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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Permasalahan 

Media dan cara manusia berkomunikasi mengalami perkembangan, 

terutama sejak masuknya era internet dan berkembangnya teknologi pada periode 

tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. Dalam diskusi dan buku-buku terbitan 

terkini, muncul istilah “media baru” atau new media sebagai salah satu dampak dan 

perubahan cara dan media berkomunikasi. Perbedaan mengenai media baru dan 

media lama, seperti dikutip dari pendapat Jay David Botler dan Richard Grusin 

sebagai versi perkembangan dari media-media yang ada sebelumnya sebagai suatu 

jawaban dari tantangan-tantangan media tradisional. Lebih lanjut Bolter dan Grusin  

menyebutkan media baru sebagai versi penyempurnaan dan juga modifikasi media-

media yang lebih tua dan memiliki kekhasan pada cara tertentu media baru 

mengubah media lama (Bolter & Grusin, 2000) 

Kemudian pengertian dan definisi konsep new media lainnya digambarkan 

Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, dan kawan-kawan, sebagai suatu konsep 

yang luas, namun memiliki ciri pada perubahan produksi, distribusi dan 

kegunaannya dengan karakteristik yang menonjol. Seluruh perubahan-perubahan 

ini bersifat teknologi, tekstual, konvensional dan juga bergantung pada kebudayaan.  

Lister, Dovey dan kawan-kawan bahkan menyebut beberapa istilah yang erat 
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kaitannya dengan media baru, seperti interaktif, hipertekstual, virtual, digital dan 

jaringan (Lister et al., 2003). 

Laporan terbaru dari agensi kreatif asal Singapura, We are Social yang rutin 

meneliti kajian dan data mengenai media baru menunjukkan pada Januari 2019, 

media sosial diminati 60% dari generasi yang saat ini tinggal di Indonesia, dengan 

data pengguna media sosial mencapai setidaknya 150 juta orang (Kemp, 2019). 

Sebagai perbandingan perkembangan, peneliti mencoba memaparkan data dalam 

tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017 hingga 2019, masih dari laporan 

agensi periklanan digital yang sama 

Tabel 1.1 Perbandingan pengguna aktif media sosial Indonesia tahun 2017-2019 

 
Sumber: wearesocial.sg, 2019 

 

Setelah kemunculan Social Network Services (SNS) dan adanya jaringan 

web 2.0, teknologi dan lingkungan berbasis computer mediated mengubah persepsi 

dan cara komunikasi penggunanya. Kemudian muncul istilah populer ‘media 

sosial’ yang didefinisikan Kaplan dan Haenlein sebagai suatu aplikasi berbasis 

jaringan internet yang dibuat dalam suatu ideologi dan teknologi berbasis jaringan 

2.0 dan memungkinkan kreasi dan pertukaran konten dari penggunanya (Kaplan & 

Haenlein, 2010). 

Tahun Total Populasi Jumlah Pengguna 
Aktif Media Sosial 

Persentase Penetrasi 
(dibanding tahun 

sebelumnya) 
2017 
2018 
2019 

262 juta 
265.4 juta 
268.2 juta 

106 juta 
130 juta 
150 juta 

40% 
49% 
56% 
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Kehadiran media sosial ini juga mengubah paradigma dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang sebelumnya telah ada. Sebagai contoh, saat ini peran publisher 

atau penerbit yang tadinya hanya dilakukan oleh media massa sebagai bentuk 

penerbitan professional kini berubah. Semenjak era kehadiran media sosial, media 

massa tidak menjadi satu-satunya penerbit atau publisher karena semua orang, baik 

pribadi maupun kelompok yang memiliki akun media sosial, dapat saja menjadi 

penerbit pribadi untuk hasil karya bagi masyarakat luas. Video-video unggahan 

yang ada di YouTube menjadi contoh nyata penerbitan perorangan atau kelompok 

dan tidak lagi hanya didominasi penerbit profesional, yakni media massa. Media 

baru kemudian mendisrupsi media tradisional secara perlahan. 

