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Keterangan

: P sebagai Petrina
E sebagai Enda Nasution

P : Hmm, mungkin kalau diawal aku mau nanya dulu kali ya, kalau untuk menurut Pak Enda,
pemahaman Pak Enda mengenai personal branding itu seperti apa sih Pak ?
E : hmm, bentar yaa.
P : He eh
E : Hm, intinya gini. Kalau saya sih ngeliatnya jadi personal branding ini ada yang sengaja
gitu ya orang pengen membedakan dirinya dengan orang lain untuk kepentingan membangun
reputasi misalnya gitu ya. Ada yang memang intendeed gitu yaa. Ada yang memang sengaja.
Ada juga yang memang terbentuk aja tanpa disengaja
P : Dari aktivitas yang dilakukan gitu ya?
E : He eh betul. Nah dan begitu kita bilang soal branding gitu ya. Sama seperti branding
brand pada umumnya pasti yang membedakan itu misalnya sebasgai contoh nama. Dari
namanya, dari kalau di produk lagi kan kemasan, mungkin penampilannya. Entah di sengaja
atau tidak gitu ya. Misalnya mungkin ada yang selalu keliatan rambutnya gondrong atau
kribo. Itu kan bisa dibilang ‘oh itu personal branding-nya dia’ atau ya memang rambutnya
gitu. Maksudnya dia ga mendesain ‘oh gua harusnya rambutnya kribo nih’ gitu ya. Nah disisi
lain ada juga misalnya, hmm.. jadi hal yang paling basic gitu ya, nama, gampang diinget atau
engga. Itu sebenernya ngaruh karena misalnya ada yang namanya Arief Budiman. Ada sekian
banyak yang namanya Arief Budiman, jadi agak susah orang membedakannya. Tapi misalnya
ada yang namanya khusus dan kemudian selalu bicara untuk atau dia selalu memang
mengerjakan atau bicara untuk topik yang sama terus sehingga orang jadi ‘oh ya ini orang
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ini’, dikenal seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya termasuk dalam kaitannya dengan personal
branding ini. Ada yang memang, ada teman2 saya yang sengaja nih misalnya kemana mana
pake celana pendek. Sebenernya dia ga suka nih pake celana pendek, tapi setiap kali ada
acara di pake celana pendek. Trus ‘ini kan bagian dari personal branding gue bro’. Jadi
maksudnya dia memang pengen dikenal sebagai orang yang ‘ohh yang suka pake celana
pendek ya’ gituu. Itu personal branding. Ada lagi yang saya tau dia suka pake bandana
merah. Jadi kalau lagi bicara didepan umum tuh dia pake bandana merah sebagai bagian dari
personal branding-nya dia. Ada yang pake baju item-item gitu misalnya sebagai bagian dari
personal branding-nya dia. Nah, hmm menurut saya itu mungkin balik lagi ke tujuan gitu ya.
Kalau kita mau tanya, apa sih gunanya personal branding gitu ya. Kalau produk yaa memang
dalam rangka untuk menjual produknya gitu kan. Brand itu dibangun karena dia bisa di
extend, karena sebagai contoh gini, nike dikenal sebagai produsen sepatu ya, tapi kalau ada
sepatu biaya produksinya 500.000 dan ga ada merek. Orang ya mungkin mau hanya beli
mungkin paling jauh, kalau diliat kualitasnya bagus mungkin yaa 500.000-700.00, tapi kalau
diliat tek! Dipasang brand dikenya tiba-tiba bisa 1.500.000. jadi disitulah value brandnya
gitu kan. Nah bukan hanya itu tapi dia bisa extend. Brand yang sama dia bisa bikin
merchandise, baju, kaos. Tshirt, bahkan mungkin, sekarang sih belum ya, tapi ya mungkin
bisa berhubungan dengan alat olah raga lain, tapi yang masih dalam bidang itu gitu. Nah
disitulah value brand itu muncul kan. Hmm jadi yang mahal itu emang brandnya, dia bisa
ditempel dimana aja, karena orang udah tau brandnya, jadi dia ada nilai yang ditambah disitu.
Nah sekarang kalau balik lagi ke personal brand, intinya kalau didefinisikan sebagai
brandnya si pribadi gitu kan, berarti kalau menurut saya bukan celana pendek, bukan
bandana, bukan baju, tapi justru yang jadi personal brand itu adalah nama dari si seseorang
tersebut, sehingga valuenya sebagai contoh begini kalau misalanya ada buku tentang digital
marketing gitu. Orang mau beli atau engga dengan hanya buku gitu dibandingkan dengan
tiba-tiba ada nama penulis disitu yang orang memang sudah kenal dan memiliki keahlian di
bidang itu. Jadi kan yang membedakan sebenarnya adalah nama kan, dan nama itu dikenal
sebagai siapa. Itulah personal brandnya sebenarnya. Jadi bukan bagian dari fisik, bukan
bagian dari apa namanya, hmm.. lebih ke nama itu diasosiasikan atau memiliki reputasi
sebagai apa. Misalnya nih ada yang reputasinya sebagai orang yang jujur misalnya gitu kan,
siapa ya, sekarang di indonesia siapa yang reputasinya jujur haha. Atau orang yang bersih
gitu, katakanlah Anies Baswedan. Jadi kalau anies baswedan dia bikin kafe misalnya gitu,
hmm apakah reputasi dia sebagai orang yang bersih itu.. Oh bukan, kalau kafe mungkin ga
ngaruh ya tapi kalau dia bikin perusahaan, apakah jika kemudian dia minta orang untuk
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invest, orang mau ga. Nah dengan personal brandingnya dia yang bersih itu kan ter-extend
kesitu. Value itu nempel dibandingkan dengan kalau bukan anies basweddan yang minta. Nah
ini yang sebenarnya sering digunakan oleh apa namanya, ustad gitu ya. Orang yang ada
dibidang agama. Yang saya tau nih kalau di agama islam itu ada aa gym itu kan orang
percaya bahwa dia orangnya baik gitu kan. Sehingga begitu dia bikin usaha, semua orang
mau invest karena semua orang percaya sama dia. Ustad yusuf mansyur juga gitu kali ya,
saya ga tau kalau di agama lain mungkin ada juga contohnya kaya gitu. Nah jadi personal
branding itu kalau menurut saya lebih ke nama dan reputasi seseorang ini
P : Yang akhirnya memiliki value dari..
E : Betuuul, tapi kadang-kadang keliru kadang-kadang engga, dan kadang-kadang sengaja,
kadang-kadang engga. Ada yang memang dibangun, ada yang hmm secara organik mumcul.
Biasanya kalau yang dibangun itu yang punya tujuan, kaya pollitisi gitu atau businessman
atau apa. Mungkin itu dulu kali yaa haha
P : Hmm okee, kalau sekarang ini kan perkembangan media sosial udah berkembang
semakin cepet banget, media sosial yang masuk ke indonesia juga udah semakin banyak gitu
kan. Kira-kira menurut Pak Enda gimana sih pengaruhnya si media sosial itu terhadap
aktivitas personal branding itu sendiri?
E : Nah jadi balik ke gimana kita membentuk reputasi diri yang menjadi bagian dari si
personal branding tadi. Kalau jaman dulu, either orang kenal kita karna teman kita banyak
gitu yah, entah karena kita, mau ga mau gitu ya kalau mau dikenal entah memegang jabatan
politik misalnya yang berhubungan dengan orang banyak atau kita memegang jabatan di
perusahaan yang dianggap berhasil. Nah besar kaitannya dengan pembentukan reputasi ini
adalah sebenernya media. Kalau jaman dulu ya, jadi sering diminta jadi narasumber, apalagi
di establishkan oleh media sebagai ‘oh ini pakar ini’ biasanya gitu kan. Biasanya media yang
nyebut tapi ada juga orang yang nyebut dirinya sebagai pakar apa gitu ada juga. Tapi
biasanya sih media yang memiliki peran besar untuk membantu seseorang membentuk
reputasinya tersebut. Hmm nah media mau membahas ketika dia ada prestasi, ada kontribusi
atau dia ada sebuah inisiatif. Nah sekarang yang masih berkaitan itu karena dengan adanya
media sosial termasuk didalamnya blog gitu ya. Ini tuh seringkali media ga tau atau agak
susah mencari siapa sih yang pantas untuk membahas tentang mungkin ada isu politik sosial
atau isu apa. Dan ada surveynya sih 80 persen jurnalis indonesia tuh mencari informasi ya
lewat internet, googling. Nah disitulah kaitannya ketika kemudian si media sosial ini jadi
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berperan karena informasi yang mereka temukan ketika mereka mencari di internet biasanya
bagusnya memang yang lebih establish kan. Kalau hanya akun twitter doang harus dibaca
lagi track recordnya, tapi kalau blog dia bisa dibaca kan apa aja pemikirannya, apa aja ideidenya, apa aja yang dia kerjakan, nah itu yang kemudian membuat media sosial ini punya
peran penting dalam membangun reputasi tadi juga karena ada hubungannya tadi dengan
media dan juga publik secara langsung
P : Okee, mungkin balik ke ini kali ya,

ke awalnya dulu. Kalau untuk visi dan tujuan

hidup, visi kali ya lebih ke visi dari Pak Enda sendiri sekarang kan sebagai bapak blogger
juga sebagai enterpreneur tuh seperti apa sih?
E : Kalau saya sih gini, dan memang dari jaman ngeblog juga ya. Apa yang dimungkinkan
terjadi

