop Indonesia yang bayar jelas mahal, kalo Veren ini lebih kaya kerja sama
gitu dia iklanin lewat blognya Instagram tuh Cuma kaya extranya gitu. Abis itu
menurut aku bagus juga sih soalnya dia kan fotonya gak ngasal gitu.
P : Terus dia juga review ya?
D : Nahhh iya iya, dia juga review. Reviewnya juga honest gitu, kalo dia gak suka
ya dia bilang gak suka bukan Cuma gara-gara bayar.
P : Jadi gak Cuma sekedar foto sama produknya gitu ya, kita gak tau pake apa
gak?
D : Iyaa iyaa gituu..
P : Terus kamu sendiri punya social media lain apa selain Instagram?
D : Snapchat
P : Oh Snapchat, kamu follow Veren juga kalo di Snapchat?
D : Yes
P : Terus kalo kaya askfm gitu kamu follow juga gak?
D : Askfm... Aku jarang buka juga sih, tapi aku pernah liat askfm dia....
P : Berarti selain Instagram dan Blog kamu juga follow sosial media yang lainnya
ya?
D : Iya sih... askfm tuh dia pernah gak aktif juga terus nanti muncul lagi, nanti
ilang. Ilang tuh pas aku mau masuk kuliah, mungkin karena kebanyakan
banyak yang tanya dia mau kuliah dimana ya kayanya hehe
P : Tapi kamu tau dia kuliah dimana? Hehehehe
D : Lasalle kan? Hehehe
P : Wahh followers sejati hehehe
D: Iya tau dong hehehehe Karena dia cerita juga di blognya hehe
P : Terus hampir semua blog kamu baca ya?
D : Kalo yang baru-baru iya... Apalagi pas liburan nunggu masuk kuliah tuh, aku
baca semua hara-gara gabut hehehehe
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P : Hehehehe... Terus kamu kan follow sosial media yang lain juga tuh, dari
semua itu kamu paling suka kepoin yang mana sih?
D : Lebih ke blog sihh, sama Instagram... Terus Snapchat juga sihh karena kan
nongol terus tuh jadi ya buka ajaa
P : Terus kamu sebagai followers bisa dibilang followers yang aktif gak sih?
Sering like atau comment di Instagram dia gak sih?
D : Hmm, kalo aktif sih gak aktif-aktif banget.. Cuman kalo ngeliat tau lah dia
post ini. Kalo misalnya aku suka ya aku like, kalo gak ya yaudah baca aja
captionnya gitu kan hehe
P : Terus kalo di Instagram sendiri nih, Veren suka nunjukin gak sih kalo dia
punya temen banyak atau koneksi banyak gitu?
D : Gak terlalu sih, dia mungkin lagi sibuk kuliah atau gimana ya. Cuman kalo
dari sisi komunitas, dia gak terlalu liatin sih dia temenan sama ini gitu mungkin
karena dia kan... Kalo fashion blogger lain kan lebih cici-cici jadi mungkin
waktunya gak sesuai dia kan masih kuliah juga. Cuman dia lebih kaya sering
promoin temennya, dulu kan kalo temenya sih kameraman nya tuh hehehe
Cuman kalo dia di fotoin sama siapa itu dia pasti kasih credits gitu
P : Ohh iyaa iyaaa, hmmm sudah sih nih pertanyaannya udah semua..
D : Sudah yakin? Hehehehe
P : Iyaa udah kok, foto dulu ya hehehe
D : Oke okeee hehehe
P : Makasih yaaa Dell....
D : Iyaa sama-samaa cii..
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TRANSKRIP WAWANCARA
Informan