Sifat dan tingkat ketergantungan pada media massa akhirnya menurun 

karena saat ini komunikasi tidak lagi bersifat pasif atau satu arah, dari media massa 

kepada masyarakat umum, namun bersifat dua arah atau aktif. Tiap unggahan di 

media sosial atau media baru memungkinkan pemirsa, pembaca ataupun audiens 

berkomentar dan dapat juga dibalas saat itu juga oleh sang kreator. Inilah yang 

disebut sebagai sifat interaktif yang menjadi salah satu ciri media baru.  

Perubahan tidak hanya dari segi sifat komunikasi antara penerbit pesan dan 

audiens penerima pesan, namun juga pada bentuk pesannya. Mengutip pembahasan 

Straubhaar, LaRose dan Davenport mengenai media baru, adanya tren dan bentuk 

media massa populer seperti koran, radio dan televisi berkembang menjadi bentuk 

digital seperti dalam world wide web atau www. Pesan yang dikonsumsi oleh 

pengguna akhirnya dibuat khusus untuk segmen audiens yang lebih kecil, terkadang 

dalam bentuk yang lebih pribadi dan mengerucut ke segmentasi tertentu, tidak lagi  
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Sifat dan tingkat ketergantungan pada media massa akhirnya menurun 

karena saat ini komunikasi tidak lagi bersifat pasif atau satu arah, dari media massa 

kepada masyarakat umum, namun bersifat dua arah atau aktif. Tiap unggahan di 

media sosial atau media baru memungkinkan pemirsa, pembaca ataupun audiens 

berkomentar dan dapat juga dibalas saat itu juga oleh sang kreator. Inilah yang 

disebut sebagai sifat interaktif yang menjadi salah satu ciri media baru.  

Perubahan tidak hanya dari segi sifat komunikasi antara penerbit pesan dan 

audiens penerima pesan, namun juga pada bentuk pesannya. Mengutip pembahasan 

Straubhaar, LaRose dan Davenport mengenai media baru, adanya tren dan bentuk 

media massa populer seperti koran, radio dan televisi berkembang menjadi bentuk 

digital seperti dalam world wide web atau www. Pesan yang dikonsumsi oleh 

pengguna akhirnya dibuat khusus untuk segmen audiens yang lebih kecil, terkadang 

dalam bentuk yang lebih pribadi dan mengerucut ke segmentasi tertentu, tidak lagi 

diterbitkan untuk audiens yang sifatnya homogen (Straubhaar, LaRose, & 

Davenport, 2012). 

Kebiasaan membagi cerita hidup sehari-hari, ulasan apapun mulai dari hal 

ringan seperti makanan, cara berbusana hingga pendapat mengenai suatu isu sosial 

menjadi bentuk-bentuk konten yang muncul di media baru. Tidak heran kemudian 

mulai bermunculan akun-akun populer di media sosial, lengkap dengan 

segmentasinya masing-masing. Artinya, sifat penerbit dan pembuat pesan dalam 

media baru ini tidaklah sama dengan penerbit profesional sebelumnya, yaitu media 

massa yang sifat informasinya lebih umum.  
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Peneliti kemudian melihat adanya fakta bahwa individu-individu yang 

memiliki popularitas di dunia nyata (seperti aktor, aktris, penyanyi dan tokoh publik 

lainnya –dapat  dikategorikan sebagai selebritas) memiliki jumlah pengikut atau 

followers lebih banyak di akun media sosialnya bila dibandingkan dengan 

masyarakat umum. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran. Namun terdapat 

fenomena berbeda dengan bentuk komunikasi yang ada di media sosial, yakni 

adanya akun personal non selebriti namun memiliki jumlah pengikut yang hampir 

menyaingi atau bahkan melebihi akun milik selebriti yang memiliki ketenaran di 

dunia nyata. Fenomena inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu 

apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan akun media sosial orang biasa atau 

bukan selebriti memiliki jumlah pengikut yang besar atau dapat menyaingi jumlah 

pengikut orang yang sudah terkenal sebelumnya.  