karena media sosial ini adalah bagaimana semua orang bisa mengungkapkan

pendapatnya. Dan itu bisa apapaun, dari yang agak agak bodoh sampai yang agak-agak
cerdas gitu ya. Tapi terlepas dari apakah idenya valid atau engga, tapi dulu itu extension ide
kita ya hanya orang di sekeliling kita. Paling ya di kampus ya berapa banyak sih 10 20 orang
temen2 kita, keluarga kita. Sekarang dengan adanya media sosial tiba-tiba ide-ide kita
potentially ya, maksudnya punya potensi untuk dibaca, dan dikenal oleh ratusan, ribuan,
bahkan jutaan orang gitu ya. Itu bisa positif bisa negatif. Jadi kalau kita lagi ngaco ngomong
sesuatu yang bikin orang lain marah ya bisa dibully, tapi ternyata bagus bisa di sharing dan
orang bisa banyak yang tau. Nah itu kan sesuatu yang ga dimungkinkan dulu sebelum adanya
media sosial. Kalau visi saya sih selalu ini tuh sesuatu yang baik, walaupun kadang suka
bertanya-tanya juga sih hahaha. Karena gini tiba-tiba ini di jaman sekarang kita ngeliat ada
begitu banyak perbedaan. Kalau dulu tuh seolah-olah orang indonesia tuh sama gitu. Kita
Cuma nonton, ga banyak yang kita tau, kita Cuma nonton tvri. Kalau sekarang setiap orang
punya kesukaannya sendiri. ga ada yang disebut mainstream lagi sebenarnya karena semua
orang ga bisa dipaksa hanya untuk menerima satu sumber informasi gitu dari sekian banyak
referensi. Nah ujung-ujungnya ini menurut saya memperkaya Indonesia gitu ya, memperkaya
yang namanya indonesia ini bisa lebih kuat karena gini ketika satu ide didukung oleh orang
banyak itu bukan karena didukung karena ada yang maksa, tapi didukung karena ya memang
benar-benar bagus. Mungkin ga semua orang bilang, tapi enough people say itu oke, lumayan
bagus. Nah itu sebenernya secara prinsip adalah sesuatu yang sangat demokratis. Ide yang
muncul atau apa yang dikerjakan adalah memang yang mayoritas orang bilang itu positif.
Dan begitu impcatnya positif, maka kemudian sekian banyak orang ini akan. Jadi gini ga bisa
kita ngebodohin orang, ini adalah sesuatu yang bagus. Kalau jelek ya kita bilang jelek, kalau
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cukup ya cukup, kalau bagus ya kita bilang bagus. Jadi ngga bisa lagi diboongi dan diaturatur. Jadi menurut saya itu adalah bagian dari transparansi, bagian dari kejujuran juga kita
bisa melihat indonesia ini, dunia ini apa adanya gitu ya. Dan itu sesuatu yang penting. Dan
menurut saya di generasi yang baru dengan kemampuan dan keterssediaan fasilitas yang
seperti itu akan mampu membawa indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi karenasudah
lebih terbiasa, terbiasa untuk berargumentasi dan kemudian juga lebih percata diri untuk
berargumentasi. Tapi juga udah lebih tau dan terbiasa untuk ‘oh iya ide ini orang ga mau nih,
atau ide ini yang lebih bagus’. Udah lebih humble juga buat bilang oh ide saya walaupun saya
perjuangin, tapi orang lain ga suka yauda Saya harus menghargai ide yang lain. Jadi kalau
kenapa say kemudian konsisten gitu ya, karena saya melihat digital ini sesuatu yang dapat
tadi memersatukan orang indonesia secara luas, tapi secara real gitu ya, ga pura-pura dan ga
dikontrol oleh satu pihak. Nah itu lah kenapa kemudian blog memfasilitasi itu, media sosial
memfasilitasi itu dan sekarang saya ngerjain sebangsa mudah-mudahan dapat memfasilitasi
itu juga
P : Baru dapet ini juga ya pak penghargaan yang kemarin dari menkominfo itu ya
E : Iyaa terpilih jadii itu..
P & E : tiga aplikasi OTT Nasional
P : hehe berarti kalau untuk visinya sendiri lebih kearah membawa dunia digital untuk
mengembangkan indonesia dengan segala kesiapan yang sudah disiapkan dengan duia digital
itu sendiri ya
E : Gimana gimana
P : Berarti kalau untuk visinya itu lebih kearah untuk menyatukan indonesia, menyiapkan
anak-anak muda indonesia ini, dengan fasilitas yang udah ada di dunia digital sekarang ini
menjadi lebih siap menjadi lebih kaya apa ya lebih memiliki pengetahuan gitu kali ya
E : Sorry gimana hehehe
P : Hehehe he heh jadi lebih kearah mengajak orang indonesia ini untuk lebih berkembang
lagi dengan dunia digital itu sendiri dengan segala macem yang di dunia digital itu. Kaya
yang tadi dibilang orang udah ga bisa dibohongin, menerima perbedaan yang ada jugaa
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E : Iya jadi, intinya gini, informasi udah ga jadi lagi batasan. Kita tidak kagi dibatasi oleh
ketersediaan informasi. Ga ada lagi alasan ‘aduh saya ga tau’ gitu, orang ya ada disitu semua.
‘aduh saya ga bisa’, ya belajar, orang untuk belajar juga dan memperlajari sesuatu juga
tersedia kok dan mostly gratis. Atau misalnya ‘ aduh saya ada ide tapi ga ada yang bisa
bantuin’, udah coba buat dilempar belom, diomongin segala macem. Jadi intinya buat
generasi sekarang menurut saya tuh, keberadaan teknologi digital ini adalah sebuah berkah
gitu ya. Dan harusnya temen2 di generasi baru ini yang paling jagoan untuk
menggunakannya. Tinggal pertanyaannya apa nih yang sudah bisa dikerjakan dengan
keberadaan teknologi di digital. Di kehidupan sehari-hari pasti kita ngalamin lah. Kalau di
jaman dulu misalnya kamu nih lagi ngerjain skripsi harus nyari narasumber, mungkin entah
harus nyari alamatnya, suartnya belum tentu dibales, udah ditelfon belum tentu diangkat dan
lain sebaginya. Kalau skg kan jauh lebih mudah, bisa jauh lebih cepet. Kamu bisa nanya
siapapun, selama memang ya orangnya relevan dan kamu bisa menyampaikannya dengan
baik sehingga orangnya bisa membantu. Jadi ya di berbagai bidang apa yang dilakukan di
dunia digital ini mempercepat, memberikan informasi lebih banyak, mempercepat
mendapatkan informasi dan pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan dengan
itu. Karena ujung-ujungnya ga Cuma ada informasi banyak tapi juga apa nih hasilnya.
Apakah indonesia jd makin makmur makin sejahtera. Apakah orang indonesia jadi makin
happy. Karena ujung-ujungnya harus ada hasil yang konkrit ya.
P : He eh. Kalau misalnya untuk dari segi kemampuan atau mungkin keahlian kira-kira
gimana sih Pak Enda ingin dipersepsi oleh publik itu sendiri?
E : Hmm, kalau saya sih, hmm apa yaa.. saya mungkin ga banyak, apa yaa.. ga merasa saya
harus dipersepsikan seperti ini, ngga. Lebih ke seringkali ada beberapa isu yang mungkin ini
banyak hubungannya ketika kita bicara ke masyarakat awam. Misalnya di bidang hukum aja
banyak dari kita yang masih belum mengerti secara baik, permasalahan hukumnya apa sih,
dan kemudian di banyak bidang lah ya. Di pemerintahan juga ya. Nah kalau pun saya mau
berharap, saya lebih pengen dipersepsikan sebagai orang yang bisa menjelaskan dengan baik
kepada publik tentang apa yang terjadi di dunia digital dengan sebenar-benarnya. Jadi dengan
harapan bahwa apa yang saya sampaikan orang mengerti dengan mudah dan juga lebih tau
‘ooh ternyata beda ya. Contoh gini, mungkin sepele ya, tapi orang seringkali memasukan aja
mengkategorikan whatsapp line itu sebagai media sosial juga, padahal whatsapp line itu kan
instan messengger. Secara orang umum kan yaa pokoknya itu lah gitu ya tapi kan secara
teknis jadi berbeda. Yang ini mungkin lebih ke.. kadanh2 mungkin ada fungsi yang hampir
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sama ya orang bisa saling bertanya segala macem, tapi secara teknologi ada perbedaan yang
mendasar disitu. Kalau balik lagi ke pertanyaannya. Saya sih berharap saya ingin
dipersepsikan sebagai orang mampu menjelaskan dengan baik dan menyederhanakan
informasi yang ada di dunia digital itu kepada publik
P : Oke. Berarti kurang lebih cara mengkomunikasikannya itu dengan media sosial yang Pak
Enda punya ya, mungkin kaya twitter atau mungkin melalui tulisan-tulisan di blog juga untuk
mengkomunikasikan bahwa bisa dipersepsikan seperti yang tadi dijelaskan itu
Gimana gimana sorry sorry
P : Kalau untuk cara Pak Enda untuk mengkomunikasikan di media sosial mungkin lebih,
cara mengkomunikasikannya lebih, mengkomunikasikannya lebih dari yanng real dibawa ke
media sosial atau lebih ke menuliskann mengenai hal tersebut sehingga orang
mempersepsikan ‘oh Pak Enda memang mengerti di bidang digital ini’
E : Nah saya sih engga ada yang secara sengaja gitu harus demikian. Buat saya lebih ke apa
yang saya baca gitu ya, apa yang saya temukan, lalu kemudian saya pikir itu menarik lalu
saya share lagi di twitter facebook, di blog saya dan kemudian ada yang mungkin bisa saya
komentari ya saya komentari, tapi ga ada yang kemudian ‘wah ini untuk menunjukan citra
saya bahwa saya tau tentang ini’, hampir ga pernah gitu ya. Lebih yang ke oh ini ada
informasi yang menarik terus kemudian ya saya bagikan, dan itu ga terbatas tentang dunia
digital aja. Kadang-kadang saya nonton film ya share juga. Jadi hmm apa yaa.. memang buat
saya sendiri ga secara khusus mendesain agar kemudian oh ini informasi2 yang berhubungan
dengan startup, dengan mobile application. Ya pokoknya apa yang syaa baca, saya anggap
menarik, ya udah saya share aja.
P : Oh jadi ga ada cara khusus yang dilakukan buat mengkomunikasikan hal tadi gitu ya?
E : Ga ada sih. Cuma lebih ke.. Nah gini sebenernya ya kalau kita balik ke blogger. Blogger
di jaman dulu ada dua genre blogger waktu itu. Yang pertama ini sebenernya personal diary,
jadi dia nulis journal gitu ya. Kalau dulu hmm apa namanya itu, saya lupa tuh ada
penyedianya. Jadi ada dua tuh, satu ada penulis diary, satu lagi adalah, nah yang satu lagi
berasal dari kata blogger sendiri. blogger itu kan kependekan dari webblog. Blog itu adalah
kependekan dari webblog. Penulisnya disebut sebagai blogger atau web blogger. Web blog
itu sebenarnya adalah gabungan dua kata, web dan log. Nah log yang dimaksud disini itu
sebenarnya log catatan perjalanan. Jadi kaya captain’s log, jadi kalau nahkoda itu dia punya
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captain’s log. Dia menuliskan tiap hari, hari ini kita badaio, besok ketemu satu pulau atau apa
lah itu. Nah web blog itu sebenarnya adalah catatan perjalanan seseorang ketika dia
melakukan internet surfing waktu itu. Jadi ini kita bicara tahun 90an atau 2000an waktu itu.
Web itu belum banyak waktu itu dan belum ada google. Jadi dia ketemu ada web yang bagus
yang lucu nih, nah sama dia ditulis dan dengan mengarah ke link itu. Nih disitu ada website
yang menarik tuh, kita bisa maingames atau apa. Ntar dia ketemu lagi web yang lain,
misaknya ada foto-foto yang bagus. Jadi jangan kebayang ada facebook, ada twitter, belum
ada nih. Nahkan google aja belum ada. Jadi itulah awal katanya web blog. Jadi kalau liat web
jaman dulu tuh isinya Cuma llink doang. Jadi ini ada informasi yang menarik kesini, ada
berita yang menarik kesini. Jadi Cuma kaya nunjukin gitu. Makanya web blogger jaman dulu
itu kaya penunjuk arah di dunia web. Ini yang lagi menarik hari ini, ini yang ini yang ini yang
ini. Itulah satu genre blogger. Ada satu lagi genre penulis diary. Nah banyak orang yang
mengkombinasikan dua hal ini, jadi dia tetap tulis kesehariannya dia, tapi tetap kadang ‘eh
ada blog atau website yang menarik nih, atau ini’ tapi kadang-kadang dalam bentuk
kesehariannya ‘duh gue lagi bete nih’ atau apa lah. Nah itulah sebenarnya asal mulanya si
blogger itu. Yang sekarang terjadi kan sebenarnya hampir bahkan kompnonenngasih tunjuk
di web itu udah hampir hilang kan. Karna udah ada goodle juga. Kan orang kan butuh apa sih
yang rame, yauda tinggal search aja di google. Nah bahkan sekarang mungkin ada yang ga
ada link sama sekali. Cuma foto-foto makanan kan, food blogger tuh. Foto foto travelling
yang travel blogger. Jadi mungkin sekarang ini sudah mulai bergerak bukan hanya sebagai
blogger tapi juga sebagai content reator, jadi orang-orang yang membuat konten, bikin
tulisan, bikin fotom bikin video. Nah ini pembuat konten tapi dia udah ga lagi nunjukin oh ini
ada yang bagus disini. Udah jarang tuh saya ngeliat ada orang yang nge-link2 gitu lagi. Nah
yang saya lakukan sekarang ini esensinya masih sama seperti waktu jaman blog seperti dulu.
Tapi saya sudah tidak melakukannya di blog, tapi saya sharing itu di twitter, di facebook, di
instagram, karena ya itu saya baca sesuatu yang menarik, saya kasih link, ini disini bagus nih,
lucu nih gitu. Dan itulah esensinya kaya misalnya mengkurasi informasi yang ada, dan itu
sebenarnya secara prinsip yang bagus dilakukan oleh blogger jaman itu. Jadi gini misalnya,
dari saya apa yang saya share pasti yang sesuai dengan bidang saya. Apa yangmenurut saya
menarik ya pasti itu yang saya share, ya pasti tentang dunia digital lagi, tentang saham,
tentang mobile application, tentang, kadang2 tentang Indonesia, tentang asia. Nah secara
tidak sengaja terbentuk lah ‘oh si enda kasih linknya itu-itu aja ya, karena memang bidang
saya disitu. Nah jadi apa yang dulu dilakukan lewat blog menurut saya gini hmm ngga selalu
harus kita punya opini atau nulis itu. Tapi kadang2 mengkurasi aja, karena sekarang kan
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orang sering bingung kan cari informasi yang menarik itu apa. Jadi kita bisa punya misalnya
nih informasi tentang travel, oh saya ngikutin trinity atau ... (28.03) misalnya gitu ya. Karena
saya tau dia lebih tau tentang itu ya, jadi kalau dia share sesuatu pasti lebih bagus. Mungkin
kalau kuliner atau apa ada juga orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Atau film
misalnya, ya say liat aja twitternya joko anwar. Kalau misalnya menurut dia bagus, atau
misalnya oh ini ada film yang lucu nih pasti
P : Bisa ditonton gitu ya.
E : He ehh.
P : Terus kalau untuk Pak Enda ini kan ketertarikannya emang dari awal di dunia digital.
Kira2 kenapa sih pak dari awal banget dari tahun 90an itu sampe ke sekarang ini maish kaya
tertarik untuk terus berkembang dan mengembangkan juga di media sosial dan di dunia
digital itu sendiri
E : Gimana gimana
P : Hmm, kenapa sih dari awal dulu sampe sekarang ini masih konsisten tertarik di bidang
itu. Masih berpartisipasi juga, mengembangkan juga gitu
E : Hmm, ya karena menurut saya sesuatu yang, sesuatu yang apa yaa… cukup luar biasa lah
dalam arti gini, banyak hal yang kemudian dulu tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Inilah
yang akan membawa, pertama secara umum ya teknologi ya. Jadi teknologi lah yang akan
membawa umat manusia ini jadi lebih maju gitu. Tapi secara khusus, teknologi digital ini
menarik nih, banyak hal yang menarik di dalamnya. Gitu. Jadi pertama kali saya bersentuhan
dengan internet pun, trus kemudian sampe sekarang ngga pernah bosen, ga pernah menyesal
juga, karena kadang2 kita liat, hmm digital dan internet ini, dan kemudian media sosial juga,
dia bisa supporting seluruh bidang. Semua bidang terbantu oleh ketersediaan teknologi
digital ini. Dan kedepan akan makin banyak yang bisa dilakukan lagi, dan saya melihat
bahwa bagaimana di Indonesia secara khusus,

teknologi digital ini juga bias sangat

membantu. Mungkin itu alas an-alasan mengapa masih berkutat di media sosial, eh duni
digital.
P : Trus kalau untuk Pak Enda sendiri, siapa sih yang jadi target audiens dari Pak Enda?
Kaya mungkin misalmnya di media sosial atau di dunia digital kan mungkin banyak jugayang
baca blognya, yang follow twitternya, kira2 target audiens dari Pak Enda itu sendiri
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E : Saya sih ngga mikirin itu ya. Maksudnya silahkan mau baca silahkan, atau mungkin kalau
di googling ketemu ya ketemu. Kalau twitter follower ya follow. Saya ga merencanakan oh
ini untuk para laki-laki, perempuan, demografiknya ini. Ngga sih ngga merencanakan
audiensnya seperti itu
P : Oh berarti untuk konten2 yang disediakan di media sosial itu pun kaya dari diri sendiri aja
ya, bukan dibikin khusus ini buat followers yang emang pengen tau tentang ini nih
E : Ngga sih haha
P : Kaya gitu yaa
E : Sampe sekarang sih sampe begitu
P : Masih kaya gitu. Oke kalau untuk hmm media yang digunakan saat ini untuk mungkin
kan tadi ga ada target audiens. Mungkin kaya hmm berinteraksi dengan orang-orang lain gitu.
Media sosial yang digunakan saat init uh yang masih aktif sendiri tuh ada apa aja sih?
E : Hmm yang paling aktif, sebenernya sih saya cobain semua ya
P : Iya sih haha
E : Twitter, facebook, tapi mungkin twitter facebook instagram, path, hmm sekarang
walaupun bukan media sosial tapi kayanya lagi heboh, lagi banyak banget informasi lewat
whatsapp. Trus google+, lewat blog, lewat sebangsa juga. Jadi hampir semua sih saya cobain
ya, tapi kalau untuk berinteraksi, sekarang ini lebih banyak di whatsapp sih
P : Ohh di whatsapp yaa, kalau di twitter, facebook gitu rata-rata Cuma share link atau kaya
aktivitas dari
E : He eh, kecuali kalau emang ada yang nanya saya ‘eh ini apa’ misalnya, baru saya
tanggepin.
P : Oke, trus kalau untuk sekarang ini kan banyak nih yang juga aktif di media sosial, di blog
juga. Kira-kira menurut Pak Enda sendiri apakah ada yang menjadi competitor untuk Pak
Enda sendiri di media sosial. Atau mungkin ga competitor, ga berkompetisi tapi kaya samasama menyuarakan di bidang yang sama terus kaya mungkin perbedaannya apa sih antara
Pak Enda dengan mereka gitu
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E : Hehehe mungkin memang bukan competitor ya, tapi lebih ke biasanya bicara untuk hal
yang kurang lebih sama ya. Ada safipontoh misalnya. Dulu sekantor sama saya dissini juga,
tapi bukan sebangsa, dulu di salingsilang
P : Oh iya salingsilang
E : Hmm dia biasanya bicara mengenai penggunaan media sosial untuk gerakan sosial
misalnya gitu, tapi dia hmm bukan blogger gitu ya. Nah kalo saya bias bicara tentang blogger
juga tapi tentang gerakan sosial juga. Jadi ada overlapping aja sih. Terus kalo hubungannya
dengan media ada Ndorokakung, yang bisanaya ngomong tentang media baru, media lama.
Nah karna dia seorang jurnalis, dan saya bukan jurnalis, jadi agak overlapping juga. Terus
paling mas lukman ya, lukmannuki, dia lebih ke digital marketing juga, dia ngeblog juga tapi
kalo ke gerakan sosial dia ga terlalu. Jadi memang ada beberapa temen-temen yang seringkali
bahasannya, ya dia bisa bahas juga, tapi memang kita ada perbedaan yang lebih khusus aja.
Saya pasti bisa ngomongin blog, safiq belum tentu bisa ngomongincblog gitu.mas nukman
bias ngomongin blog, tapi dia ga bias ngomongin soal gerakan sosial. Ndoro kakung dia bisa
ngomongin jurnalisme secara khusus, saya karna bukan seorang jurnalis, ngga pernah kerja
sebagai seorang jurnalis, jadi masih biasanya ngasih pandangan dari sisi media barunya,
bukan dari jurnalismenya.
P : Hmm untuk aktivitas dari personal brandingnya Pak Enda sendiri, itu lebih seing
dilakukannya di real life dari aktivitas kesehariannya, atau mungkin lebih di media sosial
kaya mungkin di twitter atau facebook, atau mungkin di sebangsa ini sendiri? Aktivitasnya
lebih gimana sih Pak?
E : Hmm saya sih udah ngga ada effort khusus lagi gitu ya. Oh ini buat personal branding
gitu. Jadi memang lebih ke sekarang biasanya kalau di media sosial kaya yang tadi saya
bilang ya sharenya tentang bidang saya gitu kan tentang apa yang menurut saya menarik.
Terus kemudian hal lain adalah undangan dari media. Media suka ngundang untuk menjadi
dnarasumber, untuk berbagai hal. Kadang-kadang misalnya nih buat saya ini ga cocok,
misalnya nih ya ngomongin soal hmm ada foto ini misalnya artis tertentu ternyata ketauan di
internet, apakah ini foto asli atau bukan. Nah itu bukan bidang saya. Saya ga ngebahas soal
itu. Jadi kalau ada yang nanya soal itu, saya bilang, saya ga pernah ngomong tuh tentang itu.
Atau misalnya tentang security aja, hacking, atau itu dibobol, cyber crime gitu itu juga bukan
bagian saya. Saya tau sedikit2, tapi saya ga pernah jadi digital forensic atau mengetahui
hukum gitu, ga pernah. Kalaupun mau saya bicaar sebagai seorang pengguna aja, pengguna
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internet. Nah jadi, biasanya selain di media sosial apa yang saya sharing di media ntah itu di
TV atau wawancara lewat telfon, radio atau print. Dan juga ini apa namanya permintaan
bicara di biasanya entah di korporasi atau di kampus. Seminar atau apaa gitu. Nah itu
jugapasti saya pilih yang saya bias bicara tentang itu. Kalau misalnya saya ga bias bicara
tentang itu saya akan bilang kayanya ga cocok nih dengan topiknya, mendingan kamu cari
yang lain gitu.
P : Ohh iya berarti masih disesuaikan untuk topic-topik yang dibahas. Jadi kaya secara ga
langsung itu memperkuat personal branding yang udah ada itu sendiri yaa
E : Mungkin ya. Tapi kalau menurut saya tapi kalau menurut saya ya simple aja. Saya ga
punya keahlian atau pengetahuan buat, ada yang lain lah yang lebih ahli untuk bicara soal
yang lain-lain. Ya saya taunya Cuma apa yang saya kerjakan sekarang
P : Okee, kalau konten kan tadi ngebahas tentang apa ya, link-link yang berkaitan dengan
dunia digital. Kalau untuk berbagai komentar yang diberikan publik ke media sosial itu
sendiri, gimana sih cara Pak Enda untuk menanggapinya. Apakah ada ketentuan kaya
komentar kaya gimana yang akan dibales,