: Rocky Wijaya

Tanggal

: Jumat, 08 April 2016

Waktu

: 15.06 – 15.48

Lokasi

: Kwetiaw Mangga Besar 78, Muara Karang

Jenis

: Wawancara Langsung

R : Rocky Wijaya
P : Peneliti

P : Hallo ky..
R : Hallo Hallo..
P : Langsung mulai aja ya
R : Oke okee..
P : Lu tau Veren darimana awalnya?
R : Tau Veren darimana? Dari Instagram...
P : Ohh pertama Instagram dulu, jadi pertama lu ga tau kalo dia ngeblog?
R : Pertama gak tau dia ngeblog
P : Berarti tau di ngeblog dari Instagram?
R : Iya Instagram, kan ada website link itu tuh. Baru deh gua buka, gua baca
P : Ohh gitu, terus lu follow Instagramnya dari kapan tuh?
R : Kurang lebih satu bulanan lah ya, baru baru sih
P : Ohhh baru? Berarti tau Verennya juga baru sebulanan ini ya?
R : Iyaa iyaa
P : Terus kenapa sih lu mau follow Instagramnya dia itu?
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R : Hmmm, kenapa ya? Karena dia ada foto makanan-makanan juga kan, foto
makanan dia juga lumayan bagus sama dia juga foto fashion-fashion dia,
OOTD gitu kan dia. Gitu sih sebenernya
P : Tapi kan OOTDnya dia cewek nih, kenapa lu mau follow gitu?
R : Hehehehehehe kenapa ya? Pangen liat doang sihh, pangen liat-liat ajaa gitu
gimana gayanyaa cewek gitu ajaa hehehehe
P : Ohh jadi karena mau liat aja ya? Hehehe Terus kalo dari sisi followers nih lu
kan udah ikutin dia sebulan, si Veren ada gak sih yang mirip-mirip dia gitu?
Yang blogger-blogger mirip dia?
R : Banyak sih ya, kaya Anas Siantar gitu-gitu ya. Tapi Veren udah lumayan sih
menurut gua followersnya aja udah 23 ribuan gitu kan
P : Iyaa-iyaa, terus yang bedain Veren sama kaya Anas gitu apa tuh?
R : Apa yaaa? Yang ngebedain ya? Mungkin lebih ke segmentasi usia sih
sebenernya, usia dia kan kaya lebih masih muda gitu kan lebih muda dari yang
lain dibanding blogger lain lebih mateng lah jadi style gaya-gayanya juga beda
lah
P : Ohh gitu, terus kalo lu liat Veren di Instagramnya si Veren sosok yang sering
interaksi sama followersnya gak sih?
R : So far sih gua liat-liat, tapi gua gak pernah comment sihh sebenernya Cuma
kalo dari yang gua liat sih dia ada kaya replay-replay comment ya beberapa di
atas-atasnya gitu, Cuma yang mungkin gak semua dibalesin ya karena kan
yang comment ke dia juga banyak banget kan kaya gitu sih
P : Tapi dia tetep ada interaksi nih lu liat?
R : Iya tetep ada interaksinya sih pastinya
P : Hmmm, terus kalo di Instagram lu liat si Veren lebih sering upload soal apa
sih?
R : Kayanya baju-baju yang dia pake sih sebenernya, upload makanan gitu dia
agak jarang sih ya sebenernya. Jadi ya lebih sering ootd gitu sih kalo gua liat
dia ya
P : Ohhh, terus kalo dari yang Veren upload itu lu lebih suka kalo Veren lebih
upload ke yang mana nih?
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R : Karena gua cowo kan gua gak liat yang dia pake apa kan ya, jadi kebanyakan
gua lebih suka kalo dia ada post makanan gitu sih. Kaya misal makananmakanan apa yang unik-unik lucu-luci gitu atao apa tempat-tempat yang baru
yang biasa dia datengin kaya gitu.
P : Ohhh, terus kalo misalkan lu liat dari Instagramnya nih lu liat si Veren tuh
gimana sih orangnya gitu?
R : Dia masih childish, kaya masih anak kecil gitu sih liatnya. Kaya masih gimana
ya? Polos gitu sih sebenernya, kaya dia sponsornya juga masih gak gitu banyak
kaya yang brand-barand gitu masih gak gitu masuk kan ya. Jadi masih gua
liatnya dia masih polos lah, anak kecil gituu, masih muda hehehe
P : Ohh heheheh Iyaa emang masih muda sihh hahahha Terus kan sekarang di
Instagram juga banyak tuh celebgram kan ya banyak yang isinya endorsean
doang, menurut lu si Veren gitu juga gak sih?
R : Beberapa iya, tapi beberapa juga gak. Kaya misalnya dia postnya yang dia
pangen post aja gitu kadang-kadang kan bukan gara-gara dia di sponsor gitu,
tapi yang di sponsor gitu juga ada lah ya soalnya kan dia terima bayaran juga
kan buat iklanin prosuk-prosuk gitu
P : Iyaa iyaa, tapi sering gak sih dia post endorse-endorsean gitu? Ato dia bagibagi?
R : Dia bagi-bagi sih ya kayanya, jadi ya ga yang di sponsor doang kaya yang tadi
gua bilang ada juga dia post makanan gitu. Gak iklan terus lah yaa
P : Ohh iyaa iyaa, terus lu selain Instagram Veren ada follow social media dia
yang lain gak sih?
R : Gak ada, Cuma baca-baca blognya doang sih.
P : Jadi blog aja?
R : Iya blog juga dia nulis lumayan bagus kan, pake Bahasa Inggris gitu kan terus
Inggrisnya dia lumayan bagus juga gua liatnya jadi enak di baca sih
P : Ohh jadi lu suka baca-baca blognya juga ya?
R : Iyaa iyaa
P : Biasa kan dia suka ngelink tuh ya antara Instagram dan blognya, biasa lu
bukain juga?
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R : Iya gua buka-bukain juga sihh
P : Terus lu bisa di bilang followers Veren yang aktif gak sih di Instagram?
R ; Aktif gimana nih?
P : Suka kaya like kah atao comment gitu?
R : Ohh, comment sih jarang yaa, tapi kalo like yaaa bisa dibilang sering ya
soalnya kan ada terus di timeline tuh
P : Iyaa sih Veren tuh aktif ya tiap hari post?
R : Iyaa sih dia kalo dia liat sehari adalah satu gitu apa aja di post gtu, selfie kek
apa gitu hehehe
P : Hehehehe iya sihh ya gak pernah absen.
R : Iya gak pernah absen gitu hehehe
P : Hehehe hmm kayanya udah sih ini ya pertanyaannya.
R : Ohh udah? Hehehe
P : Iyaa udah, thank you ya rocky
R : Ohh iyaa sama-sama hehehe
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TRANSKRIP WAWANCARA
Nara Sumber

: Abang Edwin Syahrif Agustin (Narasumber Ahli)

