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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Dalam buku yang berjudul Personal Branding Kunci Kesuksesan di Dunia 

Politik, Dewi Haroen menyatakan bahwa personal branding adalah suatu proses 

membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek - aspek yang dimiliki oleh seseorang 

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

menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan 

sebagai alat pemasaran, sedangkan personal brand adalah persepsi yang tertanam dan 

terpelihara dalam benak orang lain.1  

          Personal branding juga sudah banyak digunakan di Indonesia oleh para musisi 

Pop. Dalam buku Personal Brand - INC Rahasia untuk Sukses dan Bertahan di Karir, 

Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu, menyebutkan perihal Titi DJ dengan gaya 

grunge atau gaya gothic - nya, selain itu Titi juga membangun kesan sebagai ibu yang 

dekat dengan anaknya, lain halnya dengan Kevin Aprilio yang sebelumnya dikenal 

sebagai musisi namun sekarang lebih dikenal sebagai pebisnis, dan  sebagainya.2 

Namun di sisi lain, personal branding masih belum banyak digunakan di kalangan 

musisi Klasik, sesuai dengan artikel yang berjudul Ananda Sukarlan, Pianis Klasik 

 
1 Dewi Haroen, Personal Branding: Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik (Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 13. 
2 Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu, Personal Brand - INC: Rahasia untuk Sukses dan Bertahan 

di Karir (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 82, 84, 153. 
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Asal Indonesia yang Mendunia, Bagus Ramadhan menyebutkan bahwa masih banyak 

talenta - talenta anak bangsa yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum di 

Indonesia, terutama di aliran musik Klasik, padahal banyak terdapat musisi Klasik yang 

telah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.3  

          Hal ini cukup berbeda keadaannya apabila dibandingkan dengan musisi Klasik 

atau pianis Klasik di luar negri. Dalam satu dekade terakhir ini bermunculan berbagai 

musisi Klasik termasuk pianis Klasik yang memiliki personal brand atau brand yang 

kuat, seperti yang ditulis oleh Anne Midgette dalam artikel yang berjudul Lang Lang’s 

Unique Style, Good and Bad, Offers Originality, yang mana ia menyatakan bahwa 

ketika mendengar nama Lang lang, akan muncul bayangan bahwa ia adalah pianis yang 

menarik dengan gayanya yang unik, baik dari cara permainan, gestur tubuh, maupun 

ekspresinya.4 Pendapat lain dikemukakan oleh Vivien Schweitzer dalam artikelnya 

yang berjudul Talented, Eye - Catching, Unapologetic, ia menyebutkan bahwa Yuja 

Wang adalah seseorang yang tidak hanya jenius dalam bermusik namun juga 

fashionable dalam berpenampilan.5 Contoh lainnya, dalam video dokumentasi yang 

dibuat oleh Alex Kan yang berjudul Pianist Valentina Lisitsa on Her Debut at The 

 
3 Bagus Ramadhan, “Ananda Sukarlan, Pianis Klasik Asal Indonesia yang Mendunia”, 

goodnewsfromindonesia.id, diakses dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/10/26/ananda-

sukarlan-pianis-klasik-asal-indonesia-yang-mendunia, pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 22.58 
4 Anne Midgette, “Lang lang’s Unique Style, Good and Bad, Offers Originality”, Washingtonpost.com, 

diakses dari https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lang-langs-unique-style-good-and-

bad-offers-originality/2012/11/05/7c89bbd6-2793-11e2-9972-

71bf64ea091c_story.html?noredirect=on&utm_term=.06d57e041b5e, pada tanggal 18 Februari 2019 

pukul 21.58 
5 Vivien Schweitzer, “Talented, Eye - Catching, Unapologetic”, nytimes.com, diakses dari 

https://www.nytimes.com/2012/04/08/arts/music/yuja-wang-pianist-and-fashion-plate.html, pada 

tanggal 25 Februari 2019 pukul 22.53 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/10/26/ananda-sukarlan-pianis-klasik-asal-indonesia-yang-mendunia
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/10/26/ananda-sukarlan-pianis-klasik-asal-indonesia-yang-mendunia
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lang-langs-unique-style-good-and-bad-offers-originality/2012/11/05/7c89bbd6-2793-11e2-9972-71bf64ea091c_story.html?noredirect=on&utm_term=.06d57e041b5e
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lang-langs-unique-style-good-and-bad-offers-originality/2012/11/05/7c89bbd6-2793-11e2-9972-71bf64ea091c_story.html?noredirect=on&utm_term=.06d57e041b5e
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lang-langs-unique-style-good-and-bad-offers-originality/2012/11/05/7c89bbd6-2793-11e2-9972-71bf64ea091c_story.html?noredirect=on&utm_term=.06d57e041b5e
https://www.nytimes.com/2012/04/08/arts/music/yuja-wang-pianist-and-fashion-plate.html