atau komentar kaya gimana yang gak akan

dibales. Atau mungkin ada ketentuan khusus lainnya lagi mungkin
E : Komen gimana?
P : Misalnya ada orang dari followers di twitter atau teman di facebook yang komen. Itu kirakira ada ga sih ketentuan untuk komentar seperti apa nih yang akan dibales atau komentar
seperti apa yang tidak akan dibales
E : Kebanyakan sih kalo emang nanyanya langsung ke saya akan saya bales. Dan istilahnya
apa ya ya memang perlu dibales gitu, kadang-kadang ya namanya juga media sosial ada aja
yang Cuma hai, selamat pagi. Kalau buat saya sih lebih ke soal waktu aja sih gitu ya.
Daripada Cuma hai, udah gitu.. ya apa gitu ya? Terus bales halo, selamat pagi, apa kaabar. Itu
kan kayanya ya ngabis-ngabisin waktu aja. Lebih baik kalau misalnya memang ada keperluan
‘ halo mas, ini saya gini, saya siapa, saya lagi butuh ini, bias dibantu ngga’, lebih gampang,
dan pasti saya bales. Ntah itu saya bilang ‘waduh mohon maaf saya ga bisa bantu karena
bukan bidang saya’ atau ya sebaliknya ‘ oh boleh deh’ atau ‘ kita ngobrol yuk’ atau apa lah.
Lebih ke itu aja sih soal penyampaian dan apa yang..
P : Diperlukan sama publiknya aja gitu kalii ya?
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E : He eh
P : Mungkin kalau untuk komentar, misalnya komentarnya ngga hai, misalnya kaya apa yaa
kaya membahas mengenai bidang lain selain bidang digital tapi ditanyakan di twitter gitu, itu
akan tetap dibalas gitu ya?
E : Hmm tergantung sih, kalau lagi sempet ya dibales, kalau lagi ngga ya ngga gituu.
P : Kalau untuk Pak Enda sendiri seberapa sering sih meng-update konten-konten yang ada
untuk setiap harinya?
E : Hmm hampir setiap hari
P : Hampir setiap hari itu untuk semua media sosial
E : Iya. Hmm jadi sekarang saya ada satu tools yang memungkinkan kalau misalnya saya
nemu sesuatu, saya posting disitu, dia akan mengupdate ke facebook, twitter, linked in, dan
blog saya. Jadi itu memudahkan daripada saya harus meng-copy satu lagi, copy satu lagi gitu
ya. Ada banya tools yang kaya gitu sekarang, jadi, itu yang saya pake sih. Tapi ya hampir tiap
hari posting. Jadi ya sekaligus sama gitu di twitter sama, di facebook sama, di linked in sama.
P : Itu kalau kaya yang tadi kan Pak Enda ada yang ngeshare link kaya gitu, itu linknya
emang sengaja dicari untuk dishare, atau emang pas lagi kaya googling-googling aja terus
nanti ketemu yang menarik terus nanti dishare atau udah emang kaya nyari spesifik untuk
konten tersebut
E : Ohh, nah ada beberapa publikasi yang memang saya ikutin. Saya biasanya terima lewat
email ya. Jadi apa namanya, untuk tau sesuatu kan kita harus menerima juga. Nah saya ada
beberapa email newsletter atau subscribtion yang kemudian saya terima. Kemudian dari itu
juga ga semua saya share, tapi saya liat lagi ini menarik, ini menarik, kemudian saya baca,
kalau misalnya bisa saya komentarin ya saya komentarin. Hmm kalau dulu ya jaman ngeblog
pasti ada yang tiap hari saya cek itu ada yang namanya meta filter.com, sekarang udah ga
saya cek lagi. Tapi dulu pun ada beberapa sumber website yang biasanya jadi informasi. Nah
kalo sekarang itu biasanya lari ke email. Jadi saya dapet email newsletter, ini yang lagi ini
nih, ada tentang teknologi, digital, tentang bisnis, nah itu kemudian yang saya, yang saya apa
lagi namanya.. saya baca lagi, dan kemudian saya share kalau itu menarik.
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P : Okee, hmm untuk pengaruh mungkin yaa, pengaruh apa sih yang ingin diberikan oleh Pak
Enda sendiri melalui media sosial yang dimiliki, mungkin lebih ke arah pengetahuan publik
atau ke arah..
E : Hmm, pengaruh ya?
P : He eh pengaruh, untuk publiknya itu sendiri
E : Hmm, mungkin sih secara khusus kalau misalnya ada informasi yang salah, salah kaprah
gitu, ya saya pengen benerin aja. Tapi secara umum sih, karena saya bukan media ya, jadi
saya juga ngga berkompetisi untuk menyajikaninformasi paling baru gitu ngaa. Tapi secara
apa namanya, kalau misalnya ada yang berhubungan dengan ya itu tadi informasi di publik
yang menurut saya ga betul atau agak kurang akurat, ya itu yang saya coba koreksi.
P : Okee, ada ga sih pak cara khusus yang dilakukan untuk membangun hubungan dengan
mungkin followers atau audiens publiknya sendiri?
E : Gak ada sih hahaha
P : Gak ada yaa
E : Haha yaa Cuma sharing di ini aja sih
P : Share gitu aja ya? Mungkin kan kalo orang-orang gitu kaya misalnya mereka ngadain
kaya pagi-pagi ngobrol bareng, atau ya konten-konten semacam itu
E : Ga sih, itu terlalu males hahaha
P : Haha terlalu sibuk ya Pak. Kalau untuk kesukaan publik itu sendiri kaya yang tadi udah
dibahas kan terus berubah-ubah kan, kaya berbeda-beda juga. Gimana sih cara Pak Enda
untuk memahami hmm kesukaan dari publik itu sendiri
E : Hmm itu juga bukan sesuatu yang saya pikirin yaa. Karna ini saya ga berusaha, wah ini
melayani atau gimana gitu ngga. Memang, saya ga tau apakah benar atau ngga yaa,tapi
intinya sih lebih ke hmm, ya ini sesuatu yang saya suka, sesuatu yang menurut saya menarik,
ya itu saya share. Nah, apakah itu orang suka, atau apa, ya terserah gitu hehe ga terlalu
dipikirin.
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P : Hoo iya-iya, kalau untuk brand positioning yang sekarang ini kan sebagai bapak blogger
indonesia kan ya Pak, itu awalnya awal banget bisa disebut sebagai bapak blogger indonesia
tuh gimana ceritanya sih Pak?
E : Kalau itu lebih ke hmm, apa ya. Nah ini mungkin tips kali ya, kalau misalnya kita mau,
kalau emang tujuannya. Kalau saya waktu itu karena memang tertarik gitu ya. Tapi kalau
sekarang, salah satu cara untuk kemudian orang kenal kita sebenernya dengan cara hmm kita
berkontribusi pada satu kelompok tersebut. Kalau misalnya mau dikenal sebagai orang yang
peduli pada lingkungan atau peduli pada sampah, ya kita lakukan gerakan. Jadi at least orang
jadi kenal, ‘oh dia nih yang melakukan gerakan tersebut’. Nah di waktu itu, tahun 2000an,
belum.. indonesia belum banyak. Nah kita masih kenal satu sama lain, hmm saya waktu itu
melihat blog ini sebagai sesuatu yang sangat menarik gitu ya, ada culturenya, ada budaya
teknologinya sendiri, sejarahnya bagaimana, dan segala macem. Kemudian saya bikin tulisan
yang lumayan panjang ‘Apa itu Blog?’, menerangkan. Nah bermula dari situ sih, akhirnya itu
menjadi menjadi rujukan teman-teman media kalau searching, mau menerangkan blog ke
pembacanya ya nemunya tulisan itu, jadi itu sering jadi kutipan. Bahkan ada satu majalah
yang plek ketiplek copy paste itu semua. Terus saya juga melihat orang tuh masih banyak
yang kesulitan bikin blog, jangan bayangin bikin blog kaya sekarang. Bikin blog sekarang
tuh udah enak banget. Ada bisa posting fotonya, terus kemudian komennya, sistem
komentarnya udah ada disitu. Jaman dulu itu tuh blog tuh Cuma satu web, udah gitu memang
ada time stepnya gitu ya, tanggal waktu kapan kita post. Tapi untuk posting foto itu harus
nyimpen lagi ddi server yang lain misalnya. Komennya aja gak by the fold ada, komennya
yang dibawahnya itu ya. Komen itu harus ada satu lagi script yang kita pasang disitu. Jadi
agak ribet waktu itu. Nah dan saya ngeliat bahwa masih banyak orang yang bingung jadinya.
Nah kemudian saya juga bikin panduan waktu itu jadinya. Membuat blog untuk orang biasa.
Karena waktu itu emang kebanyakan yang jadi blogger itu yang memang bekerja di bidang
web developer atau admin sistem administrator gitu ya. Tapi untuk orang biasa itu masih
pada bingung. Nah saya bikin tuh panduan membikin blog untuk orang biasa. Nah dari dua
itulah yang kemudian hmm apa namanya, orang tuh akhirnya belajar dari situ. Sampe
sekarang juga saya masih ‘oh gue tuh dulu belajarnya dari yang lu buat loh’ gituu. Nah lalu
kemudian dari situ lah jadi temen-temen juga banyak yang bikin blog gara-gara itu tapi
kemudian juga menyebar-menyebar. Terus kalo misalnya ada informasi atau waktu itu ada
beberapa komunitas blogger gitu ya saya kasih masukan juga. Lalu kemudian munculah
julukan bapak blogger itu. Kemudian pertama kali akhirnya jadi sering disebut karena disebut
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oleh media juga, karena kan media butuh hmm julukan, biasanya ini siapa gitu. Waktu itu
juga ada yang bilang presiden blogger indonesia lah, ada yang bilang bapak blogger
indonesia lah. Nah semakin ini lagi karena tahun 2007, kita bikin hmm acara.
P : Pesta blogger itu yaa?
E : He ehh pesta blogger. Pesta blogger yang pertama. Karena saya kenal sama temen-temen.
Temen-temen akhirnya mendaulat saya untuk

menjadi chairman-nya. Ya kembali lagi,

akhirnya dikutip lagi oleh media dan lain sebagainya. jadi dari situlah akhirnya sampai
sekarang gak ilang-ilang ya hahaha, nempel.
P : Ahahaha iya, kalau dengan branding yang terbentuk itu, dengan branding sebagai bapak
blogger indonesia, apakah memberikan pengaruh yang signifikan untuk perkembangan karir
mungkin ke Pak Enda?
E : Hmm.. Ya.. Karir, ya pasti berpengaruh ya. Tapi juga kadang-kadang at least gini
mungkin pertama kali. Ya kalao ada orang pengen nanya tentang blog atau apa pasti ke saya
larinya gitu. Jadi kalau pertanyaannya berpengaruh, ya berpengaruh hehehe
P : Haha oke, kalau untuk hmm.. eh sebentar pak. Untuk website pribadi itu Pak Enda ada
website pribadi atau?
E : Ya di blog itu, enda dot goblogmedia dot com
P : Ohh itu website ya jadinya?
E : He em
P : Okeey, udah sih paling kalau dari saya mungkin pertanyaannta yang tadi itu pak, mungkin
nanti kalau misalnya masih ada kurang informasi atau masih perlu untuk hmm data untuk
diolah lagi, nanti mungkin saya boleh hubungin..
E : Iya boleh silahkan
P : Ke email kali ya, atau mungkin nanti kirim pertanyaan via email kaya gitu gapapa kah
Pak?
E : Iya gak apa-apa
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P : Udah sih paling kalau dari saya untuk hari ini mungkin sampai situ dulu hehe terima kasih
banyak Pak Enda untuk waktunya
E : Iya sama-sama