Tanggal

: Rabu, 20 April 2016

Waktu

: 12.00 – 13.00

Lokasi

: Starbucks, Teras Kota BSD

Jenis

: Wawancara Langsung

E : Edwin
P : Peneliti

E : Hallo, Ellen ya?
P : Iya Pak Edwin hehehe
E : Oke nih apa yang bisa dibantu?
P : Kaya yang sudah saya email kemarin sih pak. Saya lagi skripsi dan judulnya
ini pak, studi kasusnya ke fashion blogger namanya Veren. Jadi udah ada ini
data soal Verennya, udah wawancara Veren juga, udah dapet hasilnya nih. Nah
saya mau liat gimana sih pendapat bapak dari hasil tersebut, apakah yang
dilakukan Veren itu udah bener gitu? Dan apa bisa dibilang personal branding
juga apa yang udah dilakuin sama Veren gitu?
E : Saya belum liat loh ini Instagramnya dia. Bisa diceritain gak dia ngapain aja?
P : Oh, boleh pak. Boleh saya bukain aja?
E : He-eh bukain aja
P : Hmm, jadi dia ini fashion blogger pak terus dia udah mulai ngeblog nih dari
tahun 2009, udah dari dia SMP kelas 1. Kalo punya Instagramnya ini udah
dari 3 tahun yang lalu kata dia.
E : 3 tahun yang lalu? Oh oke...
P : He-eh, terus biasa kalo di Instagramnya ini....Ini pak Instagramnya, agak lemot
lagi...
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E : Apa yang biasanya dia posting di Instagramnya? Ini cuma Instagram doang
kan yang mau diteliti kan?
P : He-eh iaya bener..
E : Apa yang biasa diposting kalo biasanya?
P : Biasa kalo yang diposting sih, hemmm karena dia fashion blogger kebanyakan
ya outfit of the day nya diagitu, dia ke kampus lah atau dia jalan-jalan kemana,
terus kaya sekarang nih dia lagi jalan-jalan liburan ke Korea dia juga sering
upload nih foto-foto dia di Korea terus dia ngapain di Korea. Terus biasa selain
itu foto makanan gitu juga dia sering pak.
E : Ohh, makanan?
P : Iya, tapi ya gak terlalu sering sih masih lebih banyak fashionnya. Terus kadang
juga ada kalo dia ada kerja sama sama brand apa, kaya kemarin ini dia ada
kerja sama Marina ya brand body lotion gitu terus dia masukin juga di sini,
terus dia ngelink juga nih review lengkapnya ada diblognya dia..
E : Ohh iyaa...
E : Beberapa kali dia sering begitu... Terus kaya kalo dia abis ngeblog tentang
apa, biasa juga dia masukin post di Instagramnya juga.. Jadi kaya notifications
untuk followersnya dia “kalo saya abis ngeblog nih, bisa dibuka”... Gitu sihh
pak kebanyakannya.
E : Ohh oke, kebanyakannya begitu ya?
P : He-hemmm
E : Terus yang ditanyakan apakah sudah benar atau belum?
P : Iya bener pak
E : Prinsipnya gini, personal branding itu sebetulnya hemmm... Definisinya dulu
deh, mungkin ellen juga udah banyak denger ya, cuman itu di setiap sosial
media selalu punya definisi yang berbeda-beda, orang juga mungkin
penyampaiannya beda-beda ya. Fashion dengan Instagram itu pas banget.
Kenapa? Karena foto...It’s about visual, jadi ya semua yang terlihat tentunya
yang ditampilkan bentuknya adalah masuk ke mata, visual. Jadi, hemm yang
sifatnya foto itu pasti.. Kebetulan di Indonesia yang ngetop itu adalah
Instagram, sebetulnya itu juga bisa dilakukan dimana-mana sih, Facebook bisa,
Twitter juga bisa,tapi Instagram sekarang yang lagi naik jadi mereka
menggunakan itu. Nah sekarang membedakannya bagaimana? Apakah mereka
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tepat apa tidak? Itu di nilai dari relevansi ehhh... Foto yang disharing gitu, jadi
kalo dia mengklaim dirinya sebagai fashion blogger dan dia konsisten secara
konsisten memposting foto-foto yang related dengan fashion artinya dia
melakukan hal yang benar. Apalagi sampai dilirik oleh brand “Oh ini asik nih,
bisa dipancing” itu artinya udah bener gitu. Kenapa? Karena sampai orangorang yang luar pun tau kalo dia itu fashion blogger. Nah, hemmm yang dia
gunakan sekarang Cuma itu.....?? Dan dia melakukannya saya pikir , lumayan
bagus ya yaitu dengan cara posting di Instagram kemudian mendistribusikan
informasi tersebut keluar supaya dia lihat kesitu dan dia melengkapi hemmm..
Karena dia seorang blogger, foto ya foto Cuma dia perlu hal lain untuk
menceritakan lebih dalam yaitu dengan blognya dia, sehingga dia
menggunakan blog tersebut untuk melengkapi foto-foto yang ada di Instagram
tersebut. Jadi apa yang dilakukannya sebetulnya sudah tepat, jadi ya tinggal
diliat dia konsistensinya kemana selama kita ngeliat dia, memfollow dia, dan
memperhatikan dia kita jadi tau tuh arahnya kemana. Dia apakah dia
senengnya kemana nanti bisa ketahuan. Gitu sih sebetulnya.
P : Tapi kan kalo saya liat dari Instagramnya itu dia emang lumayan seringnya ke
fashion kan..
E : Iya
P : Tapi dia kadang dia kan suka ada selipin daily life nya dia sehari-hari gitu pak,
menurut bapak itu juga tepat gak sih kalo dia juga selipin daily lifenya dia ke
dalam Instagramnya itu?
E : Selama itu di Declaired gak apa-apa. Didelaired itu gini... Seorang blogger,
fashion, atau Instagramers gitu misalnya dia juga manusia kaya kita. Jadi orang
tuh lama-lama kalo ngeliat semua yang di sharing adalah it’s about fashion
fashion fashion fashion atau food food food food, lama-lama ngeliat ini jadi
unsur humannya ga ada. Jadi kalo saya sih selalu menyarankannya kaya gitu,
yang penting ada ada declaired.. Ada dikasih tau kalo “ehh saya juga ngepoting
ini loh” yang penting dikasih tau jadi orang-orang juga gak kaget kok jadi kaya
gini ya..Semua ir’s about communication kalo di... Kalo dia sudah mencapai
titik yang dia bener-bener mengerti dia akan komunikasi dulu ke followersnya
“Oh saya akan memposting juga kehidupan keseharian saya ya.” Nanti baru
jalan. Contoh yang paling tepat sebetulnya.. Buat perbandingan aja, coba lihat
Instagramnya Andien..
P : Andien?
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E : Iya Andien, penyayi itu ya. Dia jelas sekali “Saya mau posting ini, tapi juga
ada sportnya, juga ada kehidupan saya” Kalo dia berhubungan dengan brand
dia akan cantumkan disitu brandnya apa, sehingga orang-orang tau it’s about
sponsored jadi followersnya juga gak piss of kok jadi ada about brand ini terus
kan, jadi dia juga tau. Itu semua harus dikomunikasikan oleh seorang fashion
blogger atau orang-orang yang ingin membangun personal branding.
P : Kalo dari caranya Veren sih dia juga coba komunikasiin itu dia taro di profile