3 
 

Royal Albert Hall yang menceritakan tentang Valentina Lisitsa, seorang pianis Klasik 

asal Ukraina yang sampai mendapat julukan Justin Bieber of  Classical Music karena 

video-video di akun youtube nya yang sukses, bahkan ditonton sekitar lima puluh ribu 

orang perharinya.6 

          Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian tentang personal branding dalam 

seni, seperti pada jurnal yang berjudul The Artist and The Brand yang ditulis oleh 

Jonathan E. Schroeder yang menyatakan bahwa seniman kontemporer sudah banyak 

mengusung branding dalam karirnya, yang mana branding dapat berefek dalam kepada 

seniman tersebut karena mereka bisa menjadi terkenal dan mendapat respon yang baik 

dari masyarakat, misalnya Andy Warhol, seorang selebriti yang memiliki kontribusi 

banyak pada branding seperti menjadi endorser dan sebagainya sehingga brand – nya 

tetap hidup walau sudah dua puluh tahun setelah kematiannya.7 Jurnal lain berjudul 

Bostwana Music : Is Personal Branding The Missing Factor for Growth? Yang ditulis 

oleh Tendy M. Matenge juga menjelaskan bahwa personal brand adalah hal yang 

penting dalam industri musik agar seorang musisi dapat bertahan lama di industri 

musik dan dapat membawa dampak positif seperti membentuk kesetiaan konsumen dan 

memasang harga yang lebih menguntungkan, dan tidak hanya itu, seorang musisi juga 

 
6 Alex Kan, “Pianist Valentina Lisitsa on Her Debut at The Royal Albert Hall”, bbc.com, diakses dari 

https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-18499589/pianist-valentina-lisitsa-on-her-debut-at-

the-royal-albert-hall, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 22.35 
7 Jonathan E. Schroeder, “The Artist and The Brand”. European Journal of Marketing 39, Vol. 

(11/12), November 2005, hal. 1292, 1294, 1301.  

https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-18499589/pianist-valentina-lisitsa-on-her-debut-at-the-royal-albert-hall
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-18499589/pianist-valentina-lisitsa-on-her-debut-at-the-royal-albert-hall
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harus membangun brand yang berarti dan autentik terhadap konsumen yang dapat 

membedakan ia dengan musisi lainnya dan dapat memuaskan konsumennya.8 

          Ada pula sebuah jurnal berjudul A Non – Classical Marketing Approach For 

Classical Music Performing Organizations: An Empirical Perspective yang ditulis oleh 

Elias G. Rizkallah yang didalamnya ada membahas perihal pentingnya branding bagi 

organisasi musik Klasik, orkestra yang memiliki asosiasi yang digemari dalam brand 

– nya lebih mungkin untuk menarik perhatian media maupun penonton bahkan 

keseluruhan komunitasnya. Pada intinya pendekatan yang segar terhadap branding 

dalam musik Klasik dapat membuat kesan elit pada musik Klasik lebih bisa dikontrol 

sehingga bisa menarik penonton yang lebih muda maupun potensi penonton lainnya 

agar mau mempelajari lebih jauh bentuk seni Klasik maupun datang ke konser Klasik.9 

          Di Indonesia terdapat seorang seniman musik Klasik yang memiliki personal 

brand yang kuat. Ia adalah Ananda Sukarlan, yang merupakan pianis dan komponis 

asal Indonesia. Beberapa keunggulan Ananda antara lain, yang pertama, ia dikenal 

lewat karya musiknya yang sudah mendunia. Yang kedua, ia telah memiliki album solo 

dan ia juga bermain untuk puluhan konser internasional karena kemahirannya 

memainkan piano dan menyusun komposisi musik Klasik, yang ketiga, ia adalah satu 

- satunya orang Indonesia yang namanya masuk dalam buku The 2000 Outstanding 

 
8 Tendy M. Mantenge, “Botswana Music : Is Personal Branding The Missing Factor for Growth?”, 

Global Advanced Research Journal of Arts and Humanities (GARJAH), Vol. 2 (3), Juli 2013, hal. 050, 

052. 
9 Elias G. Rizkallah, “A Non – Classical Marketing Approach For Classical Music Performing 

Organizations: An Empirical Perspective”, Journal of Business & Economic Research, Vol. 7 No. 4, 

April 2009, hal. 121. 
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Musicians of the 20th Century, dan yang keempat, ia adalah aktivis kebudayaan. Lelaki 

yang puluhan tahun tinggal di Spanyol ini juga merupakan pendiri Yayasan Musik 

Sastra Indonesia (YMSI), yayasan ini memberikan akses kepada anak - anak muda 

yang belum mengenal musik Klasik karena berasal dari keluarga kurang beruntung.10  