Transkrip Wawancara
Narasumber

: Enda Nasution – Bapak Blogger Indonesia

Waktu

: 20 Mei 2016. Pkl 17.30

Jenis

: Wawancara via Telepon

Keterangan

: P sebagai Petrina
E sebagai Enda Nasution

E : Halo.
P : Haloo, selamat sore Pak Enda.
E : Iyaa, selamat sore.
P : Iya, maaf mengganggu waktunya Pak Enda,
E : He eh, gimana gimana?
P : He eh, hmm mungkin ini, karena kemarin kan aku udah sempet olah juga untuk datanya
ternyata masih ada yang kurang jadi kayanya aku ada beberapa pertanyaan tambahan sihh
E : He’em
P : Iya, langsung aja ya Pak Enda ya.
E : Iyaa, boleh
P : Hmm kemarin kan kalo dari hasil wawancaranya, Pak Enda sempet menjelaskan tentang
visi dari Pak Enda sendiri yaitu untuk menginspirasi trus untuk mengajak remaja indonesia
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juga untuk memberikan bukti konkrit membawa indonesia ke tingkatan yang lebih baik
melalui ketersediaan yang sudah diberikan oleh dunia digital. Nah saya mau nanya Pak
untuk, hmm kira-kira apakah pesan-pesan yang disampaikan melalui Twitter atau tulisan di
blog itu juga ditujukan untuk mencapai visi tersebut?
E : Yang saya sampaikan maksudnya?
P : He eh, kemarin kan sempet disampein juga, saya sempet tanya untuk visi atau tujuan
hidup dari Pak Enda, trus kan kemarin sempet dijelaskan juga kan ingin menginspirasi
remaja-remaja indonesia untuk memberikan bukti konkrit bahwa melalui dunia digital tuh
mereka bisa melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia ke tingkatan yang lebih baik.
Gitu kan ya Pak?
E : He eh iya
P : Nah saya mau nanya kira-kira untuk tulisa-tulisan atau tweet, mungkin tulisan di blog
juga yang Pak Enda tuliskan, apakah itu juga ditujukan untuk mencapai visi tersebut?
E : Secara langsung dan tidak langsung yah. Maksudnya gini, mungkin saya ga terus-terusan’
ayo dong bergerak’, misalnya, atau ‘ayo dong ngapain’. Ngga gitu. Tapi dengan saya
melakukan apa yang bisa saya lakukan sendiri ya mudah mudahan temen2 ada yang
terinspirasi dari situ. Gitu.
P : Hoo oke. Trus saya mau nanya juga pak untuk.. hmm kira2 dalam hidup ini nilai2
penting apa sih yang selalu Pak Enda pegang
E : Kalau buat saya sih hmm optimisme ya. Jadi bahwa, hmm pasti ada istilahnya tuh
daripada mengutuk di kegelapan, lebih baik menyalakan lilin gitu, jadi seburuk apapun
kondisi kita sedang berada, segelap apapun, kita harus tetap bisa melihat sisi lebih baiknya,
sisi yang optimisnya. Sisi lebih baiknya dalam hidup bahwa kita tetap dapart melakukan
sesuatu dalam keterbatasan apapun yang kita miliki. Hmm iya.
P : Itu aja pak?
E : Yang lain mungkin. Hmm saya percaya juga kalau saya berbuat baik sama orang, yaa
akan ada, orang juga akanberbuat baik, hormat gitu ya, menempatkan segala sesuatunya pada
tempatnya dengan sesuai, itu sih saya percaya orang juga akan melakukan hal yang sama
pada kita.
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P : Hoo oke, kalo misalnya balik lagi ke brand statement dari Pak Enda nih, kira2 bagaimana
sih Pak Enda mendefinisikan diri Pak Enda sendiri itu dalam sebuah brand statement?
E : Hmm, kalo saya sih karena ga dalam rangka apa yaa, kita jualan. Apa yaa, kalo saya sih
ya ini, brand statementnya seorang blogger, seorang founder, tapi juga seorang yang percaya
pada kekuatan teknologi digital. Itu.
P : Hmm he eh he eh, terus mungkin kan selama ini dalam aktivitas di media sosial itu juga
sering ada dimana-mana juga, kira-kira pernah mendapatkan komentar yang negatif ga sih
pak, atau mungkin saran, atau mungkin kritik gitu
E : Hmm apa ya mungkin lebih ke... mungkin bukan orang yang ngomong ya, tapi saya juga
mengkritik diri saya sendiri juga gitu. Yaa pencapaian yang saya dapat saat ini, sebenernya
belum ada yang betul-betul real hasilnya, gitu.
P : Oke.
E : Jadi sebenernya masih dalam proses juga. Ga ada yang bisa saya klaim bahwa ini saya
sudah berhasil melakukan ini, gitu. Karena ini semua sedang berjalan, jadi itu yang sekarang
saya rasakan. Jadi belum ada yang betul-betul saya bilang bahwa ‘saya sudah berhasil nih’
atau ‘ saya udah sukses nih’, ga ada yang seperti itu.
P : Ohh gitu, kalau misalkan kaya dari orang lain sendiri gitu pak, kalo misalkan kayak di
Twitter atau misalkan di Facebook. Biasanya kan abis posting sesuatu ada yang menanggapi
juga. Nah kira2 pernah ga sih pak ada komentar yang berbau negatif atau mungkin
mengkritik atau memberikan saran kaya misalnya ‘kayanya sebaiknya nanti jangan share
tentang ini deh atau jangan tulis tentang ini gitu, pernah ga sih pak?
E : Kalau saya sih ngga ada ya rasanya
P : Hoo belom ada yang sampai saat ini untuk komentar-komentar yang kearah negatif gitu
ya pak?
E : Lebih kalo misalnya saya apa ya. Hmm karna saya emang ga mencoba mencari yang
sifatnya kontroversial ya. Biasanya, pernah dulu nih ada satu MLM gitu yang ceritanya orang
bisa cepet kaya di internet gitu
P : Ohh iya iya
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E : Itu saya dan teman-teman posting tentang itu nahh itu baru ada orang yang negatif karena
mungkin merasa bahwa ya kesempatan dia untuk bisa mendapatkan hasil dari situ jadinya
ketutup karna mungkin ada banyak orang yang tau dan mungkin akan ada lebih banyak orang
yang kontra, gitu. Nah ujung-ujungnya sekarang si mlm-nya juga udah ga ada. Jadi, kecuali
kita memang sharing sesuatu yang sifatnya mungkin ga semua orang setuju, mungkin baru
akan ada orang yang ga setuju atau negatif. Kalo saya sih, ada sih, tapi ga spesifik ya.
Misalnya waktu itu sayaa pernah sharing tentang penghapusan kolom agama di KTP. Ya ada
orang yang ga setuju sama itu. Cuma ya saya coba jelasin seperti ini. Jadi bukan serangan ke
sayanya pribadi tapi lebih ke informasi yang saya share atau pendapat yang saya utarakan.
P : Hmm, kan kalo Pak Enda emang seneng buat mengutarakan pendapat melalui tulisan di
blog atau mungkin melalui ee apa namanya postingan di Twitter dan Facebook juga kan ya
pak
E : He em
P : He eh, mungkin keseringan komentar-komentar negatifnya muncul dari situ kalli yaa?
E : Iya tapi nggaa.. kalo ditanya, ngga banyak sih, maksudnya ada tapi ya itu tadi mungkin
komentar yang nyindir aja ‘ sok lucu lu’ atau misalnya ‘lu sok bijak lu’ya jadi cuman gitu
doang. Justru itu masih dijaman jeblok ya. Kan di blog masih bisa anonim yanulisnya.
Sekarang kalau di Twitter, Twitter ya bukan tentang tulisan panjang, terus kalau di Facebook,
ya karena orangnya mungkin udah kenal, entah gak komentar atau, eh apa kalau di Facebook
karena seharusnya kenal, jadi mungkin malah ga enak kalau ada komentar negatif
P : He eh, kalo dari Pak Enda sendiri, kalau misalnya ada komen kaya sok bijak lah atau sok
lucu, biasanya menanggapinya dengan seperti apa pak?
E : Ya dibiarin aja ga usah ditanggapin
P : Ohh dicuekin aja ya?
E : Iyaa
P : Hehe oke, aku mau nanya juga nih pak kira2 Pak Enda ini dalam kehidupan sehari-hari
biasanya dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih pak, apak mungkin yang lebih santai,
atau yang kaya lebih seneng untuk mengutarakan untuk kebebasan berpendapat atau yang
seperti apa sih pak
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E : Kayanya saya juga ga tau tuh, kayanya mungkin harus ditanyai sama orang lain gitu
P : Hehehe oke2, mungkin kalau ke kelemahan sama kelebihan dari diri Pak Enda sendiri?
E : Nah itu juga mungkin harus dinilai sama orang lain kali ya
P : Hehe kalau misalnya kaya selama ini pernah kaya yang tadi Pak Enda bilang, pernah
introspeksi, liat kedalam diri sendiri gitu kan misalnya. Kira-kira pernah merasa ga sih
kaya’oh ini nih sifat yang kaya gini nih jadi kelemahan nih buat gue’ atau misalnya
‘kelebihan gue harus diapain’ kaya gitu sih pak
E : Hmm ya kalau kelemahan mungkin apa yaa... hmm... apa ya mungkin suka apa namanya,
kadang2 ngga, mungkin saya lebih suka ngasih ide, daripada harus menjalankan idenya
sampai jadi.
P : Ohh okee
E : Tapi kalau ada masukan sih saya seneng, tapi kalau misalnya oh ini harus dikerjain nih
sampai selesai. Nahh belum tentu saya mau ngerjain itu sampai selesai, atau memastikan itu
samapai selesai gitu. Hmm terus apa ya secara pribadi juga saya peduli pada banyak orang,
tapi dari orang ke orang mungkin kalo dia ga cerita masalah pribadi ke saya, saya juga ga
akan nanya gitu. Tapi kalau misalnya dia cerita, ngomong, baru saya dengering. Kadangkadang ada orang yang sensitif ya, misalnya ada orang yang mukanya muram atau apa, dia
nanya gitu kan, ‘kenapa?’, gitu. Kalau saya merasa kalau dianya belom ngomong ya berarti
dia memang belum mau ngomong, belum merasa itu perlu jadi urusan saya gitu, tapi kalau
dia ngomong ya saya dengerin, tapi kalau misalnya dia ngomong ya saya akan nanya, gitu.
P : Okee, kalo dari kelebihannya?
E : Kalau dari kelebihan, mungkin, hmm... kalo ideas sih banyak ya, ide kreatif banyak. Trus
saya juga merasa kalau kita menyampaikannya dengan baik sambil melihat siapa audiencenya, jadi saya, kadang2 ya sambil introspeksi juga sambil ngeliat kalau untuk orang lain
kayak gimana. Ada yang menurut saya ngga.. ngga fokus atau malah bisa ngelantur, orang
ngomong menggunakan istilah2 yang jadi seolah-olah diada-adain gitu. Nah dari sisi
komunikasi sih saya rasanya bisa nyampein dengan baik lah intinya gitu. Dan mudahmudahan selama ini pesannya itu bisa tersampaikan
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P : Ohh oke2, kalau kemarin juga aku kan sempat nanya nih pak untuk hmm social media
yang sering digunakan itu kan kaya Twitter, Facebook sama paling blog kali yaa pak. Kira2
alasan kenapa memilih social media tersebut sebagai social media yang paling sering
digunakan tuh kenapa sih pak?
E : Hmm
P : Soalnya kan sekarang udah ada Instagram, udah ada Path juga, atau mungkin karna
Facebook sama Twitter ada apaa, ada kelebihan apa gitu?
E : Hmm, terus terang sih ini karena makin banyak yang harus kita manage, seringkali saya
mencob.. jadi maksudnya gini kalau ada satu link yang saya liat menarik, saya ada tools-nya
untuk kemudian sekaligus mempostingkannya ke LinkedIn, ke Twitter dan ke Facebook
misalnya. Jadi memang semuanya saya gunakan, tapi kelebihan dan kekurangannya kalau
buat saya ya kalau Facebook sekarang ini malah jadi reaksinya lebih banyak, mungkin yang
nge-like lebih banyak. Kalau di Twitter malah mungkin yang nge-like dan nge-retweet
sekarang memang tidak kaya dulu lagi karena memang rasanya orang juga udah ga terlalu ini
ya, udah ga terlalu banyak Twitter-an gitu
P : Oke
E : Instagram sih saya, karena beda penggunaannya, itu lebih arus visual, dan saya lebih
percaya pada arus original gitu. Bukan ngambilin foto orang tapi harus foto sendiri, jadi ya
kalau ada foto yang mau saya posting, ya baru saya posting.
P : Hmm oke kalo gitu. Kalo untuk hmm kira2 perasaan seperti apa sih pak yang ingin Pak
Enda bangun ketika ada orang yang berkunjung ke halaman media sosial Pak Enda, apakah
perasaan bahwa mereka merasa teredukasi, atau misalnya mereka hmm merasa seneng
mendapat info-info seperti ini, atau kaya gimana mungkin pak?
E : Terus terang sih saya ga peduli ya. Saya ga peduli orang mau ngerasain kaya gimana, ya
itu yang mau saya share, gitu.
P : Ohhh gitu
E : Jadi saya sih gak mikirin orang harus gimana ya gimana ya. Saya sih biarin aja.
Maksudnya saya share itu, apa adanya itu, itu yang saya mau. Orang suka atau ga suka ya
terserah aja
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P : Hmm he eh he eh, mungkin balik lagi, kemarin kan saya juga sempet nanya pengaruh dari
personal brand Pak Enda sendiri sebagai bapak blogger indonesia. Kemarin kan Pak Enda
smpet bilang bahwa si personal brand sbg bapak blogger itu memberikan pengaruh dalam
perkembangan karir Pak Enda. Hmm kira-kira perkembangan, eh pengaruh seperti apa sih
pak yang spesifi dari personal brand yang terbentuk tersebut?
E : Mungkin gini, ini juga untuk personal brand secara keseluruhan ya, artinya personal
brand itu kan ujung-ujungnya reputasi dan nama yang udah lebih dikenal gitu. Jadi mungkin
kalau buat saya sih memudahkan kalau misalnya saya dikenali dengan seseorang yang
mungkin sudah denger tentang saya. Atau saya ketemu, atau hmm apa namanya.. entah itu
pertner bisnis baru, atau klien baru, atau misalnya pejabat pemerintah, siapapun, gitu. Kalau
dia sudah pernah denger atau sudah pernah tau tentang saya, jadinya lebih familiar, saya ga
lagi harus menjelaskan saya ini siapa. Itu lah sebenernya fungsi utamanya menurut saya ya
P : Hmm, kalau kemarin juga Pak Enda kan sempet hmm apa namanya, terpilih sebangsa itu
terpilih jadi 3 OTT Nasional itu kan ya pak
E : He eh
P : Apakah itu juga termasuk salah satu pengaruh yang diberikan dari hmm si personal brand
sebagai bapak blogger indonesia itu pak?
E : Hmm ngga sih rasanya ya, itu ya karna dia apa namanya, dianggap yang salah satu yang
bisa dihitung gitu. Karena memang lagi nyari aplikasi media sosial dan messenger di
Indonesia, yaa bisa diliat ada media sosial apa lagi di Indonesia. Rasanya sih ga banyak. Jadi
ya terpilih lah sebangsa, bukan karena saya disebut bapak blogger atau gimana
P : Ohh oke hehe terus mungkin balik lagi juga nih pak ke yang wawancara pertama kemarin
kan saya sempet tanya Pak Enda kalau ingin dipersepsi publik, ingin dipersepsikan sebagai
orang yang seperti apa, gitu kan ya pak. Terus kan kemarin sempat dikatakan bahwa ingin
dipersepsi sebagai orang yang mengerti di bidang dunia digital dan mampu menjelaskan serta
menyederhanakan hmm pemahaman mengenai dunia digital ya pak
E : He eh
P : Kalau boleh tau, kenapa sih pak ingin dipersepsikan seperti itu?

Online Personal..., Petrina, FIKOM UMN, 2016

E : Hmm, ya karena itu di bidang saya ya. Kesatu, pertama di bidang saya, yang kedua hmm,
rasanya ya memang masih dibutuhkan, karena masih ada orang yang butuh dan dari segala
penjuru ini ya. Karena teknologi digital ini masih sesuatu yang baru, masih banyak orang
yang masih salah kaprah lah, menggunakannya masih kurang dan butuh infoprmasi2 yang
sifatnya mendasar aja. Nah saya sih ngerasa bahwa saya udah ada dalam posisi itu dan saya
bisa melakukannya dengan baik ya kenapa engga, justru sebaliknya kan, kalau misalnya
dipersepsikan sebagai orang yang ga ngerti tentang dunia digital ya tentunya saya ga akan di
posisi ini gitu
P : Ohh iya, kalau misalnya, saya akan ngebahas mengenai bio dari beberapa media sosial
Pak Enda, karena kan itu juga kalau dalam aktivitas personal branding masuk dalam
personal brand yang terbentuk kan ya pak
E : He eh
P : Saya mau nanya kenapa sih memilih bio di beberapa, ini sih saya liat di Facebook, di
Twitter juga, yang ‘you said why, i say why not’ hehe itu kenapa memilih itu pak kalau boleh
tau?
E : Hmm apa yaa, itu kan sebenernya dari quote yang saya suka ya, George Bernard Shaw
yang bilang seperti itu, tapi ujungnya, sebenernya intinya bahwa saya ngeliat bahwa pertama
kita perlu untuk terus berpikir kritis gitu, jangan Cuma terima aja, segala sesuatu yang udah
dikasih sama lingkungan, sama sekolah, sama sejarah. Setiap kali kita bisa menemukan solusi
yang lebih baik ya kenapa engga. Nah ‘kenapa engga’ itu kan kalau kita terapkan dalam
berbagai hal, yaa why not gitu kan. Jadi ketika kita memberikan sebuah solusi, jangan tanya
kenapa ya, tapi justru ya kenapa engga, gituu. Jadi itu apa ya, di satu sisi ungkapan supaya
apa ya, supaya saya terutama jadi lebih kritis, supaya ngga terlalu cuma diem di tempat yang
udah nyaman, tapi juga berani menantang diri sendiri untuk mencoba segala sesuatu yang
baru, trus juga jangan supaya hanya ngerjain hal-hal yang sifatnya rutin dan saya udah tau.
Tapi justru ngerjain hal-hal yang belum pernah saya kerjain
P : Ohh, oke, terus kalau ada juga kan ya pak tulisannya yang ‘blogger extraordinaire, social
media geek, coffee enthusiast. Apakah itu merupakan salah satu dari personal brand yang
hmm maksudnya hmm.. mungkin tadi balik lagi ke brand statementnya Pak Enda juga kali ya
E : Hmm ya itu kan mencoba mendeskripsikan diri, karena diminta untuk mendeskripsikan
diri secara.. ya itu pilihan yang saya gunakan. Kalau blogger extraordinaire ya karena saya
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gak mau nyebut sebagai bapak blogger indonesia gitu kan, tapi saya pengen bilang bahwa
saya bukan blogger yang biasa-biasa aja, makanya saya bilang blogger extraordinaire.
Blogger yang ngga biasa. Social Media Geek ya karena saya pengguna, tiap ada social media
ya saya cobain, kopi ya karena saya suka kopi.
P : Ahaha tadi sempet bilang gak mau sebut sebagai bapak blogger indonesia ya Pak, itu
kenapa pak kira2?
E : Ya karena itu julukan yang diberikan oleh orang ya, panggilan gitu. Untuk memudahkan
aja. Tapi saya sendiri ga pernah mengaku-ngaku sebagai ‘oh saya nih bapak blogger
indonesia’, ngga yang, apa rasanya ngga ini aja..
P : Terlalu menyeluruh gitu ya Pak?
E : Bukan masalah kenapa-kenapa ya. Yaa karena itu tadi, itu namanya julukan, digunakan
oleh orang lain kepada saya, jadi bukan saya yang menggunakannya.
Hmm, tapi kalau dijulukin oleh orang lain sendiri, bapak lebih nyaman untuk, dijuluki
sebagai bapak blogger indonesia itu sendiri atau sebagai tadi blogger yang gak biasa aja,
maksudnya bukan blogger yang biasa gitu pak, yang sesuai dengan bio yang dituliskan tadi.
E : Saya sih bebas-bebas aja ya. Orang mau manggil saya apa ya saya serahkan aja. Tapi itu
yang mereka panggil gitu, bukan saya yang ngatur.
P : Hmm he eh he eh. Sama ini sih pak saya mau nanya, Pak Enda kan dulu lulusan dari
ITBya Pak, dari teknik sipil ITB ya
E : Iyaa.
P : Kalau untuk di bidang digital sendiri, apakah Pak Enda pernah melalui jalur akademik
misalnya kaya sekolah khusus atau pelatihan atau mungkin sesuatu yang terkait akademik
tentang dunia digital itu pak?
E : Engga, ga pernah.
P : Jadi itu mendalami sendiri aja ya? Melalui informasi-informasi yang didapat melalui
newsletter dan lain sebagainya gitu pak
E : Iyaaa gitu.
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P : Hmm sama paling ini sih pak, kalau yang website enda@goblogmedia.com itu, itu
termasuknya website atau blog yaa pak?
E : Blog.
P : Ohh lebih ke blog yaa, kalau website untuk Pak Enda pribadi sendiri apakah ada pak?
E : Ga ada
P : Ohh, kalau boleh tau kenapa pak, kenapa gak dibuat website pribadi tentang Pak Enda
gitu?
E : Hmm yaa belum dirasa perlu aja yaa.
P : Ohh okee, hmm... udah sih pak
E : Okeee.
P : Kayanya sih saya rasa sudah cukup pertanyaanya. Iya paling sampai sini dulu ya Pak
Enda.
E : Okee.
P : Terima kasih banyak Pak Enda untuk waktunya.
E : Iyaaa, sama-sama.
P : Iyaa selamat sore Pak Enda.
E : Iyaa semoga lancar yaa.
P : Iyaa selamat sore Pak Enda, Terima kasih.
E : Iyaa terima kasih.
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Transkrip Wawancara
Narasumber

: Richie Wirjan – Brand Strategist

Waktu

: 24 Mei 2016. Pkl 12.00)