Instagramnya pak. Kaya yang tadi kita liat, dia ada tulis juga kalo dia akan post
tentang food, travel. Itu bisa juga jadi salah satu cara juga pak?
E : Iya bisa. Bisa juga, jadi orang juga “Ohh iya...” Jadi orang juga expected gitu
kalo juga akan menerima foto-foto food juga.
P : Ohh iya jadi gak melulu fashion gitu.. Terus pak kan kalo jaman sekarang ini
Instagram tuh lagi banyak banget dengan istilah Celebgram. Bapak pernah
denger gak sih istilah celebgram?
E : Iya-iya pernah pernah..
P : Terus saya kemaren wawancara Veren, dia tuh anti banget dia gak mau banget
dibiling, disamain sama Celebgram. Menurut bapak bener gak sih kalo dia
kaya gitu? Sedangkan dia mencoba membangun personal brandnya di
Instagram.
E : Iya, pada dasarnya sih semuanya selebriti tidak suka kalo disebut celebgram
karena pasti “Ahh saya biasa aja kok” biasanya gitu. Terutama orang
Indonesia ya, orang Indonesia tuh sangat ehhh... Padahal waktu apa yang dia
lakukan sudah bisa dikategorikan sebagai selebriti cuman yaudah biasanya
mereka... Sebutannya celebgram itu adalah orang luar ke si selebriti itu sendiri,
itu labelling sebetulnya. Jadi ya kalo mereka nolak saya bisa terima hehehehe
biasanya mereka gak gitu suka dibilang selebriti ya.
P : Kemaren si Veren ini gak mau dibilang selebgram karena kesannya kalo
celebgram endorse terus sedangkan kalo dia tuh gak terlihat seperti papan iklan
ini Instagramnya. Hal begitu udah tepat gitu?
E : Hemm ya menurut saya sih selebriti itu gak it’s not only papan iklan gitu
sebetulnya. Ada yang kaya gitu, cuman gak sepenuhnya kaya gitu. Orang yang
tadinya gak terkenal Cuma terkenal gara-gara selebriti ehh sorry gara-gara
Instagram itu bisa disebut celebgram. Jadi definisi celebgram sendiri..
Banyakan kalo di Instagram namanya selebgram, kalo di Twitter namanya
celebtweet banyak juga. Itu sebetulnya orang yang menarik perhatian sih
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sebtulnya, cuman ditambahin seleb hehehe Dia aktif sekali gitu sebetulnya.
Nah aktifitasnya dia kan gak melulu... Kebanyakan kita gak bisa bilang bahwa
“Ohh kalo selebriti itu pasti beriklan.” Enggak, enggak juga tapi dia aktif aja
itu bisa disebut selebriti.
P : Terus kalo ngomongin soal aktif nih pak, kalo menurut Bapak seseorang yang
mau bangun personal branding di Instagram harus seaktif apa sih ?
E : Hmmmm.. Jadi aktif itu artinya gini, kalo di sosial media kan seperti kita
ngobrol ya.. Jadi saya menyebutkan sosial media itu sebagai perpanjangan dari
kepribadian kita. Aktif dalam arti kata gini, kalo saya ngomong terus,
ngooomoooongg teruss lama-lama kan ellen kan males banget gitu kan ya...
Nah, ehh aktif ini saya bilang dalam arti kata dengan batasan yang wajar sih.
Ya kalo kita ngobrol harus memberikan kesempatan orang lain juga, gak tiap
kali PAK PAK PAK juga, lama-lama orang cape.. Kalo dia tweet atau posting
sesuatu yang sebetulnya ga related, gak jelas juntrungannya, dan ga ada
gunanya. Saya yakin Veren ini, orang melihat pasti bermanfaat bagi orang
yang ngeliat karena dia bisa melihat bahwa “Ohh dia kaya gini acuannya, saya
bisa jadikan dia sebagai acuan” Jadi seseorang bisa di follow sama orang dan
menjadi kita sebut bukan celebgram ya ehhh apa namanya? Bukan buzzer
juga? Hemmm... Influencer!! Kaya gitu, saya pikir semua orang maunya jadi
influencer.
P : He-eh kemarin dia juga ngomong sama saya kalo dia lebih suka dibilang jadi
daily influencer
E : Iya, karena influence tuh menginfluence positif ajaa udah. Pada dasarnya
influencer, menurut saya pada dasar seseorang kalo sudah jadi influencer itu
sudah seleb sebenernya hehe Ya kan? Cuma mereka gak suka disebut seleb.
Kata-kata selebriti itu lebih dekat ke hura-huramua, hedon gitu. Tapi kalo
influencer kan enggak, lebih pada dasarnya sih sama sih sama dalam arti kata
kalo untuk satu dilihat dari sisi manfaat kalo seleb dari sisi keterkenalannya
dia. Gitu...
P : Ehhh terus pak, kalo yang tadi kalo di Instagram sendiri interaksi antara si
sosoknya ini terutama si Veren ini ke followers itu penting atau gak sih?
E : Penting penting... Kenapa? Karena gini sosial media apa pun bentuknya it’s
about engagement. Engagement itu adalah interaksi antara si pemilik dengan
followersnya, itu harus di jaga. Jadi kita gak mau seperti radio, kalo seseorang
influencer siapa pun itu harus punya kedekatan secara emosional dengan si
followersnya. Bukan berarti kita harus ngejawabin satu-satu ya cuman pada
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dasarnya gak juga pada satu arah jadi harus dua arah komunikasinya. Jadi
penting, kalo dibilang harus ada interaksi harus ada.
P : Terus kalo saya liat kan, si Veren ini ngelakuin interaksinya dia sering balesin
comment gitu, terus suka juga kaya kasih campaign give away gitu pak
misalnya ada brand apa pake kode dia dapet diskon gitu.. Menurut bapak
gimana tuh dengan cara begitu?
E : Iya, itu salah satu interaksi yang disebut engagement tadi. Engagement pada
dasarnya kita tuh akan lebih dekat dengan orang kalo kita sering
berkomunikasi, engage tadi. Ini juga berlaku di sosial media, apa lagi kalo
orang tersebut dianggap sebagai influencer. Saya sangat seneng banget kalo
ehh comment saya dijawab olah orang yang saya kagumi gitu dan itu terjadi
dimana aja.
P : Hmmm, terus nih pak...
E : Iyaa..
P : Terus selain di sosial media nih pak, saya kan ada baca buku selain sosial
media kita juga harus punya personal website. Apakah personal website itu
penting juga pak kalo buat personal brand?
E : Sebenarnya gini, dalam konteks ini personal branding itu bisa dibangun di
mana saja. Tapi dalam konteks yang lebih serius, semua sosok brand, brand
apa pun apakah itu persoanl brand atau pun... Terutama brand beneran ya,
terumata brand perusahaan atau brand produk itu penting punya rumah. Kalo
dia personal branding hanya mengandalkan Facebook, Instagram itu kaya kita
nebeng sama rumah orang, kaya kita nebeng di mall orang atau di tempat yang
dimiliki orang lain.. Facebook yang milikin ya Facebook, jadi kita nebeng
disitu. Nahh, penting jadi kita punya otoritas “ehh head quarter kita atau
basecamp kita ada disitu” dan itu artinya berdampak ke bagaimana