          Sebuah artikel lain yang berjudul Ananda Sukarlan Tunjukkan Indonesia lewat 

Rapsodia Nusantara menceritakan bagaimana Ananda Sukarlan menunjukkan 

identitas Indonesia ke dunia lewat komposisi musik Klasik Rapsodia Nusantara untuk 

piano solo. Dengan karyanya tersebut Ananda memperkenalkan Indonesia lewat 

permainan piano, Rapsodia Nusantara terdiri dari delapan belas nomor dan Ananda 

masih ingin membuatnya menjadi tiga puluh empat untuk mewakili setiap daerah di 

Indonesia. Pemerintah bahkan memberikan Penghargaan Kebudayaan 2015 kategori 

Pencipta, Pelopor, dan Pembaru kepada Ananda.11  

          Sebuah artikel lainnya dari Liputan6 yang berjudul Ananda Sukarlan : Musik 

Klasik Seperti Tas atau Sepatu Mahal, menceritakan tentang Karya Rapsodia 

Nusantara miliknya yang kerap kali disorot media, yang membahas keunikan dari 

karyanya tersebut seperti menggunakan tangga nada daerah, apresiasi dari musikus luar 

 
10 Taufiq Siddiq, Imam Hamdi, “Dilaporkan Fadli Zon ke Polisi, Siapa Ananda Sukarlan?”, 

Nasional.tempo.co, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1066414/dilaporkan-fadli-zon-ke-

polisi-siapa-ananda-sukarlan, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 22.30 
11 Aubrey Kandelila Fanani, “Ananda Sukarlan Tunjukkan Indonesia lewat Rapsodia Nusantara”, 

antaranews.com, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/520886/ananda-sukarlan-tunjukkan-

indonesia-lewat-rapsodia-nusantara, pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 23.00 

https://www.antaranews.com/berita/520886/ananda-sukarlan-tunjukkan-indonesia-lewat-rapsodia-nusantara
https://www.antaranews.com/berita/520886/ananda-sukarlan-tunjukkan-indonesia-lewat-rapsodia-nusantara
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terhadap Rapsodia Nusantara, dan sebagainya. Artikel itu juga membahas musik Klasik 

di Indonesia menurut pandangan Ananda Sukarlan.12  

          Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Personal Branding Pada 

Seniman Musik Klasik Indonesia (Studi Kasus Terhadap Pianis Ananda Sukarlan)” ini 

adalah untuk meneliti strategi personal branding seniman musik Klasik Indonesia. 

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara 

dan data sekunder berupa buku dan berbagai berita dan artikel di internet. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan : 

          Bagaimana strategi personal branding yang diterapkan oleh Ananda Sukarlan? 

  

1.3 Tujuan Penelitian : 

          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

strategi personal branding pianis musik Klasik Ananda Sukarlan. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

          Penelitian ini hanya meneliti personal branding saja dan hanya pada pianis 

Ananda Sukarlan saja. 

 

 
12 Mufti Sholih, “Ananda Sukarlan : Musik Klasik Seperti Tas atau Sepatu Mahal”, liputan6.com, 

diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/2962381/ananda-sukarlan-musik-klasik-seperti-tas-

atau-sepatu-mahal, pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 23.15 

https://www.liputan6.com/news/read/2962381/ananda-sukarlan-musik-klasik-seperti-tas-atau-sepatu-mahal
https://www.liputan6.com/news/read/2962381/ananda-sukarlan-musik-klasik-seperti-tas-atau-sepatu-mahal
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1.5 Manfaat Penelitian 

          1.Manfaat Teoritis  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan memberikan pengetahuan lebih tentang strategi personal branding musisi Klasik 

Indonesia. 

          2.Manfaat Praktis  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

a) Masyarakat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat Indonesia untuk lebih paham tentang pentingnya personal 

branding, terutama dalam ranah musik Klasik. 

b) Musisi Klasik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan 

kesadaran bagi para musisi Klasik di Indonesia untuk juga melakukan personal 

branding, dan menganggapnya sebagai hal yang perlu dikembangkan dalam 

upaya untuk dapat dikenal oleh masyarakat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

          BAB I PENDAHULUAN 

          Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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          BAB II LANDASAN TEORI 

          Bab ini akan memaparkan teori - teori yang menjadi landasan utama dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

          BAB III METODE PENELITIAN 

          Bab ini akan membahas mengenai subjek dan metode yang digunakan dalam 

penelitian.  

          BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 

          Bab ini akan membahas penelitian data yang terdiri atas hasil wawancara.  

          BAB V KESIMPULAN 

          Bab ini akan menampilkan kesimpulan dari semua pembahasan yang ada pada 

penelitian ini. Penjabaran dalam bab ini yang akan menjadi hasil akhir dari seluruh data 

yang telah dikumpulkan dan dianalisis. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