Tempat

: Maxx Coffee Tomang

Jenis

: Wawancara Langsung

Keterangan

: P sebagai Petrina
R sebagai Richie Wirjan

P: Mungkin kalo di awal aku mau nanya dulu kali ya mengenai pemahaman Pak Richie
mengenai aktifitas personal branding itu sendiri sekarang ini kayak gimana sih?
R: So kalo sekarang karena rata-rata semua kan orang kayak all of us actually have your
own charateristic, we are all so unique, cuma ada satu Richie Wirjan, cuma ada satu Petrina,
cuma ada satu Rey, namanya mirip-mirip gitu tapi karakteristik semua beda-beda, nah
makanya kenapa personal branding itu penting karena it depends seberapa besar kitanya mau
maju, seberapa besar kita pengen coba angkat diri kita, karena itu ngebantu. It talks about
your experience, it talks about your business, it’s about your relationship juga. Jadi kalau
kita ngomong mengenai personal branding ya itu relate to everything. Pertanyaannya emang
seberapa jauh sih kita mau pake itu? Karena kan ga semua orang bisa ngelakuin personal
branding itu.
P: Kalau misalnya dari Pak Richie sendiri apakah dalam aktivitas sehari-hari, misalnya di
pekerjaan juga mempraktikan si personal branding ini sendiri?
R: Oke, kalau dari saya bukan.. Gini personal branding kan ada orang, hmm kalo personal
branding kan biasanya dia akan kaya nge-post almost everyday and talk about this gitu kan,
ada yang kaya ikutan kalo ada event apa, dipanggil terus show up, post di Instagram,
kemudian orang dateng. Hmm sebenernya itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan.
Jadi, kalau ditanya kamu mampu ga personal branding, it depends, kalau saya, kan saya tau
keterbatasan saya adalah saya ngga membuat waktu yang spesifik untuk bener-bener ngatur
saya mau nge-post konten ini, saya mau nulis artikel soal ini gitu, tapi cara saya lebih ke
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ngolah soal event biasanya. So personal branding saya lebih kepada, karena saya kan dosen,
sekarang saya ngajar di prasmul, saya manfaatin background saya, which is as educator
untuk masuk ke kelas-kelas, mau belajar apa, terus event-event di Co Working Space. Saya
ngomongnya kesitu. Jadi saya kalo topik sih tetep relevan, tetep ke branding. Tapi kayak as a
personal branding tuh kayak mesti tau mampu ga sih dan kayak keterbatasan kita tuh
dimana, bisa aktif atau bisa cuman seminggu 3 kali nge-post atau seminggu sekali nge-post
atau ga kayak kadang kadang kan yaa seniatnya aja. Pas lagi kosong waktu, terus diniatin,
bikin, nge-post sebulan atau dua bulan lagi.
P: Berarti kalo gitu menurut Pak Richie sendiri, intensitas dalam posting di media sosial itu
berpengaruh dalam pembentukan personal branding seseorang?
R: Totally yes. Kenapa, karena kalo misalnya kita mem-build up branding nih. Kalo satu
pointer untuk itu build brand yang kuat itu kita bicara soal consistency. Kalo ngga konsisten,
kita nge-post ini, ntar ketelen sama yang laen. Terus nanti kita mau ngmongin topik itu lagi,
nanti kaya ini topiknya kayanya udah bukan kamu lagi deh, udah ada orang lain. Jadi
konsisten itu sangat penting, termasuk soal waktu, termasuk soal topik. Kalo saya selalu
bahas soal branding, mostly soal branding sama personal development atau leadership. Cuma
dua itu doang. Gua ga akan ngambil soal finance, gua gak akan ngambil soal yang lain-lain
diluar itu karena gua tau, gua kuatnya disitu. Meanwhile, orang-orang masih coba cari jati
diri. Personal branding kan ngga kaya kamu tau kamu siapa, terus kamu bikin, istilahnya
kamu lulus. Gua tau nih personal branding kamu, kamu anak PR, personal branding kamu
disini. It’s gonna be quiet hard, karena you’re gonna go along with your branding. Yang
tadinya ngomongin tentang PR, kamu akan kemana gesernya, karena kamu akan keep up
sama changes juga kan. Kalo misalnya begitu lulus topik PR-nya udah basi, so that’s why you
need to keep up. Itu yang makanya mesti diingat.
P: Oke, terus kalo pandangan Pak Richie sendiri. tadi kan kita juga udah sempet membahas
mengenai social media itu sendiri, mengenai fenomena personal branding yang dilakukan di
media online sekarang ini tuh kaya gimana sih?
R: Kalo fenomenanya sebenernya, semua orang tuh berusaha. Maksudnya bukannya
berusaha ya, ketika mereka udah masuk ke social media, well itu mereka udah melakukan
personal branding. Cuma apa emang diniatin atau yang ya ya udah lah yang penting punya
social media. Itu juga yang animonya kalo orang bilang naik atau turun, it depends dari social
medianya kan seperti apa, karena setiap social media dia punya targetnya tersendiri, dia
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punya karakteristiknya sendiri. kamu gak akan post yang panjang-panjang di Instagram
karena limited. Kamu gak akan post yang heboh-heboh karena misalnya you post it on
Facebook misalnya, karena Snapchat lebih relevan sekarang. Jadi social media itu penting
banget pesan kita mau kemana. It depends, if you want to make youre so serious, bener-bener
siap di career profesional. Mungkin cara kamu bangun personal branding-nya di LinkedIn.
Tambah tools lainnya gitu. Semua pasti ngehubungin. Ngga ada yang, jarang sih saya liat
yang cuma satu, main di Youtube doang. Tapi ga ada Instagram, dia ga punya Snapchat, dia
ga punya Twitter. Itu tuh jarang banget. Pasti ada satu yang dominan ditambahin sama
supporting-nya yang mana.
P: Gimana sih si media online itu pada akhirnya membentuk personal branding seseorang?
R: Gimana social media itu..
P: Iya media online istilahnya pada akhirnya bisa ngebentuk personal branding. Gimana
cara-caranya yang orang bisa lakuin di social media untuk membentuk personal brand-nya
mereka?
R: Oke, gimana caranya? Let you say it need the tactical part?
P: Hmm iya.
R: Oke, kita biasa gini. Contoh ya, misal kita ngomongin Path ya. Personal branding kan
kita ngomongin pokoknya it’s all about me. How i can communicate about me? Contoh kamu
dateng ke satu hotel, then you post your location di hotel mana, kamu makan dimana. Kalo
kamu makan di pinggir jalan, kamu gak akan n nge-post di Path. Karena kamu gak mau
orang-orang tau masa kamu makan di pinggir jalan sih. Kalo kamu lebih pengen di build up
ke image kearah well, orang-orang yang lebih premium lah, highclass. Kadang-kadang gak
musti di lokasi yang akurat. Path kan actually you can fake it. Kamu lagi di daerah senayan
deh, lagi jalan ni di senayan. Path aja, check in di hotel mulia. Kamu gak ada disitu, but when
people see di timeline-nya dia kaya ‘Wih Petrina lagi di Hotel Mulia, ngapain nih’, ditanya
dong ngapain. Yaa biasa lah. Nah yauda it’s build up the image. Ya beberapa politics juga
kaya gitu kan. The way Ahok menggunakan Youtube untuk bener-bener nunjukin dia kaya
gimana. Gimana artis coba pake Instagram untuk nge-post kehidupannya mereka, karena it’s
totally the record gitu. All activity, whatever you say, what ever you show about the pictures,
what ever you try to put your content within the media, the it means it’s you. Jadi media
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emang cuma alat, tapi siapa kamu, siapa yang kamu coba tunjukin dari diri kamu, well, it
represent who you are. That’s personal branding kan.
P: Kalo kita tau kan, personal brand itu sendiri ada yang emang orang sengaja dibentuk.
Misalnya kaya mereka pengen dianggep sebagai orang yang santai, jadi ada beberapa orang
yang emang hadir di beberapa acara mereka pakai celana selutut atau misalnya mereka selalu
pakai bandana kaya gitu, itu kan emang orang yang sengaja membentuk. Tapi ada juga
beberapa yang dari aktivitas yang mereka lakukan pada akhirnya membentuk personal
branding mereka sendiri kan. Kalo menurut Pak Richie gimana sih fenomena seperti itu?
R: Hmm gini, gak ada salah, gak ada benar. Itu Cuma masalah kaya tepat atau engganya. Let
say Bob Sadino. Almarhum Bob kan dia pake celana pendek terus. It’s the way dia build gitu,
bahwa saya dari orang bawah, sampe akhirnya saya berhasil. The way Mark Zuckerberg pake
baju abu-abunya. The way Steve Jobs pakai turtle neck-nya. Biarpun itu dibilang soal, ya it’s
all about decision making kan. Sebenernya kita gak mau musingin kita mau pake baju apa di
pagi hari, jadi samain aja semuanya. Well it’s personal branding. So people remember, kalo
misalnya kaos abu-abu ya Mark Zuckerberg. Itu kan mereka coba set. Itu yang di set, kalo
misalnya ga ke set. You just go with the flow aja, aktivitasnya ngapain, ada ini, yauda kamu
ikutan, ada ini, kamu jalanin aja gitu. Well it’s personal branding. Tetep aja. Mau diatur ga
diatur, selama kamu mengkomunikasikan, ya that’s a part of communication kan. Even you
dont say a word, but what ever you wear, it deliver a message, non verbal message. Secara
visible pun keliatan, oh kalo misalnya ketemu orang dia pakai dasi, padahal sebenarnya
meeting-nya biasa aja, ya mungkin dia pengen keliatan agak rapih kali yaa. Padahal tujuan
dia sebenernya ya saya cuma pengen pake dasi aja. Tapi ya it sends a message. Anything you
do, anything you say, whatever you wear, kamu ngepost tag location dimana, kamu dengerin
lagu apa. Oh lagi nonton Captain America Civil War yang bener-bener baru keluar, berarti oh
gila dia hype banget ya, padahal sebenernya cuma nge-tag gitu doang belom tentu beneran
nonton. Kan ga tau kan? kamu ga tau kan? We cannot check the truth. Karena it trully show
the picture, ada gambarnya, so personal branding itu bener-bener so dynamic. Karena in
branding tuh every touch point ya it’s matter. Potongan rambut, kacamata kamu, bajunya
warna apa. It show who you are.
P: Hmm kalo tahapan personal branding apa sih, kaya misalnya diawal tuh untuk kalo kita
mau melakukan personal branding tahapan apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa
membangun personal brand yang kuat?