pengontrolan informasi. Jadi informasi dilakukan di head quarternya, di
rumahnya dia nanti di sebarin ke sosial media gitu. Jadi apa yang dilakukan
Veren punya blog gitu, saya pikir sudah cukup benar tuh..
P : Blog itu bisa disebut sebagai personal websitenya dia?
E : Iya, personal website tuh blog website yang ada di... Yang ada dengan domain
name sendiri boleh blog boleh website. Pada dasarnya blog itu website juga
sihh tapi bentuknya blog gitu.
P : Jadi di dalam blognya dia gitu dia bisa kaya ini juga gak sih pak... Kaya kasih
liat dia punya karya kaya gini?
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E : Bisa... Bisaaa.... Pada dasarnya kan itu sebenarnya, kalo saya... Hemm, ini
tergantung gimana cara bergaul ya mungkin kalo anak-anak muda sekarang
lebih suka yang nyemplung langsung ke Instagramnya atau Snapchat atau
langsung main di situ. Tapi kalo orang-orang tua kaya saya hehehehe Mainnya
mungkin di website atau blog abis itu kita berkunjung ke sosial media sosial
media yang lain untuk menarik orang “Ehh ada disini loh” yang happening tuh
ada di websitenya, tapi ini bukan pakem yang harus dituruti tapi ini cuman
pendekatan.. Pilihan pendekatan yang dilakukan oleh banyak orang.
P : Tapi Veren kan awalnya memang ngeblog kan, dari ngeblog baru punya sosial
media...
E : Iya betul, berarti dia kan sebenernya melakukan hal yang seperti yang saya
cerita tadi. Jadi dia punya dulu.. Jadi dia gak nutup kan gak ditutup, sebetulnya
dia tetep di rumah dia. Jadi kalo ditanya “ehh lu website lu apa?” website gua
bukan www.facebook.com/Veren enggak, ya kan? Tapi www.veren , jadi dia
ada semacam rumah dia yang bener-bener rumah dia jadi dia gak luntanglantung lah isitilahnya.
P : Terus dia juga nih pak.. Pake salah satu cara yang menurut saya menarik, itu
dia selalu ngepost kalo dia abis bikin artikel nih dia selalu ngepost di
Instagramnnya “saya baru ngepost ini ini ini” dia cerita singkat, terus lebih
lengkapnya dia kasih link websitenya itu. Menurut bapak gimana tuh?
E : Iya itu bagus, memang cara posting-posting itu memang cara yang paling
efektif untuk menyebarkan sebuah informasi. Misalnya gini, di instagram itu
fokusnya di foto kan tapi orang-orang itu pasti seneng baca juga. Jadi kasih dia
fasilitas untuk baca tulisannya dia.
P : Hmm, terus sebagai sosok.. Apalagi sekarang kan sosial media semakin
berkembang ya pak, teknologi semakin berkembang. Jadi sosok kaya Veren
gitu, yang perlu untuk bangun personal brand dia perlu juga gak sih ikutin
teknologi gitu pak?
E : Iya dong karena kan semua sosial media bergantung pa teknologi. Ini
teknologi dalam konteks apa nih?
P : Hmmm, sosial media.
E : Sosial media kan? Karena gini kita gak tau tahun depan Facebook masih akan
gede akan gak ataupun Instagram masih akan bagus apa gak. Sekarang ada
trend baru yang namanya Steller pernah tau?
P : Gak, apa tuh Steller apa?
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E : Steller itu... Saya gak bawa handphone yang ada.. Steller itu kaya kita bikin
foto atau video tapi bentuknya buku. Jadi kita bisa bikin story. Namanya Story
Teller sebenernya. Rangkain foto atau rangkain video yang bisa bercerita..
Sayalagi berkunjung ke sini di depannya ada ceritanya itu, terus pas di balik itu
ada fotonya.. Fotonya yang gerbang depan. Nah itu semua lagi pada seneng
pake itu tuh. Kemudian, cara bikin pengalaman bikin omelet misalnya bisa
diceritaan di situ dalam bentuk visual jadi visual story itu sekarang lagi banyak
di pake.
P : Itu kaya semacem sosial media atau gimana pak?
E : Sosial media, tapi bentuknya adalah kaya Instagram tapi yang diposting itu
beberapa foto sekaligus dalam rangkaian foto. Jadi dia bisa baca kaya buku...
Sama lagi swipe gituu sampe ujung bisa berapa banyak, bisa kombinasi foto
bisa kombinasi video pendek.
P : Jadi perlu ya untuk....
E : Perlu, karena misalnya gini misalnya Instagram udah gak populer terus
muncul yang baru tapi ternyata kita gak update kita ketinggalan gitu hehehe
P : Hehehehe Terus dia kan kadang suka nunjukin kalo dia kerja sama dengan
brand gitu, itu menurut bapak kaya kesannya beriklan gitu gak sih pak?
E : Hmmm, yaa well itu tergantung gimana cara dia membawakannya ya. As long
as dia tidak melakukannya dengan cara “ehh beli lah ini” itu gak apa-apa, tapi
kalo dia membawakannya dengan cara menunjukan manfaat dari sebuah
produk which is sebenarnya kebanyak sebuah brand maunya seperti itu sih.
Brand itu mengasigned sebuah blogger atau vlogger atau pun Instagramers
dengan harapan si mereka ini dapat membawakan brand dengan cara si
blogger, vlogger, atau instagramers ini. Jadi as long as mereka tidak berjualan
tidak seperti papan pengumunan papan iklan gitu gak apa-apa, justru bagus
bermanfaat yang penting manfaatnya ada ada gitu.
P : Si Veren bilang sama saya kemarin kalo dia itu maunya apa yang ada di..Misal
dia kerja sama dengan brand dia maunya lebih cerita sih ke orang-orang
gimana brand itu dikehidupan dia bisa jadi seperti apa..
E : Iya, jadi kan itu dibawa ke cara dia bercerita karena gini.. Misalnya kita
ngomongin handphone nih, handphone kalo saya bercerita dengan cara yang
dagang di ITC BSD sama saya kan beda cerita tapi sama barangnya kan. Kalo
orang yang jual sih ini ada fiturnya segala macem bla bla bla bisa 32 giga
segala, kalo saya kan ini saya senengnya karena salah satu fiturnya ngebantu
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saya untuk bikin vlog misalnya jadi ini saya menggunakannya semacam ini,
jadi kaya... Ini kenapa saya bawa dua handphone? Ini saya lagi kerja sama
dengan Microsoft, saya juga sama tuh jadi saya harus menceritakan ini dengan
bagaimana handphone ini bermanfaat buat saya. Jadi setiap kali saya lagi pake,
saya tweet atau saya share blog.
P : Jadi tidak terlihat seperti papan iklan itu ya pak?
E : Hehehe iya gak, jadi itungannya saya review. Saya coba produk ini, caranya
mencoba ya si brand ngasih barangnya ke saya saya harus coba gituu.
P : Jadi ini pak... Hmmm, dia kan maunya dikenal sebagai itu tadi pak fashion
blogger, daily influencer. Terus dari langkah-langkah yang udah dia lakuin tuh
sesuai gak sih dengan kaidah-kaidah personal brand?
E : Iya sesuai. Sudah ke arah sana dia as long as... Saya gak tau kan dia arahnya
mau kemana, mungkin aja dia mulainya sebagai fashion blogger tapi nantinya
dia ke mana itu mesti ditanyakan langsung ke Verennya. Cuman untuk
membangun personal branding dia sebagai fashion blogger, itu udah cara yang
tepat.
P : Dengan dia ngelink gitu?
E : Iya karena kalo gak di link juga ya yang tau juga Cuma di Instagram aja
orang-orang di Instagram, jadi ya harus kemana-mana.
P : Jadi apa yang dilakukan itu sudah tepat ya?
E : Iya, dia diundang untuk bicara juga gak?
P : Kalo itu sih kayanya belum sampe ke tahap itu sih pak.
E : Belum ya, kalo udah diundang tuh artinya sudah masuk ke ranah offline, itu
lebih luas lagi. Nulis kolom di majalah kecantikan misalnya, itu udah keluar
lagi dari ranah sosial media kemana-kemana. Itu dia mengarahkan untuk
orang-orang yang belum masuk ke sosial media jadi lebih luas lagi.
P : Kalo majalah sih dia gak pernah nulis kolom gitu pak, tapi dia pernah jadi
kaya... Hmm, misalnya outfit of the day nya dia nih kaya apa di masukin di
majalah remaja.
E : Ada ininya Instagramnya dia dicantumin?
P : Iya ada he-eh..
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E : Iya berarti itu udah bener tuhh
P : Ohh terus nih pak kalo bapak liat orang-orang jaman sekarang ini perlu gak sih
pak untuk membangun online personal brand?
E : Perlu, karena kalo gak masyarakat yang akan bikin. Ngerti gak masuk saya?
P : Gimana tuh pak?
E : Hmmm, ellen nih misalnya ellen gak mau ahh bikin personal branding biasa
aja. Setiap orang itu punya pandangan, punya kesan yang melekat dikepala
begitu melihat tweetnya atau postnya ellen dan itu membuat label “Ohh si ellen
tuh ini.” Kalo ellen postingnya misalnya tuh yang kegiatan sport gitu, ohh
seneng naik gunung segala macem muncullah di kepala orang ohh ellen
orangnya seneng outdoor. Nahh, suka apa gak suka begitu ellen masuk ke
dalam sosial media orang akan memberikan label tersebut dari posting atau
apa-apa yang dishare. Ada isitilah, saya dulu pernah tulis ada salah satu riset
salah satunya ada yang bilang You Are What Share..Kalo dulu kan You Are
What You Eat atau You Are What You Say kan, You Are What You Share itu
yang membentuk label di masyarakat online ya. Pernah tau gak... Kalo saya
sebutin satu nama nih ya, Farhat Abbas apa yang diinget di kepalanya ellen?
P : Presiden hehehehehe
E : Hehehehehehe.... Ellen pasti punya bayangin sendiri kan, denggg muncul di
kepala. Kalo saya sebut Syahrini, pasti munculkan. Artinya apa? Kalo dulu
orang ini membentuk sendiri personal brandingnya. Kata-kata Farhat Abbas
tidak membentuk, tapi orang-orang tau dia itu kaya gimana. Mungkin aja kalo
kita ketemu orangnya, orangnya nice kan kita gak tau kan, tapi kelakuan dia di
sosial media membuat dia seperti itu. Makannya kalo dibilang penting gak?
Penting, suka apa gak suka. Lu mau dilihat sebagai apa kalo lu cuek ya lu harus
terima kalo nanti orang tiba-tiba “ehh kamu ternyata ini ya” yaudah terima aja
udah ya kan hehehe...
P : Hehehhehe, karena salahnya sendiri tidak membentuk ya pak?
E : He-eh karena kita gak care, gak menjaga. Walapun gak usah dibentuk gak apaapa, dijaga aja. Kalo tiba-tiba marah-marahh wohh marah-marah terus ada
orang baru kenal liatnya part itu aja, ya kebentuk lah branding kita di
kepalanya dia. Kalo orang ini selebriti, yaudah mau apa hehehe... Tiba-tiba ada
sebagian orang, followers dia menganggap jelak gitu..
P : Hehehehe... Terus sebarapa efektif sih pak menggunakan sosial media jaman
sekarang ini untuk membangun personal brand itu?
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E : Efektif banget sekarang karena semua orang hemmm.. Gini saya kasih contoh,
kamu kelahiran tahun berapa?
P : 93.
E : Kamu genarasi Y, Milenial. Sekarang milenial itu, temen-temen generasi
milenial itu adalah generasi yang sebagian dia gak born hemm... 93 itu udah
ada internet belum? Udah ada ya?
P : Tahun 93 kayanya udah pak, pas saya gede sih udah ada kayanya pak hehehe
E : Udah ya? Sosial media udah ada belum?
P : Friendster dulu.
E : Friendster.... Okee... Itu diawal-awalnya sosial media sebetulnya, ini jadi
sebetulnya masih ada sedikit-sedikit yang belum sosial media tapi udah
internet. Nah, apa namanya? Tadi apa pertanyaanya? Saya lupa lagi..
P : Seberapa efektif sosial media untuk membangun personal brand?
E : Oh, Nah sekarang generasi Y, generasi dirimu ini udah masuk ke usia
produktif. Artinya, dimana-mana hemmm pekerjaan orang masuk kerja itu,
buka lowongan, keterima kerja itu udah masuk ke generasi Y. Generasi Y udah
negerti tuh yang gitu-gitu, online segala macem. Nah, perusahaan yang tidak
adapt susah jadi dia harus ngeliat orang ini sebaik apa seberapa bagus lewat
sosial medianya. Jadi udah mulai masuk. Jadi efektif? Efektif, jadi sudah mesti
mulai... Generasi Y ini sudah mesti memperhatikan loh, mesti behave lahh, gak
bisa lu sembarangan di sini terus lu ngelamar baik-baik gak lu akan dilihat
disitu karena kalo CV kan Cuma kertas doang kita bisa ngopy dari mana prek
bagus-bagusin yang jelek-jelek gak mungkin ada disitu kan, tapi kalo di sosial
media itu ya yang jelek-jelek muncul...
P : Siapa diri kita terlihat di situ ya pak ya?
E : Iya, mau kita lagi mabok lah apa lah muncul di situ. Walaupun bukan kita
yang motret ya sama aja di tag sama dia kan muncul juga namanya..
P : Iyaa jadi kebawa juga kita ya..
E : Iya kebawa juga, nah itu membentuk. Makannya saya bilang kita gak bisa
cuek dengan personal brand kita sendiri karena kalo gak kita yang jagain ya
gak ada yang jagain, malah kebentuk sama orang lain kita gak bisa ngelurusin.
Kaya diri saya, banyak orang waktu saya lulus kuliah tau saya sebagai seorang
designer tapi sekarang gak ada yang tau. Kenapa? Karena saya gak pernah
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angkat itu, tapi temen-temen kuliah saya dulu tau. Kalo saya cerita sama temen
sekarang kaget mereka, designer ya... Gak keliatan designer... Kaya-kaya gitu,
jadi ya tergantung kita mau yang mana. Sekarang saya lebih seneng
mengangkat branding saya sebagai sosial media specialist ataupun consultant,
walaupun saya punya kemampuan untuk design.