Online Personal..., Petrina, FIKOM UMN, 2016

R: Oke, ini saya tarik ke metodologi Credens. So in Credens we call it credens model. Ada 4
P yang kita mesti punya. It’s about purpose, power, perform, and persistency. Maksudnya
adalah begini di purpose itu kita bicara soal tujuan. Kenapa kamu mau bikin personal
branding, tujuannya apa sih? Is there any strong idea atau message yang bener-bener kamu
yakin banget that’s the reason you want to do it, and you want to share it to the world. Itu
harus jelas dulu tujuannya apa si personal branding. Kenapa saya mesti nulis. Jadi ga Cuma,
kadang gini, personal branding ya, oh berarti saya mesti bikin artikel yang banyak. But
before you talk about it, itu tuh ada di fase all about performance, kamu ngelakuin itu. Tapi
sebelumnya, kenapa kamu mau ngelakuin itu. So you gonna stop on the purpose first. Baru
dari situ masuk bicara soal power. Power itu maksudnya apa? Oke kamu udah tau tujuannya
apa, personal branding-nya mau ngomongin apa. Kenapa mau ngelakuin itu. Tapi power tuh
bicara soal capability, kamu mampu ga sih? Are you trully an expert in that topic? Atau kalau
misalkan kamu bikin artikel bagus, kamu kirim ke media, ditemuin sama orang yang
mungkin bersinggungan lah. kamu yakin ga sih kamu bisa mempertahankan idea kamu? Atau
kayanya saya ga jago disitu deh. Ya if you’re not an expert in that part, dont do personal
branding on that topic, because you cannot fake it in personal branding. Kalo orang mikir ya
well, social media strategy ya ada, like personal branding strategy ada, kaya orang-orang
politik gitu2, tapi theres a research, kamu bisa cari deh nanti ada datanya bahwa semua orang
udah tau when we talk about content atau words, itu cuma count sekitar 7 persen dari
kredibilitas dari si orang pribadi. Kenapa? Karena yang makan porsi supaya orang benerbener percaya itu adalah body language. Itu tuh sampe 57 persen. Kenapa? Karena orangorang udah tau bahwa semua yang ditulis itu tuh scripted, itu bisa diatur. Tapi ketika personal
branding kamu maju ke depan, body language kamu ga bisa kamu bohongin. You cannot fake
it. makanya itu kenapa kamu mesti tau kenapa kamu ngelakuin itu and you cannot fake it.
Orang-orang bilang you can not fake it till you make it. well for some reason maybe you can
do it, tapi kamu akan sampe di momen dimana kamu ga bisa ngibul lagi, karena orang-orang
udah tau that’s your personal branding. And then you do perform. It means you take an
action. Yaa nge-post lah bener-bener seminggu sekali, ngepost lah bikin artikel, bikin video
yang bener-bener emang ngelakuin action. Bagian terakhir persistence. Kenapa? Karena
personal branding itu ga gampang. We thought yauda yang penting sekedar nge-post aja,
yang penting orang tau. It similiar to branding juga. Sama. Kalo kamu gak intens, kamu baru
jalanin sebulan deh, terus udah kaya kok yang ngelike-nya dikit yaa, kok ga ada yang repost
ya, kok gak ada yang ini yaa. Well, personal branding itu gak dibangun dalam sehari atau
sebulan yang kaya semakin saya intens ya that’s it. if you get into, or keep up sama
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momentumnya pas, mungkin kamu bisa jadi kaya artis karbitan. You know like a youtube
stars yang beberapa kali naik trus abis itu udah kan, ilang kan. Sekarang dimana? Ya ngga
ada. Naik gak? Naik. Tapi tahan ga? Namanya persistence tuh bicara soal itu. Do whatever
you do, why you do it? how you do differently, itu bener-bener sustain ga sih? Bener-bener
bertahan gak? Kalau pun kaya yaa setahun kamu bener-bener kuat ga sih? Nge-post gituan
tapi mungkin orang ga ada yang dengerin or maybe something wrong with it. tapi gini balik
lagi, when you believe with your purpose, you trully know what why you do it, what you do,
yauda kamu gak akan cape. Tapi kalo personal branding-nya saya mau giniin ah, oh lagi
trend-nya gini, yauda tinggal nunggu aja, seberapa kamu kuat, sama seberapa trend-nya lagi
naik. Begitu trend-nya turun, well you gonna change your uniform again. So keep up with it.
P: Oke, berarti tadi termasuk juga kriterianya itu juga kan? Karena kan aku juga sempet baca
nih untuk aktivitas personal branding di media online itu ada beberapa literatur yang
mengatakan bahwa penting untuk punya personal website, website pribadi untuk membentuk
personal brand
R: He’eh iya betul.
P: Kalo menurut Pak Richie sendiri apakah personal website itu benar-benar diperlukan?
Atau sebenernya..
R : Hmm it depends ya sebenernya. Kalo personal website itu kalo dulu di kampus
seengganya pada bilang gini, seengganya kamu beli domain kamu sendiri deh. Seengganya.
Masalah itu mau dipake atau engga ya itu belakangan. Tapi kalo dipikir-pikir, mostly creative
agency, orang pengen tau siapa kita. Ngga semua kerjaan kita, bisa kita tunjukin di social
media, right? Some confidential. How mereka bisa reach kita? Dan corporate mungkin
mereka ga punya social media yang sama kaya kita kan. Ga mungkin dari Twitter kantornya
trus tag, buat nanyain ‘pak bisa ketemu gak’, kan ga mungkin. So personal website mungkin
bisa di tracknya kesitu. Tapi sekarang kalo dibilang personal website, mungkin it just nice to
have. Unless kamu bikin personal website yang bener-bener hidup ya. You put your article,
you put your thought. kamu post bener-bener intens, then your personal website becoming
like a community builder, community center. Kalo orang mau cari ini, kamu ke website ini
aja. Karena ada isinya. Tapi kalo cuma buat dipajang doang, kaya kalo orang lewat terus dia
liat ya syukur, kalo engga ya yauda. Makanya ya seberapa jauh kita mau manfaatin itu kalo
personal website. Anyway kalo sekarang kaya LinkedIn aja kalo mau cari kerja, it represents
who you are. Daripada kamu cape2 bikin personal website just for CV, make your LinkedIn
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very nice. Udah, karena dari situ CV bisa di convert ke PDF. Udah, well personal branding
juga kan larinya kesitu.
P: Kalo dari yang saya teliti ini kan Pak Enda Nasution, beliau gak punya website pribadi tapi
punya blog dimana dia sering share tentang kehidupan pribadi juga, tentang aktivitas dia di
dunia digital. Karena kan dia fokusnya lebih ke dunia digital. Itu dia share ada yang dari
tulisan dia pribadi, ada yang dari newsletter yang dia terima. Kira-kira kalau blog seperti itu,
apakah bisa juga mewakili personal brand dari seseorang?
R: Ya, karena itu blog personalnya dia kan? Even as a company juga bisa kaya gitu. Cuma
itu emang ngebantu kok untuk nge-build up. Sekarang kalo ditanya trend-nya blogging turun
apa naik?
P: Naik sih.
R: Naik kan? Bener, karena sekarang orang-orang bener-bener sadar bahwa it’s about the
power of content. Kita ngadu content. Media nge-post terus, but do people trully believe in
the media as one hundred percent? Akhirnya ngomongin lebih ke pengalaman pribadi kan?
Kenapa? Karena pengalaman pribadi satu lebih relevan, lebih terkonek, lebih direct juga. Jadi
dari situ blog itu akhirnya bisa ngebantu untuk nge-build up image dari si personalnya.
Beberapa startup atau media-media kaya blogging startup ya itu juga lagi growth kok,
banyak yang naik. Kenapa? Karena mereka ngeliat sekarang nih semua orang they just want
to express themself. Social media sekarang makin banyak kok yang buat manfaatin, buat
nunjukin siapa mereka. Meanwhile, mungkin bisa se-ekspresif itu di video yang kaya ‘hai
selamat siang semuanya, apa kabar?,’ gitu-gitu. I’m not that kind of guy gitu. Tapi mungkin
writing maybe helps. So it just a matter of tools-nya apa, medianya ada atau ngga, tapi from
all personal branding part, ketika kita ngomongin personal branding, sebenernya yang
paling penting adalah do they have the idea to spread that? Jadi mereka punya ide gak sih.
Mereka punya pesan gak sih yang mereka coba bagiin. Or we could say it’s about the
content-nya. Karena kalau-pun medianya mereka manfaatin tapi gak ada isinya, gak ada
kontennya, well there’s no trafic later on. Awareness-nya gak akan naik, akhirnya personal
branding-nya ga kebentuk.
P: Okee, kalo yang tadi kan kalo di blog mereka sering share tentang kehidupan personal
mereka, tapi ada juga kehidupan profesional maksudnya mereka misalnya bapak blogger
indonesia. Beliau share mengenai perkembangan di dunia digital, terus beliau juga kan
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mengembangkan ada media sosial karyanya sendiri yang namanya SebangsaID. Itu gimana
sih, apakah si tulisannya yang mengenai kehidupan personalnya itu digabung dengan tulisan
dari kehidupan profesionalnya dia, kan itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Untuk
membentuk personal brand apakah sebaiknya dipiasahkan atau digabungin aja itu gak apaapa
untuk akhirnya membentuk personal brand?
R: Oke some people try to split them both. Mencoba untuk di split antara kerjaan dan
kehidupan pribadi. Beberapa orang berhasil, beberapa orang engga. I dont know how it goes
with Pak Enda, tapi kalau misalkan kita punya personal branding trus kita masukin kita
punya dunia profesional will be fine atau engga. Sebenernya balik lagi ke audiensnya gimana.
So kadang-kadang kita terlalu heavy atau mikirin soal diri kita sendiri. kita evaluasi sendiri
kalau misalnya saya bikin nanti saya campur dengan profesional kayanya bakal di reject deh,
karena mungkin orang gak mau dengerin soal kerjaan saya, orang lebih suka my personal life.
Tapi kan you will never know, unless you post it directly. Jadi balik lagi, mending judgementnya dari audiens. Kalau misalkan ternyata dibikin personal masuk profesional juga, jalannya
barengan nih. Traffic-nya naik gak? Engagement-nya naik gak? Orang yang komennya
nambah gak? Kenapa? Karena gak nutup kemungkinan loh justru dari situ mereka yang
tadinya dari dunia pribadi, baca personal life dari bapak blogger kita, masuk ke kehidupan
profesional. Well, maybe the can become our client. Gak pernah tau kan? Karena kan pada
akhirnya karna kontennya bertambah, berarti priring atau makanan yang dibagi tambah
banyak kan. Tinggal masalah audiensnya reject atau engga. Kalau audiensnya reject ‘wah
kok disambung-sambungin sih sama kerjaan? Gak usah lah pak, saya cuma mau dengerin
kehidupan pribadi kamu. Well, it depends berapa banyak yang komen. Kalo yang komen
cuma dua orang dari dua ribu. Why should i listen to you? Cuman dua orang doang, tapi kalo
more than 30 to 40 percent, yauda di split aja deh. Supaya apa? Supaya gak konflik
audiensnya. Supaya bisa tetep mengkater kedua audiens yang beda karakteristik gitu. Jadi
mungkin bukan soal baik atau buruk digabung, tapi lebih ke coba kembali ke audiensnya deh.
What do they talk about it? karena as a personally ya mungkin kita cukup idealis untuk mempost ngomongin ini. Karena yaa it’s about us gitu, tapi dari audiensnya gimana.
P: Berarti audiens jadi salah satu faktor yang penting buat pembentukan personal brand itu
sendiri yaa?
R: Iyaa
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P: Sekarang ini kan audiensnya itu udah semakin beragam kan, mereka juga udah lebih
banyak tau lah, apalagi dengan adanya media online sekarang ini dengan lebih mudah untuk
digunakan. Hmm gimana sih mengelola pesan itu sendiri untuk bisa menjangkau audiens
yang banyak gitu. Karena kan kita juga mengharapkan ada feedback dari audiens untuk
pembentukan personal branding. Gimana sih caranya kita bisa mengelola pesan itu biar bisa
ngga Cuma ke satu..
R: Media aja?
P: Iya satu media aja atau misalnya satu target audiens, tapi bisa yang lebih menyeluruh atau
apa emang kita sebaiknya spesifikasiin target audiensnya harus kearah sini aja nih untuk
personal brand..
R: Ohh oke, kalau disitu balik lagi pertanyaan pertama adalah, siapa targetnya dulu. Kan
kontennya udah ada pasti ya. Kalo mau ngomongin ini, kontennya udah ada, tinggal
masalahnya mau disebarnya kemana. Pertanyaannya adalah konten ini sebenernya buat siapa
sih? Balik lagi, is it for profesional? Is it for student? Tapi kalo emang buat di general, yauda
itu kan emang post-nya buat semuanya. Oke berarti konten udah tau, audiensnya udah tau
siapa. Sekarang kita bahas si karakteristik audiensnya. Yang muda pasti lebih ke Instagram
Snapchat. Twitter udah mulai turun, Facebook yaa itu ada ngga ada ya udah lah ya. Kalo
Path gak diitung karena itu lebih personal kan. Jadi gak terlalu fungsi karena it talks about
inner circle. Youtube ada video. Jadi gimana caranya? Biasanya personal branding itu dibuat
strategi pesannya dulu nih. The core message-nya. Itu nanti tinggal dibelah kalau ke Twitter
140 karakter kan, tinggal diambil aja inti pesennya yang mau dibahas apa. Misal kita mau
ngomongin soal politik, kan panjang kan as a content. Tapi kalo ke Twitter kita shortcut 160.
Masuk Instagram, tambahin gambar sama konten yang short-nya. Tapi mungkin
belakang2nya gini, pesan kita ada di video. Kita mau orang-orang nonton video, ya udah
Twitter, make it short, go to klik link ini. Instagram masukin foto, jelasin ini ini ini, untuk
lebih jelasnya klik ke website kita ya. Jadi tetep semua ada diarahin ke satu platform buat
narik, walaupun masing-masing itu kan punya crowd-nya tersendiri. Makanya targetnya
siapa, kontennya udah ada dulu baru diatur strateginya. Kira-kira seperti apa
P: Berarti kan sekarang juga udah ada fitur atau tools yang sekali klik langsung ke share ke
semua media sosial. Kira-kira tools itu tuh dalam pembentukan personal brand itu sendiri
jadinya misal kalo di Instagram bagusnya kaya gini tapi malah jadi sama rata di semua media
itu pada akhirnya..
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R: Hmm sekarang kan lagi lumayan naik. Kalo dibilang naik ngga sih, hmm udah statis
dalam arti social media management kan emang ada kan. Contohnya buffer, yang orang
paling banyak pake kan buffer sekarang. Buffer itu helpful, kenapa? Karena dia emang udah
siapin kontennya. Kita tinggal ngatur aja mau ngomongnya gimana. Tetep sebenernya kita
yang punya power, bukan social media-nya yang nentuin akan kaya gimana, tapi kita tau
bahwa media ini fungsinya begini. It is the characteristic of this media and the audience.
Tinggal di set aja di buffer, timeline-nya kaya gimana, post-nya kapan, ngomonginnya soal
apa the post it. jadi, jadiin social media itu sebagai alasan untuk bilang ‘yah ini mesti begini,
mesti begini,’ Gak bisa begitu, karena it’s just a tools, itu cuma alat, it depends how good
you trully understand about social media, bener-bener paham fungsinya seperti apa, then
social media becoming so powerful if you trully understand how it works. Tapi kalo misalnya
kita mikir yaa semua social media sama lah, ya ya udah hasilnya gak akan semaksimal ketika
kamu tau masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri.
P: Hmm kalo di media online tuh kan portofolio kita gampang banget istilahnya buat dilacak
sama orang, gimana sih nih orang track record-nya sebelum-sebelumnya. Ada ga sih kaya
formula untuk mengelola portofolio kita di media online? Mungkin tools atau aplikasi, jadi
misalnya yang dulu track record-nya kaya gimana bisa kita kelola jadi lebih diarahin ke
personal brand sekarang ini
R: Hmm what i found out, sejauh ini ya, semoga gak salah, tapi what ever you post to the
internet, you can not take it back. No matter how we try to adjust, sama lah kaya sekarang ini
kita liat, politics kaya gimana. Mau dia ngomogin sekarang berubahnya kaya gimana, apa
yang media lakukan, dia akan compare. Nih ya kamu tahun ini kampanyenya begini. kamu
inget gak 5 tahun yang lalu kok kamu ngomongnya beda sih. Daah, dioper kan, media kan ga
pusing. Kaya saya, saya cuma menganalisa, tapi kembali lagi taun ini kamu ngomongnya
begini, tapi taun lalu atau sepuluh taun yang lalu nih kamu ngomongnya begini. Kenapa kok
kamu berubah? So whatever you post on your social media, i think.. makanya kata ada yang
pernah bilang apa yang kamu post, itu jadi tanggung jawab kamu. Meanwhile, anak-anak
milenials lah ya ‘i dont care, post aja’ gini gini gini. Sedangkan sekarang kalo hiring orangorang liatnya dari social media. Dia akan track username kamu apa, diliat wah anaknya ya
oke lah yaa, yaa nge-post-nya lumayan rajin, coffee shop terus, daripada kamu nge-post yang
aneh-aneh. You gonna say that words, it rejects automaticly. Jadi ini kalo kita ngomongin
soal employement ya, kita juga udah gak mau ribut. Kita tau orang banyak yang mau daftar.
Di interview satu-satu buang waktu. Liat aja dari social medianya. Kan itu personal
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branding-nya dia. Yaa that’s their life. Ngapain saya cape-cape untuk interview lagi.
Meanwhile kamu udah tau, kalo kamu panggil interview, you’re gonna set it up everything.
They gonna set up their answer. You gonna make sure kamu akan nanyanya begini, supaya
terlihat begini. Well, you can not fake it in your social media. You trully know tiba-tiba datang
rapih, padahal kita tahu kaya sehari-hari well kaya gitu lah, sibuk. Gitu kan? You can not fake
it, sadly. That’s the answer.
P: Hehe oke, kalo dalam membangun personal brand itu kan kita perlu punya brand
statement untuk diri kita sendiri. menurut Pak Richie, brand statement itu seperti apa sih?
Dan seberapa besar pengaruhnya?
R: Oke, brand statement tuh kaya purpose sih kalo saya bilang. It just like apa sih sih yang
kamu coba.. gak masalah kontennya apa, gak masalah medianya apa, tapi ketika orang lihat
kamu tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, apa sih yang sama yang kamu terus omongin?
What you trully believe in? What you keep remaining people about that topic, maybe that’s
your brand statement.
P: Berarti itu dari penilaian orang, kalo misalnya dari kita sendiri yang ingin membuat brand
statement?
R: Oke, it’s totally possible. Bisa kok statement dari diri sendiri. misalnya sebenernya saya
tuh apa sih yang saya coba komunikasiin? For example nih for my self, saya tahu what is my
brand statement atau how it position my self? Bahwa what ever i do it’s about make someone
or company greater than before they engage with me. Jadi that’s one point. Pokoknya kalo
saya ngomong, kalo saya ketemu sama orang, saya meeting, i need to give them something.
Bukan nyedot. Saya gak mau orang abis meeting sama saya tuh kaya selesai meeting yaa they
get out from this coffee shop, you sit in the car, then you said ‘Mampus cape banget saya
ngomong sama Richie gila, maless’. No no i dont want it, i want to give people energy, i want
to give additional knowledge. That’s me. Terus action-nya apa? Well i speak, saya banyak
engagement ke kelas-kelas kecil, enterpreneurship, saya ke kampus, saya ngajar, ngomongin
soal life after graduation tuh kaya gimana. Jadi nanti ketika orang recall back kalo
ngomongin Richie tuh apa sih? Well it’s about dia cuma mau empower orang aja, Cuma mau
convincing people, help them growth. That’s Richie. Everyone can make their own statement.
Nah pertanyaannya, kalo misalnya kita sendiri gak tau. If you cannot make your own, what do
we have to do? Paling gampang, tanya sama temen sendiri. ask your inner circle, tanya pacar
boleh. Tanya, menurut kamu apa sih yang ada di diri saya? What make you so good that
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people naturally, if there’s a case if they can go pass in onto you. Misalnya contoh kalo di
kampus ya dulu ya, di kampus tuh saya tuh jago bikin deck presentasi. Jaid it’s so natural
masuk nih, bikin tim kelompok, duduk gitu ya. Langsung, mereka akan ngomongin, saya
akan nunggu. Karena apa? Karena mereka udah tau kerjaan saya itu adalah gabungin semua
isi-isi di kepala mereka, i put it on the deck, then i present it. that’s my part. So it’s so
natural, balik lagi kan, you dont have to fake it. it’s so natural that it trully helps. kamu gak
perlu stres oh saya ngepost-nya harus begini ya. No you dont have to. Just you. Just be who
you are, just be honest, ya udah it trully helps. Nanya pacar, nanya temen, atau nanti evaluasi
di kantor, see your KPI misalnya kalo ada, kamu hebatnya dimana sih? Karena kadangkadang mungkin kita gak bisa temuin sendiri. Maybe someone need to give you a
confirmation. Not a new idea, tapi konfirmasi ya, kaya ‘kamu tuh sebenernya begini loh’, ‘oh
iya ya iya juga sih saya kayanya kesitu deh’, but it doesnt take a month, it will be more than
it.
P: Okee, kalo indikator keberhasilan dari sebuah personal brand tuh bisa dilihat dari apa aja
sih kira-kira?
R: Oke, berhasil atau ngga personal brand-nya?
P: He’eh, atau mungkin personal brand-nya efektif nih buat seseorang, tapi lebih ke berhasil
atau engga sih
R: Itu jawaban sebenernya dibalikin ke masing-masing ya. Tapi kalo menurut saya kembali
lagi, tujuan awalnya apa, kesampean ngga. Misalnya contoh nih personal branding-nya bikin
website, supaya dari website narik klien.berarti kalo misalkan saya bikin personal website,
terus ada klien dateng ke saya karena dia dateng melalui website saya means my personal
branding works. Jadi sebenernya point keberhasilan itu kembali lagi. You set your own target.
Mungkin kalo saya nge-post, dari misalnya nih orang-orang gak ada yang tau saya. Saya baru
mulai main Instagram misalnya. Ketika saya post, ada yang komen dua orang. Well, i think
that’s success. Ketika saya nge-post, yang nge-like lebih dari 50 orang, maybe that success.
Karena kan ngukurnya well it’s personal. Beberapa tools kan eveluate point social media
kamu lagi turun, lagi naik gitu-gitu. Yaa itu sebagai indikasi aja gitu. Tapi what makes you
happy when you do personal branding, it goes back to yourself. You can not expect target,
oke saya dalem sebulan saya akan nge-post, target saya mau saya naikin 1000. That’s my KPI
misalnya. Ya udah, you set your own. Ternyata setelah kamu nge-post ga sampe 1000, ya
berarti kamu fail kan. Tapi sebenernya di mata orang ‘kamu tau ga, sebenernya kamu dalam
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sebulan bisa dapetin 500 followers aja udah syukur kali’. Some is so personal but for some
social media or event corporate, they have their own standart, lebih ke mana. Social
medianya punya standarnya mereka sendiri, bahwa faktor berhasil tuh ini, faktor gagal tuh
ini.
P: Kalo dari personal brand itu gimana si personal brand itu pada akhirnya terbentuk sesuai
sama apa yang kita inginkan itu balik lagi ke audiensnya kan? Jadi gimana mereka ngeliat
personal brand kita
R: Yap.
P: Kalo indikatornya diliat dari target audiensnya udah nerima, maksudnya udah melihat kita
dengan personal brand yang kita bentuk itu..
R: Well you gonna say misalnya gini one day ketemuan lagi dari yang kamu ngomong semua
so digital. One day nih ketemu di jalan, what do people remember about it?
P: Tentang dunia digital itu?
R: Ya! What about you, ketika ketemu orang, do they still remember about it? because when
we talk about branding, it’s not about what you say, it’s about what they say about you.
That’s branding. If you talk about what you say, it’s talk about marketing. It’s not about it,
it’s about what people say about you, that’s branding. Gitu. Itu makanya, the judgement is so
hard. So rather than stressful mikirin kaya orang terima saya apa engga gitu. Just simple
kaya misalnya saya, kapan saya tau kalo saya berhasil ngebangun image saya sebagai brand
strategist? It’s when our partners, ketika dia engage sama klien. Dia ditanya sama klien, ‘kok
kamu cuma bisa desain? Do you have other partner in brand strategy?’ then they will say ‘
oh kalo brand strategy ke credens, ke Richie’ Udah, buat saya itu udah berhasil. Maybe for
some people ‘yaelah itu mah cuma direferensiin doang kali’. Yah that’s their point gitu. Tapi
buat saya, that’s my hardwork. That’s what i have been trying to do, and people recognize
about it. well, that’s my personal branding. Jadi balik lagi makanya saya bilang kan,
standarnya audiensnya juga akan nge-judge, mulai dari kamu bingung mau bikin kontennya
bahasa indo apa bahasa inggris ya. Itu aja udah ribet. I’m having trouble gini if you ask me do
i have a great personal branding? I’m not sure. Saya gak tau. Tapi kalo misalnya yang nanya
anak prasmul, nanya anak UPH. Mungkin mereka tau tentang saya gitu. Tapi saya gak post
banyak-banyak, di Instagram saya gak post macem-macem. I am more ya udah ke kelas,
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ngerekam, mau kapan di post gak tau. Di edit aja belom. Ngeri gak? Tapi kaya it just go with
it. kenapa? Karena you dont fake it. ya semoga bertahan aja sih.
P: Okee, hmm udah sih, kalau untuk Pak Enda Nasution sendiri
R: Pak Enda okay..
P: He’eh Pak Richie belum pernah tau atau..
R: No, sadly ngga pernah sih, tapi ya tau ya bapak blogger indonesia tau.
P: Oke, udah sih kayanya untuk hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya aku ada beberapa
pertanyaan tambahan setelah datanya diolah, aku contact lagi boleh ya?
R: Boleeh, let me know. Anything else?
P: Hmm, udah sih kayanya, paling itu aja hehe.
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P : Diawal aku mau nanya dulu kali ya bu mengenai pemahaman Ibu Helena sendiri
mengenai aktivitas personal branding itu seperti apa sih?
H : Hmm personal branding menurut saya adalah suatu strategi, bukan sesuatu yang asal
dibuat tapi melalui suatu pemikiran, melalui sebuah riset bagaimana membuat diri kita,
seseorang, siapapun dia, untuk membangun dirinya sebagai sebuah brand. Of course disini
banyak menggunakan teori marketing, branding, yang kalo biasanya kita tau branding itu
ditujukan kepada company, kepada produk atau services. Nah ini kita fokusnya kepada
manusianya. Menurut saya prosesnya itu harus didahului dengan mengertiu secara mendalam
kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan juga menyelami visi kita masing-masing, dan misi
kedepannya. Sebelum hal tersebut bisa dikembangkan dan didalami, implementasiimplementasinya hendaknya ditunda dulu. Menurut saya itu bagian yang penting dalam
membangun sebuah brand. Jadi, mungkin itu mememerlukan waktu, tidak bisa langsung
memutuskan ‘oh i want to be somebody like this’ karna itu bersifat followers. If you want to
be lady gaga, if you want to be madona or you want to be ahok. You’re not building your own
authentic brand. You’re just the followers, because the other are doing the same. Jadi
menurut saya itu harus dibangun secara otentik dari dalam diri sendiri. dan ini aspeknya
melalui sebuah prooses yang tadi saya sebut, mencari kekuatan diri, kelemahan diri, visi misi,
apakah seseorang seperti Patricia nanti kedepannya ingin membangun dirimu itu seperti apa.
Impact seperti apa yang kamu ingin ciptakan terhadap social, terhadap keluarga, terhadap
indonesia atau dunia. Jadi ada suatu visi besar yang akan kita raih dalam membangun brand
kita dan tentunya ini harus memberikan impact ke orang lain bukan hanya untuk diri sendiri.
jadi agak sedikit lucu memang kalo seolah-olah membangun brand adalah membangun diri
sendiri, memang betul membangun diri sendiri, tetapi harus diperhatikan bahwa impact yang
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diberikan dapat memberi perubahan bagi hidup orang lain. Jadi membangun diri tapi
impactnya kita bisa lihat bagi keluarga, lingkungan, social, bahkan negara, bahkan dunia.
Misinya seperti itu.
P : Oke kalo personal brand itu di jaman sekarang, manfaatnya bagi si pelaku personal
branding itu sendiri seperti apa sih?
H : Manfaatnya banyak sekali ya menurut saya. Satu, dia bisa membangun lebih cepat
reputasinya. Reputasi seseorang itu kan harus dibangun ya, ga bisa reputasi itu saya akan
bilang ‘oh saya pintar saya pandai ber-networking, saya smart, bisa ini, tapi you have to show
it melalui track record. Jadi reputasi itu harus dibangun. Jadi menurut saya personal
branding, kemampuan kita untuk aware terhadap diri sendiri dan membangun brand kita,
mempercepat kita membangun reputasi, mempercepat membangun trust antara diri kita dan
publik atau dengan target audience yang kita tuju, sehingga saya rasa kalau dia punya bisnis,
bisnisnya bisa lebih cepat dibangun. Kalau dia bekerja di suatu karir tertentu, karirnya akan
lebih cepat terbangun. Kalau dia mungkin seorang politisi, seorang selebriti mungkin dia
akan lebih dikenal oleh masyarakat, oleh voter-votersnya untuk tujuan misi tertentu.
Tujuannya adalah membangun reputasi yang otentik ya, bukan membangun menggunakan
mungkin mass dari orang lain kesini. Ga bisa ya menurut saya. Personal branding itu bukan
memfollower seperti yang tadi tapi otentik dari diri sendiri. saya rasa itu mempercepat
membangun reputasi, mempercepat mencapai tujuan hidup kita dan juga yang terpenting bagi
diri saya sendiri impact yang positif, life changing experience yang bisa dibagikan pada orang
lain. Hmm kalo mungkin dari generasi saya mungkin saya bisa memberikan inspirasi kepada
younger generation untuk mungkin dari segi karir, dari pengalaman yang saya miliki, saya
bisa share kepada orang-orang diluar, mereka bisa belajar dari pengalaman yang saya miliki,
sehingga mereka mungkin kalau menemukan kendala bisa menemukan inspirasi bagaimana
mencari solusi yang terbaik bagi suatu persoalan yang dialami. Hmm ya yang lain mungkin
membangun ekonomi, bisnis, karena saya percaya bahwa brand is a currency. A brand
seperti BMW is a currency karena itu value-nya luar biasa, bisa dibangun dan seperti BWM
dimana saya bekerja itu udah 100 tahun dan dia termasuk 1 of the most valuable brands in the
world. Itu sama seperti kita, your name, patricia is a brand and your brand is a currency.
Brand itu bisa me-monetize ya menurut saya. Monetize dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk
you have your e-commerce business, you have your whatever in the future that you wanna
build with your brand. Tujuan akhirnya, manfaatnya saya rasa seperti itu lah.
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P : Oke berarti tadi untuk di tahap pertama kan kita harus mengetahui dulu kekuatan dan
kelemahan dari diri sendiri, visi dan misi
H : Visi dan misi kita ya. Itu saya rasa penting banget untuk membangun karena saya melihat
kecenderungan sekarang karena dunia digital begitu cepat membangun brand. Of course
teknologi membantu percepatan dalam membangun brand dimana sekarang individual dapat
ber-compete dengan negara ya misalnya. Kalo di jaman apolo dulu dimana kita melihat
pertempuran menguasai dunia angkasa itu dipertaruhkan antara amerika, russia, mungkin cina
ikut, tetapi kita bisa melihat jaman sekarang bahwa pertarungan untuk dunia angkasa, space
travel itu individual kan ya seperti Richard Branson ketiga orang ini justru bertarung utuk
menguasai space travel. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana landscape teknologi itu
merubah disruption. How war is not in the country anymore, but it goes to the people, and the
people is actually the one that build that brand. To know what yang mereka ingin lakukan,
mereka punya visi besar, mereka punya visi lebih besar dari diri mereka sendiri. example for
the brand yang saya sebenarnya admire adalah richard branson, bill gates, mereka benarbenar tahu kekuatan diri mereka dan mereka punya visi besar yang amazingly they pursue it.
mereka kejar, tapi at the same day, they inspired so many people in the world. The impact
dari perbuatan, langkah-langkah yang mereka lakukan seperti bill gates, apa yang dilakukan,
it impacts the whole world. Jadi ini juga yang membuat saya so interest in this personal
branding.
P : Hmm tadi kan juga udah sempet dibahas mengenai perkembangan teknologi digital itu
sendiri, kalau dari Ibu Helena melihat fenomena aktivitas personal branding yang dilakukan
di media online sekarang ini seperti apa sih? Karena kan seperti kita tau banyak banget kan
orang yang membangun personal brand mereka di media online, hmm dari Ibu Helena
sendiri melihat fenomena itu seperti apa sih?
H : Hmm saya melihat fenomena itu sebagai sesuatu yang positif juga tetapi ada juga yang
tidak saya setujui, ada yang langsung membangun brand di dunia digital tanpa strategi.
Digital adalah saluran berkomunikasi. Tidak semua kegiatan membangun brand dilakukan
secara digital. Digital itu menurut saya adalah one of the way untuk mengkomunikasikan
brand, which is very powerful. Dalam waktu cepat bisa meraih influence all over the world.
Tidak bisa dipungkiri itu sesuatu yang powerful. But you have to other things yang saya sebut
tadi not necessary semua itu bisa dibangun digital. So you have to have you strategy, you
have to have your plan, your vision. And digital is actually one part of it menurut saya.
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Karena brand itu juga bisa dibangun offline. My relationship with you is actually starting
from online now it offline. And i think walaupun impact dari teknologi ini bisa mempercepat,
tetapi when you build trust with somebody, you need this face to face to encounter. Jadi saya
tuh gak melepaskan pengaruh dari network, offline strategy which is you have you face to
face with human. At the end we are human, we are not machine. Karena menurut saya sebuah
robot pun bisa membangun brand-nya. For example sekarang kita udah ke dunia activation
with technology, for example the one who answer your phone it’s not a person right? It’s a
robot. Dia juga udah bisa membangun dia punya personal brand. But we are not robot, we
are still human, we still have to interaction offline menurut saya masih penting untuk
membangun personal branding, membangun trust, membangun reputasi. It always has a
personal interaction
P : Jadi media digital itu hanya sebagai alatnya aja untuk...
H : Sebagai option untuk membangun, i have to say it is very powerful. Itu harus dipakai,
tidak ada pilihan lain. Kalo untuk membangun brand kita ke depan dunia digital perlu, tapi
the foundation of your brand it has to be develop strategicly, dengan option dan channelchannel communication apa yang bisa kita bangun ya. Hmm contohnya aja politician,
misalnya Obama. President goint to election or Hillary Clinton of course dia membangun dia
punya digital presents, dia punya website, dia punya Twitter, dia punya all digital
communication tapi kan dia tetep harus seperti kita liat dia campaign, dia harus bertemu
dengan komunitasnya dengan masyarakatnya. He or she has to be able to talk to the
audience. Jadi i think they compliment each other.
P : Hmm kalo dari pembentukan personal brand seseorang itu sendiri faktor apa sih yang
kira-kira paling mempengaruhi?
H : Pembentukan personal branding.. Hmm menurut saya diri kita sendiri ya, karena yang
tau diri kita sendiri tuh hanya diri kita sendiri. so you build your brand. You dont listen to
others. Of course others akan memberikan advice tapi it has to be authentic from you, from
your soul. Dan itu bukan suatu proses yang mudah, considering bahwa dunia kita dipenuhi
oleh dunia advertiser, dunia marketing, dimana everybody will try to influence you. Even
your mom, ‘kamu jangan sekolah ini, jangan sekolah itu aja. Udah pilih bidangnya, kamu
jangan di Binus, tapi disini aja. Nanti udah mau kerja jangan kerja di perusahaan ini, di ini
aja’. So everybody in your life, even your friends ‘Oh kalau mau minum, minum teh ini aja,
kalau mau ke kafe, kafe ini aja,’ So everybody try to influence you. But what is very important
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is to understand your truth gitu ya. You dont have to be the same with others. And actually in
bangun your brand you have to know your differentiation. Richard branson gak mau seperti
Bill Gates, gak mau seperti yang lainnya. I have my own vision. I’m very extrovert, risk
taking, I’m having fun buat dia ya. Jadi dia punya their own dan dia gak peduli sama yang
lain, i’m going to build my own electric car, safe driving car. Im going to go to the moon.
Jadi dia ga peduli harus sama dengan orang lain. I think this is very-very true untuk
membangun brand karena kalau kita sama dengan yang lain, kita gak bisa differentiate.
Success of a brand is because the differentiation. So Patricia has to be different than
Valensia, Maria or whoever your friends ya. And you have to have your own vision. Ke
depan mau ngapain. Temen-temen Binus-mu begitu banyak. You competing with how many
people in Indonesia, tapi jangan cuma Indonesia aja. We have to see the world. How many
people in your generation yang berumur 19 atau 20 tahun yang compete in the world. Jadi
you have to be different. Apalagi i think you consider to be millenials right? Millenials have
their own vision. They want to change the world. You dont want to work only ngikutin kerja
gitu kan. You love your own vision. Ngerubah dunia tuh lewat apa. Banyak cara kok ngerubah
dunia. You can use your brush and do this things, you can change the whole world right? You
inspire people kalo ke kantor tuh gini dandannya. Build confidence among women, so many
things you can do on that. And we can see the example all over the world. Jadi, you need to
find something that close to your heart, your passion dan walaupun di dunia ini ada 7 bilion
people ya, everyone is unique individual yang menurut saya dapat membangun brand-nya
masing-masing secara unik.
P : Itu kan kalo di real life, tapi kalau misalnya di media online, hmm di media sosial
khususnya kira-kira interaksi dengan audiens atau followers-nya mereka, atau juga kontenkonten yang diberikan, apakah itu berpengaruh dan seharusnya seperti apa sih untuk bisa
membangun personal brand yang kuat? Apakah misal interaksinya harus intens atau
kontennya harus konsisten? Misalnya dia membahas mengenai dunia digital terus-terusan
atau gimana kira-kira menurut ibu?
H : I think consitency is very important in building your brand ya, tetapi tidak menjadi
masalah kalau your brand nanti di extend ke dalam berbagai bidang. Consistency is very
important to your brand karena disitulah diferensiasi yang dibangun dan brand yang
dibangun itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang luar publik. Number of followers
penting, number of engagement penting. Tapi konten i would say that it has to be consistent
dengan positioning dari branding-nya. So if i talk about personal branding, mostly my
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content mungkin 80/85% will talk about personal branding, inspiring people untuk
membangun brand-nya, itu menurut saya yang benar ya. Tapi dont forget bahwa dalam your