P : Berarti itu tergantung diri kita... Tapi gimana caranya sih pak.. Kan bapak
designer tapi bapak juga sosial media specialist, gimana bapak
menggabungkannya?
E : Sebetulnya gini, itu dua hal yang terpisah ya. Kalo saya sih kalo
menggabungkan itu saya mesti bilang saya harus punya link atau circle yang
cukup kuat karena expertise saya dikedua bidang tersebut, ini gak bisa
dicampur karena memang beda cuman kita bisa bangun dua-duanya. Kalo saya
sekarang saya sebagi designer itu orang-orang jaman dulu yang tau, tapi orang
jaman sekarang “Siapa lu?” gitu kann.. Jadi saya mesti ngebangun lagi, bikin
portofolio, bikin design segala macem sampai diakuin, ikut lomba, kontes jadi
orang liat “Siapa nih?” Designer.. Coba liat dulunya ngapain.. Ehh iya dulunya
designer.. Nyambung, tapi itu gak pernah saya lakukan jadinya gak nyambung.
P : Tapi gak menimbulkan bias emangnya pak di publik? Sebenarnya dia designer
atau sosial media specialist?
E : Gak, jadi gini... Hmmm, dulu saya pernah liat pernah kenal seorang dokter
bedah yang juga fotographer yang baik, dua-duanya jalan tuh di komunikas
fotographer dia di akui sebagai.. Ya mereka juga tau kalo dia dokter ya, cuman
dia punya hobi...
P : Kaya jaman sekarang Tompi bisa gak sih pak?
E : Iyaa, Tompi kan juga gitu kan. Dia bedah operasi plastik kan karena dia
spesialiasasinya, tapi dia juga penyanyi dan diakui juga. Jadi yaudah dua itu
jalan, gua sebagai dokter tapi gua juga penyanyi gak apa-apa itu kan.
P : Harus menunjukan karyanya masing-masing juga gak sih pak di kedua bidang
itu?
E : Harus karena itu justifikasinya karena kita gak bisa cuman ngomong aja. Kalo
temen-temen yang dulu karena dia ngeliat sendiri mereka tau jadi udah ke
justifed sendiri kan, tapi ya itu kan harus di jaga semua. Jadi ya kalo lu gak
bekerya ya sebetulnya lu gak ada lagi gitu kan..
P : Terus bapak nih, sebagai sosial media specialist kalo ngeliat perkembangan
Instagram sendiri di Indonesia gimana sih pak?
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E : Oh pesat sekali. Jadi gini, karakter Indonesia itu kaya sponge orang-orang
pengguna sosial media semuanya diambil, semua di pake, dan satu hal mereka
itu gunakannya untuk ngobrol terlepas dari itu sebetulnya untuk sharing foto
lah segala macem, tapi itu dipake untuk ngbrol. Jadi dilihat, kadang yang
serunya di commentnya kan tuh kadang commentnya berantem sendiri kan tuh
satu sama lain “ahh ini gimana sih” “ahh gak setuju nih kalo gitu” wohhb
panjang. Ini yang punya akun dicuekin malah, kita nih seneng banget ngbrol.
Jadi apa pun sosial media yang digunakan pasti untuk ngobrol. Jadi Instagram
tuh juga sama, Instagram tuh ampe di pake untuk jualan kan?
P : Iya hehehehe...
E : Fungsinya apa? Kan gak untuk jualan sebetulnya. Nah, sama dulu Tweeter
masuk ke sini juga untuk sharing status, sharing what i’m doing right now gitu,
tapi sekarang jadi apa? Buat janjian lah, buat ngomongin orang, buat tweet
war, buat kultweet segala macem dan ini tidak di expect oleh yang bikin. Jadi,
temen-temen tweeter yang di Amerika juga “Edan ini kok trafficnya jadi tinggi
banget,” pas dilihat ongbrol semua... Ada dua anak, dulu pas saya masih di
Yahoo dulu, ada dua anak sekolah berantem... Berantemnya SMA gitu...
P : Temen saya juga pernah kaya gitu tuh hehehe
E : Pernah ya? Hehehehe Itu berkembang jadi kemana-mana, jadi tranding topic.
Dua ini anak negri sama anak swasta, tadinya cuman personal berdua aja jadi
banyak yang dukung-dukung jadi gede jadi tranding topic. Kemudian, temen
kantor saya di Yahoo nanya, bukan orang Indonesia, ini siapa sih orang ini?
Orang terkenal? Enggak hehehehe Ini dua anak sekolah lagi ribut..Oh terus?
Ya abis ribut abis itu banyak penduknya.. Pendukungnya kenal? Enggak
hehehehe So dia amazed, kita nyebutnya size does matter. Jadi banyaknya
pengguna tuh ngaruh di sosial media. Sama dulu pertandingan badminton, ini
saya inget banget... Bulu tangkis pertandingan, ayah saya... Saya baru pulang
dari luar masuk ke rumah, ayah saya lagi nonton badminton. Terus biasakan
bapak-bapak gitu maki-maki “Gimana sih ini gak liat?!” ada kesalahan
wasitnya, wasitnya gak nilai yang masuk dianggep keluar... “Ini wasitnya
goblok banget.” Ternyata semua yang dingetweet itu wasit goblok, nah wasit
goblok itu jadi tranding topic hehehehe Karena kayanya semua punya
pandangan yang sama, makannya wasit goblok jadi tranding topic. So, balik
lagi temen saya ini “Ini wasit goblok apa maksudnya?” Waduh ini gimana
jelasinnya ini hehehehe Iya karena kan it’s a fenomena kan hanya terjadi di
Indonesia.
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P : Hehehehehe... Kalo khusus di Instagramnya sendiri gimana pak
perkembangannya?
E : Instagram sekarang kan.... Itu Tweeter dulu ngomongin beberapa tahun yang
lalu. Sekarang Instagram tuh ngomongin kaya Tweeter jaman dulu, jadi
sekarang juga makin tinggi. Inget kan dulu, jaman Krisdayanti berantem sama
anaknya itu kan di Instagram mulainya. Jadi semua orang memanfaatkan
Instagram sebagai medium untuk berkomunikasi, sharing foto udah jadi nomor
sekian yang penting dia bisa berkomunikasi. Jadi tinggi? Tinggi banget. Orang
banyak juga yang sukses berbisnis karena Instagram juga karena itu kan cepet
tek tek tek... Sebenernya dia fungsinya sama aja dengan Tweeter, dengan
Facebook cuman dia visualnya memang lebih tinggi, dia sama kaya ini lah Path
cuman Path kan Cuma berapa? 500 ya?
P : Iyaa 500.
E : Waktu itu yang bikin Path juga.. Siapa itu tuh namanya? Dave Morin
namanya, waktu itu dia dateng ke sini kan kita ada ketemuan sharing session
gitu dia sharing. Di situ dia cerita bahwa awal mulanya dia bikin Path itu
adalah buat sharing foto hehehehehe Sharing foto tapi untuk temen-temn
deket...Balik lagi Indonesia lah yang bikin dia harus naikin lagi dan rubah
karena keliatan pengguna kita bener-bener seneng dengan tools yang...
Walaupun penggunanya gak sebanyak Instagram.
P : Tapi di Instagram sendiri ada keterbatasan gak sih pak? Karena kan Cuma bisa
sharing foto doang, video juga Cuma 15 detik kan sekarang baru update jadi 1
menit.. Itu bisa dibilang keterbatasnnya gak sih?