brand, seperti richard branson brand kalau kita menganalisa. Dia itu punya personal brand,
dia punya company brand. Dan sejalan dengan membangun brand, dia juga membangun
brand-nya. So itu sah-sah aja. In company brand he talk about music, about travel, space
travel, he talks about dunia penerbangan kan, tourism segala macem and he talks about
enterpreneurship, about dreams, he talks about many areas of topic. Itu sah-sah aja tetapi all
those yang dia bangun message-nya itu tetap mengarah kepada richard branson sebagai
seorang enterpreneur yang luar biasa yang out of the box, yang berani risk taking. Nah itu
konten dan isi engagement-nya mengarah kesitu. He is become a very inspiring personality
tapi dia juga menggunakan dia punya konten untuk membangun bisnisnya. I thinks the
success of his brand, and also dia punya personal brand also affect dia punya company
brand. Jadi menurut saya tetep harus konsisten dengan your branding. Mungkin sekarang
patricia membangun brand as a student. You wanna make differents with changing
experience to other people tapi in one point you also can extend your brand, tapi at one point
you can said i totally im going into the wrong direction. It’s oke also to reinvent your brand,
to change the direction. Gak masalah itu. As long as you think about it. mungkin gini ya,
mungkin ada orang yang ‘oh saya sudah membangun brand saya sebagai seorang career
woman, I’m in my thirty, and one day i got my pencerahan gitu ya, now i want to be a yogis.
Suddenly i travel to india, i travel to himalaya. This change the whole my life. Aku pengen
menginspirasi orang-orang dengan yogaku karena i found my self, i’m so happy now. Jadi
orang bisa aja merubah dia punya brand. Suddenly patricia yang tadinya mau inspiring orang
dengan career, suddenly totally change. And by being open to ypur followers, hey i have a
life changing experience. Aku manusia biasa gitu kan. I can change. I can menemukan
sesuatu yang baru dalam hidup. It’s ok to change. Ngga ada yang bilang ngga bisa. Your
brand selama kita hidup itu possible aja mengalami perubahan-perubahan. As long as you
know when you wanna go and you put a deep tought where you wanna go and bagaimana itu
bisa memberikan impact to your followers in a positive way, itu sah-sah aja.
P : Tadi kan setelah tahapan pertama kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri,
visi dan misi, kira-kira tahapan atau proses selanjutnya untuk melakukan personal branding
khususnya di media online tuh seperti apa sih bu? Misalnya apakah mereka harus
menentukan target audiensnya
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H : Ya benar sekali. Sekarang what you wanna do. You wanna be a politician, you wanna be
a yogis, you want to inspiring as a career woman atau you are looking for in the future saya
mungkin mau di hiject oleh sebuah company in the different industry. Jadi you have really
target your communication. Kalo you are going to celebrating, oke lah you need ten fifteen
milion followers, but if you only targeting a certain group. It doesn’t necessary. What is
important is the engagement to the right people. And then you decide bagaimana to reach
your target audience. Misal saya mau jadi CEO dari sebuah BUMN, then siapa sih saya mesti
targetin. Oke gue berarti mesti ke mentrinya, mendapat kepercayaan dari mentrinya, gue juga
mesti mendapat kepercayaan dari industri mungkin telekomunikasi atau transportation
industry. Then i have to get to memetakan orang-orang yang mesti saya achieve and how to
achieve this people. Kalau memang achieve this people melalui social media then i go to
social media tapi apa sih apakah orang-orang ini pake Facebook, pake Twitter, pake
Instagram. Probably not Instagram lah ya. Kan we go into the real business people.
Instagram mungkin yang cantik, beautiful things in life ya. So maybe orang-orang ini bisa
diraih di Twitter, kaya Sandiaga Uno di Twitter. Facebook, apakah komunitasnya ini pake
Facebook then we analyze, atau i have to go offline and really go to the asosiasi, pitch my
view how can i change this. Telecomunication melalui pemikiran saya, melalui visi saya. Jadi
gak main tembak aja di social media. You have to know where your targeting. Even social
media pun you have to choose, you want go to snapchat kah. Itu kan sekarang lagi katanya
over dari Twitter malah ya.
P : Iya lagi hits banget hehehe
H : Lagi hits banget. Oke if you get into that are of the business, you want to influence
lifestyle, sport, dunia entertainment, or a certain group, jualan ini jualan itu, yaa bisa aja kan
ya but think about who you’re going to reach to this group of people. Youtube, semuanya
sangat luar biasa, tetapi while you decide the channel, kalau belum bener, diubah gimana
supaya bener and be confident in that channel to reach the people. Strategiest dulu, pilih
channel, and then you continue to monitor. Ini success atau engga, jangan hanya lempar aja
tapi ngga di monitor, continue to see whether your audience give you feedback, bagaimana
impresion mereka terhadap diri kita, positif atau negatif, terus gimana terus mebangunnya
gitu ya. So it has to have the whole process. Evaluation, monitoring itu penting
P : Aku juga sempet baca beberapa literatur yang mengatakan kalo kita mau membangun
personal brand di media online khususnya media sosial mereka mengatakan kita perlu
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memiliki website pribadi atau personal website. Kira-kira kalau menurut Ibu Helena apakah
itu bener-bener berpengaruh dan diperlukan dalam membangun personal brand atau cuma
sebagai kaya nice to have ajaa gitu?
H : Kalau website is actually a platform, buat saya website itu platform yang dampaknya itu
diluar hanya social media. Social media adalah channel of communication, but website is
actually your teritory, your platform. Jadi ibarat kalau kita, rumah kita tuh disitu. Nah buat
kita rumah kita di dunia maya itu disitu. For me every personal brand has to have their own
teritory. Jadi go and grab you domain secepatnya. Patricia cari. Helena abidin, karena nama
itu cukup unik, saya bisa dapetin Helenaabidin.com, Twitter Helena abidin, Facebook dapet,
Instagram dapet. Coba bayangin bambang susanto, bambang wardoyo, dewi sri. You will not
get your name karena itu nama udah diambil sama orang lain. So your teritory disana itu udah
gone then you have to say dewisri12, dewisri2016, basi deh. It’s not your brand anymore. So
buat saya it so important karena dunia maya itu udah diteritori sama website. Buat saya
website tuh bukan website page itu ya, website is a platform, your home, your place to
communicate anything about you. Nanti kalau mau jualan bisa diextend lagi dengan jualan ecommerce online. Tapi itu adalah rumahmu. It’s your teritory in this dunia maya ya. For me
it so important, tapi jangan melihat website hanya sebuah page. Website can be a platform,
can be your home. Whatever you wanna use with that, use it. social media is one way to
engage to your followers, to you communiies. Itu menurut saya.
P : Oke, hmm saya juga udah sempet wawancara langsung untuk pak endanya
H : Dia gak punya website tapi dia punya blog
P : He’eh. Itu menurut Ibu Helena gimana tuh? Apakah blog sudah bisa mewakili untuk
membentuk personal brand? Karena dari situ kita bisa liat ide atau pemikirannya juga
H : It’s okay. And in the website you also can create your blog. In blog kan dia bisa
menuliskan pemikirannya secara lebih panjang. Kalau dia nyaman dengan blog ya go ahead
dengan blog. Ga ada bilang salah, itu keputusan dari diri msing-masing, strategi dari diri
masing-masing, tapi kalau dari saya you still have your rumah. Hmm kalo blognya dia pake
blogspot?
P : Namanya sih endanasution@goblogmedia.com gitu sih
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H : @goblogmedia.. mungkin that’s his brand identity yaa. Sah-sah aja, tapi menurut saya
nama dengan dot com, dengan dot co dot id whatever it’s very imporrtant karena itu ya
teritori rumahnya. Mungkin saat ini dia belum ngerasa, ngerasa blognya udah cukup
menyuarakan visi jadi sah-sah aja. Maybe one day he will think yang blog aja udah gak cukup
karena gini in the future for example nih, aku kasih contoh Gwyneth Paltrow. Dia memulai
website-nya dengan konten-konten seperti blog itu, mengenai pengalaman dia, mengenai baju
yang dia suka, mengenai restorannya, lama-lama dia berubah, karena itu menjadi ecommerce. So actually you can transform your website into the e-commerce as well karena
ternyata brand mu menjadi sesuatu yang dipercaya orang lain and you think that you can
monetize this, and then you develop that into business. Contoh Beyonce, di website-nya i
think dia ga punya blog sih tapi dia punya movement-movement yang create impact to world.
Namanya (29.58), terus dia punya foto-foto, dia punya show-nya, and everything about her
disana. So boleh aja blog, tapi you never know someday dia punya vision meluas and ini sahsah aja.
P : Sah-sah aja yaa. Kalau untuk pengelolaan pesan untuk audiensnya kan sekarang udah
semakin beragam nih. Mereka udah lebih pinter, bisa explore lebih dalam melalui media
online itu sendiri. kira-kira. Gimana sih strategi yang tepat untuk bisa menjangkau audiens
yang luas itu sendiri dalam membentuk personal brand?
H : Strategi yaa, hmm.. gimana membangun dia punya kontennya?
P : Iya gimana sih biar bisa membangun personal brand-nya itu di media online tapi bisa
menjangkau target audiens yang luas.
H : Hmm banyak cara ya. Kalau di teori social media, kalau misalnya masih kecil, you can
follow a bigger group, you can involve in the discussion, you make comments on other group
yang bisa ada engagement dengan bigger group yang akhirnya bigger group itu understand
‘eh I know somebody yang kok orang ini kasih komen A, why dont i check dia punya
account” ketika ternyata inspiring biasanya dia akan jadi follower juga. Kadang-kadang di
Instagram kita masih baru mulai nih, kita mungkin follow the bigger group, and then
enggage, and the group say ‘hey somebody new disini, kok menarik juga nih kontennya nih’.
I think i believe in growing things organicly, supaya authenticity itu tercapai. Saya ga percaya
dengan beli followers. Nah itu banyak banget di Instagram, di Twitter. You can really see ya
misalnya di Instagram kemarin aku analyze orang, orang ini punya 15 ribu followers tapi
ternyata kalo yang likes-likes itu cuma 20 atau 50 ya. Itu kan keliatan banget gitu ya. So nanti
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if you want to monetize your brand untuk jualan juga susah. I believe in authentic organicly
build community. Itu the power of your brand, the impact. Strateginya you have to create the
content yang relevan dengan your target audience. Kalau bicara sama milenials mungkin
bahasanya agak milenials gitu kan ya. Kalau mau reach CEO, ya bahasanya musti beda lagi
supaya you show authority, your expertise di ekonomi, di politik, atau di hukum, di social. So
bahasa yang digunakan has to be relevan dengan follower atau target yang mau kita bangun
P : Kalau untuk brand statement sendiri, menurut Ibu Helena brand statement tuh apa sih?
Dan apakah itu sangat diperlukan dalam proses personal branding?
H : Brand statement itu penting sekali. Itu merupakan bagian dari proses membangun brand
yang tadi saya sebutkan mencari kekuatan diri, kelemahan diri, impact yang ingin kita
bangun, followers kita, bagaimana kalau patricia ketemu Helena, what kind of experience
that you will have by engaging with me. Itu menurut saya sebuah hal yang sangat penting
dibangun dan it has to be expressed in maybe less than eight words in one sentence. Orang
ingat kalau liat BMW, oh it should driving pleasure. Jadi orang udah ngerasa kalau BMW ini
kalau dikendarai orang akan ngerasa nikmat, enjoy, merasa muda, merasa powerful. Jadi itu
harus dibangun sebagai suatu bentuk promise. Kalau aku ketemu patricia, ini loh the promise
that i will bring to you. Menurut saya itu harus diformulasikan. So people akan lebih mudah
understand you, who you are, what the differentiation as well from the others. Itu penting sih
menurut saya. Kalau richard branson dia bilang thriller seeker, orang yang mencari
kenikmatan yang thrilling gitu ya. Thrilling experience. Dia mengungkapkan itu di
Facebook-nya. Dia gak suka pakai dasi dia bilang ‘i’m not a tie person’. nah itu show the
trully of him. If you meet him. The brand promise that you will see dari semua social medianya, gaya dia foto. Dia do things that nobody have done it before gitu. Jadi itu promise yang
harus dia keep terus. Waktu kita bangun brand statement kita juga it has to be the long termnya. Tapi namanya kita hidup ya, belajar, ternyata kita salah nih it’s ok also to change your
brand statement. Jadi reinventing our brand. Kaya dulu saya karir, karir, karir sampe umur
40, then i decide no i have to go to the personal branding. That’s i change my brand kan, dari
ini ke ini. Jadi it’s ok menurut saya. Tapi itu penting banget..
P : Untuk mengetahui personal brand kita kalau mau melakukan personal branding?
H : Iya. Iya. Jadi it set the direction. Kalau ternyata ga sesuai sama brand ini, we can say no.
Kaya saya fokus di personal branding kan, kalau ada yang akan invite saya untuk berbicara
soal otomotif, walaupun saya bekerja di otomotif, i will say no. Because my future is not only
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in otomotif. I see my self bigger than the automotif industry. So kalo dia bicara soal personal
branding, then i will go, i will talk about personal branding. Jadi brand statement, brand
positioning is not only knowing the direction that you wanna go, but also being able to say no
to other things. What is you priority, you can not do everything in your life. You have to be
focus. By being focus, you have to saying no. Focus in one point that means you have to say
no to other 99% of the things. Jadi itu kalo kita udah bilang ke A, lalu orang bilang coca cola
aja deh. No i want to go there. Ohh wine aja deh. No i want to go there. Jadi it creates a more
focus direction to your vision.
P : Kalau untuk indikator keberhasilan dari personal branding yang efektif itu sendiri seperti
apa sih menurut Ibu Helena?
H : Hmm, indikator, it’s very-very difficult measurement. Gak ada measurement khusus yang
say oh ini sukses. I think indeks faktornya tuh happiness ya menurut saya ya. Happiness in
you life that you..
P : Balik ke diri sendiri ya?
H : Ke diri sendiri. bagi saya ukuran uang itu ga bisa menentukan itu sukses. At the end you
want to probably monetize from your brand, which is sah-sah aja ya. Kita mau bangun bisnis.
Bisnis kita growing karena kita bangun brand dan trust orang ke kita. Itu sah-sah aja. Or oh
we publish our book already. We have our television channel, oprah. Atau oh we have our
network, company. Success is menurut saya a key indicator of success is happiness. Dan the
impact yang bisa kita kasih ke orang lain yang kita sadari maupun ga sadari kaya orang
bilang ‘oh Helena you change my life’ and you know it. tapi di social media you dont know
the people out there ya. Mungkin one person yang lagi frustasi saat ini. Ga punya kerjaan, ga
ada uang untuk keluarga, and then he reach a tweet that inspiring him. Never give up, dont
give up. So impact itu bisa yang kita directly rasakan ataupun yang tidak kita directly rasakan.
Tapi i think you talk about social media, KPI, followers, click per minute. I think at the end
personal branding yang saya yakini adalah our own happpiness, impcat positive thing that
you give to the world.
P : Oke mungkin ini terakhir kali ya. Kan kalau dari yang saya lihat selama ini kan ada
personal brand yang emang sengaja dibentuk, mau jadi seperti ini misalnya mereka akan
berpakaian seperti ini agar dilihat dengan personal brand yang ingin mereka bentuk. Tapi ada
juga personal brand yang terbentuk tanpa disengaja, jadi dari aktivitas yang dilakukan,
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konsistensi aktivitas tersbut pada akhirnya membentuk personal brand dia. Itu kalau Ibu
Helena melihatnya seperti apa sih?
H : Saya percaya pada yang otentik. Gue begini, gue dengan pake gini, gue demen pake
sendal jepit, gue demen pake stileto. I love pake red lipstick. It has to be you. Kalau itu
dibangun dengan sesuatu yang tidak otentik and it’s not you. You will suffer karena you will
not happy karena itu dibangun untuk menjadikan a person somebody else. At the end i dont
think the brand will sustain kalo you not happy. So walaupun you create ya, of course kita
branding kita tetep perlu create kita punya diri sendiri. Helena abidin, gue dibentuk. I wanna
be an elegant lady, so i need to choose this kind of style when i working. Of course kita punya
pilihan-pilihan yang kita create, tapi kita create itu sesuai dengan hakikat kita, dengan jiwa
kita dengan karakter kita. I’m not going to be like Jokowi or Ahok yang pake kotak-kotak
although i favor him. Im not going to make my self begitu. Ngga. I’m still being my self, jadi
aku ga percaya orang yang dibangun. Kadang-kadang orang tua mungkin yaa, oh i want my
kid to be top tenis player. Diforsir anaknya. Jadi penyanyi, diforsir anaknya jadi penyanyi. I
dont think the kids are happy. You need to ask the kids. What do you wanna be? A tenis
player, enterpreneur? Or you wanna be an artist. Itu terserah dia gitu. When you build to
somebody, I’m not sure you will happy, dan itu gak akan sustain, gak akan tahan lama. Itu
akan terbingkar, it’s not you, it’s fake. And dari segi diri sendiri kita melakukannya i think
you will not happy ya, gak akan suffer. Tapi for monetize yaa okelah untuk mencari uang
dalam suatu fenomena tertentu ya sah sah saja. Misalnya orang pengan kaya K-Pop dengan
niru ya itu kan dibentuk juga. Orang cari talent musician dibentuk. Tapi you see deh berapa
lama ya dia suksenya itu. Mungkin bisa sukses pas lagi tren ya. Itu kan di create, ada strategi,
ada orang-orang dibaliknya. Tapi you have to observe berapa lama dia sukses. I dont believe
you it will sustain. Karena saya believe when you build you brand, your personal brand. Itu
tuh sampe mati. Your legacy waktu kita udah mati orang tuh ngomongin kita apa. Itu part of
branding. So you want to see your impact sustain bahkan saat kita ga ada. I think that’s very
important. Kalau kita fake it will not sustain. Karena personal branding dari visi saya more to
phylosophical. Banyak yang kamu tangkep dari omongan saya lebih ke filosofi hidup ya. Jadi
saya approach personal branding not in term of self commuting, jualan, bisnis, but more life
phylosophy, bangun brand, bangun platform, create impact and to leave the legacy for next
generation. That’s my vision. Tapi mungkin ada orang yang create personal branding just for
the business side, and then ini udah ilang, bikin lagi yang baru. Itu sah saja in business
industry, it’s happening.
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P : Okee udah si paling sampe situ aja, mungkin nanti kalau aku ada beberapa pertanyaan
tambahan aku..
H : Email ajaa
P : Kirim by email gapapa ya bu ya?
H : iyaa
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