E : Semua ada keterbatasannya, tapi orang-orang kita ngepush itu supaya bisa
jalan. Bayangin gini deh, kenapa Kultweet dulu itu bisa populer? Padahal kan
susah motong pake nomor panjang, kita harus ikutin. Menurut saya kan... Biasa
kalo saya sharing saya bikin note, abis itu sini sharing ke sini jadi orang bisa
baca panjang di sini. Tapi instead of itu, mereka potong-potong posting satusatu pake nomor. Kenapa? Karena meraka tuh males, orang tuh makin males
untuk pindah.... Sekarang Facebook keluarin yang namanya Instant Artikel..
Ngikutin gak?
P : Udah gak ikutin Facebook pak hehehe
E : Okee okeee... Facebook sekarang ngeluarin yang namanya Instant Artikel,
sehingga kalo orang mau baca artikel gak perlu ke websitenya tapi di dalam
Facebooknya sendiri. Itu kenapa? Karena orang-orang Facebook sekarang
orang-orang sosial media dimana pun dia berada misalnya saya ada di
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Facebook, saya ada di Instagram itu males keluar. Nah itu difasilitasi oleh
Facebook dan mungkin Instagram juga naikin banyak yang video ahh videonya
terlalu pendek nih dinaikin jadi 60 senti. 60 senti tuh cukup panjang lohh..
Saya kagum juga karena kalo gitu bisa bikin vlog pendek nih. So, kedepannya
kalo ngomongin trend kedepannya kan video semua nih akan banyak video
yang masuk di Instagram. Saya gak tau mungkin bisa di mulai..
P : Kalo di Tweeter kan masuknya di tranding topic nih, kalo Instagram kan
masuknya ke Explore. Nah explore itu bisa jdi media untuk berkomunikasi gak
sih? Atau media suapaya lebih dikenal?
E : Untuk lebih dikenal aja sih sebetulnya, kalo Instagram timeline kita udah juga
karena dia foto. Foto itu punya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan
text. Foto itu menarik, dari kecil aja kita udah penasaran nih liat tapi kalo text
dari jauh ahhh males nih hehehe
P : Jadi kalo bisa masuk Explore tuh bisa bantu supaya lebih dikenal ya?
E : Ohh iya, Explore itu bener sangat membantu..
P : Nahhh terus balik ke Veren nih pak, dia kan punya online shop nih dia ada
kaya ada masukin juga di profile Instagramnya dia...
E : Dimana online shopnya?
P : Di Instagram juga dia jualannya..
E : Ohh jadi dia punya dua account Instagram?
P : Iya dia punya dua account Instagram, satu toko dia satu dia.... Dengan dia taro
online shopnya di profile itu ganngu gak sih pak sebenernya pada saat dia mau
bangun personal brand sebagai fashion blogger tapi malah ada kaya jualannya?
E : Hmmm, somehow mestinya sihh kalo saya sih gak masukin ke situ ya karena
kesannya lu mau jualan. Bener ada kesan dia memanfaatkan followersnya
untuk jualan.... Sama kaya... Saya lebih suka dengan apa yang dilakukan oleh
Syahrini... Syahrini itu kan populer banget ya, di Instagram dia gila-gilaan tapi
tau gak kalo dia banyak memanfaatkan Instagram untuk bisnisnya dia? Dia
punya bisnis bulu mata, jaman dulu kan tuhh...
P : Ohh bulu mata anti badai?
E : Heee-ehh jaman dulu kan tuhh, itu kan sebetulnya kita tau kalo itu dibikin. Dia
membikin istilah-istilah itu supaya sebetulnya untuk mempush bisnisnya dia.
Caranya dia jualan dia gak memasukan tapi nih saya pake lohh, namanya juga
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selebriti dia selalu gitu kann hehehe Yaa ngomongin diri sendiri dia jago lah
heheheh Dan itu ditangkep sama orang dan sekarang bisnisnya gede. Jadi itu
strategi yang menurut saya sih cukup cerdas sih kalo dari dia hehehe
P : Si Veren ini selain taro di profile Instagramnya, dia juga suka kaya gitu juga
pak. Kalo di Instagram kan bisa ngetag gitu ya, bisa tag accounntnya jadi kalo
misal dia lagi pake baju dari online shop dia ya dia juga tag.
E : Iya supaya orang tau kan?
P : Iya supaya orang tau, kaya gitu?
E : Gak apa-apa, itu kan sama kaya dia diendorse kan cuman itu tokonya toko dia
sendri. Produknya produk dia sendiri?
P : Produknya kata dia, dia beli di tempat lain tapi dia rebranding lagi gitu.
E : Ohhh iyaa, at least gini jalurnya menurut saya masih tepat. Kenapa? Dia udah
jadi influencer kan jadi apa pun yang dipilih cocok, bagus lahh, dan banyak
yang kagum.. Nah untuk mempermudah orang yang kagum-kagum ini supaya
bisa menjadi diri dia ya dia sediakan toko yang sudah diakurasi sama diri dia,
ya itu pilihannya dia, Jadi toko itu manfaat dari apa yang dia dapatkan, kan
menjalankan kaya gitu cape juga dong
P : Iyaa, terus selama Veren ngeblog ini kan dia dikenal itu sebagai cewek
feminim banget karena dari dulu kebanyakan dia upload foto pake baju yang
colorfull tapi makin sini makin ikutin perkembangan mode gitu kan. Menurut
Bapak, harus gak sih dia ikutin perkembangan mode? Atau dia harusnya stay
aja feminim terus?
E : Yaaa,, as long as... Tergantung kemana dia itu kan tergantung prefernya dia
sebenernya pingin kemana? Yaa kalo kita kan followers ngikutin ajaa. Apa
nanti dia memperkenalkan misalnya nih dia punya satu line yang maskulin yaa
who knows? Tapi kan caranya dia mesti mikir caranya karena kalo saya ke sini
kan ekstrim nihh gimana menyembatanninya dan itu masuk ke strategi dia
gimana. Sebenernya apa pun yang dilakukan karena dia udah punya nama udah
bisa asal dilakukannya dengan hati-hati dan di perhitungkan.
P : Terus kalo bapak liat sendiri nih di Instagram itu fahion blogger banyak gak
sih yang manfaatin Instagrm untuk personal brand?
E : Saya pikir itu... Instagram itu jadi tempat yang populer untuk melakukan
personal branding sih terutama untuk fashion blogger. Seperti yang saya
bilang, fashion itu it’s about visual nah Instagram ya visual. Kalo jaman duku
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jatohnya ke Flicker mungkin, tapi Flicker kan udah gak populer kan Instagram
kan yang populer..
P : Jadi Instagram gak masalah ya...
E : Iyaa, pokonya gini fashion blogger, food blogger, apa lagi traveller blogger itu
Instagram semua karena visualnya. Tapi kalo penulis ya ga mungkin, masa di
scan kan ga mungkin.
P : Hmmm, sudah sih pak pertanyannya sudah semua..
E : Sudah ya?
P : Sudah, bapak buru-buru?
E : Gak sih, mau katemu orang lagi hehe
P : Ohh, sudah sih pak.. Terimakasih pak sangat membantu..
E : Iyaa semoga membantu yaa, terimaksih yaa hehe
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