Akun personal atau individu dengan jumlah pengikut yang banyak ini 

kemudian dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok lain, bahkan mengubah 

prilaku mereka. Oleh karena kemampuan mempengaruhi inilah, akun-akun 

personal ini disebut sebagai influencer. Istilah influencer bahkan sudah masuk 

dalam Kamus Cambridge, yang didefinisikan sebagai orang ataupun kelompok 

yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku ataupun pendapat orang 

lain (Cambridge Dictionary, 2016). 

Bahkan influencer ini dapat juga mempengaruhi keputusan seseorang atau 

kelompok lain untuk membeli sesuatu secara signifikan. Pengertian mengenai 

influencer ini, memiliki kesamaan makna dengan yang peneliti bahas sebelumnya 

mengenai kemampuan mempengaruhi perilaku atau pendapat orang lain, dalam hal 
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ini adalah mereka yang mengikuti akun tersebut atau followers. Khusus untuk 

kelompok influencer di media sosial Instagram, peneliti mengutip Mediakix 

kemudian muncul istilah “Instagrammers,” yaitu mereka yang menghasilkan 

konten berupa visual dan bersifat tulisan pendek (mediakix, 2019). 

Dalam perkembangannya, industri strategi marketing kemudian membagi 

kategori pada influencer dengan cara paling umum dalam dunia marketing, yakni 

berdasarkan jumlah pengikut mereka di media sosial, khususnya Instagram. 

Beberapa istilah atau penamaan pada kategori influencer ini muncul karena sebutan 

dari media massa yang memberikan penamaan atau label terlebih dahulu, seperti 

contohnya pada istilah Nano Influencer yang muncul dan dipopulerkan oleh New 

York Times pada November 2018 lalu dalam artikel berjudul “Are You Ready for 

The Nanoinfluencers?” yang membahas pengguna akun Instagram dengan jumlah 

pengikut sedikitnya 1000 mulai mendapat sponsor dari brands (Maheshwari, 2018). 

Nano influencer adalah sebutan bagi mereka yang memiliki 1000 hingga 

5000 pengikut di media sosial dan kemudian menjadi seseorang atau kelompok 

yang mempengaruhi akun pengguna lainnya. Mereka mengerti cara berkomunikasi 

di media sosial, terasa lebih tulus saat mengulas suatu produk atau jasa dan juga 

mudah bekerja sama dengan brands karena tidak mematok harga tinggi seperti 

layaknya influencer yang memiliki pengikut dalam jumlah fantastis. 

Tak heran, seiring munculnya fenomena kehadiran influencer di media 

sosial, muncul pula keinginan dari individu untuk menjadi orang-orang yang punya 

pengaruh dalam masyarakat, khususnya melalui media sosial. Seperti contohnya 

ada pada peristiwa berikut ini: nama Adriansyah Martin mendadak terkenal di 
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kalangan warganet pada Januari 2018 setelah Nicky Kelvin, seorang fotografer dan 

pemilik akun Instagram @milesmogul membuat sebuah unggahan di akun 

Instagramnya berisikan dua foto, yaitu foto dirinya saat tertidur di pesawat yang 

diedit dan diakui sebagai unggahan Adriansyah Martin.  Nicky menulis keterangan 

yang disisipkan dalam unggahannya mengenai Adriansyah: 

“IMPOSTER BUSTED! I had a hilarious day yesterday with loads of 
messages about a supposed celebrity in Jakarta who has been stealing 
#AvGeek photos, including my pal @jarvismarcos (disappointed he beat me 
with two copied photos *emoji*) photoshopping his own face onto them, 
and claiming to his 42K followers it is him enjoying first class life. Check 
out some of his best work here *emojis* thanks so much my new Indonesian 
friends for the fun chats. #JusticeForMiles” 
 

 

Gambar 1.1 Unggahan akun @milesmogul di Instagram terkait pencurian fotonya.  

Sumber: instagram.com/milesmogul 

 

Pada unggahannya, Adriansyah Martin tertulis keterangan Singapore 

Airlines A380 Suites sebagai keterangan lokasi pengambilan foto. Tak hanya 

mengedit dua foto milik Nicky, Adriansyah mengunggah dan mengedit foto 

perjalanan milik Jarvis Marcos, pemilik akun Instagram @jarvismarcos, menjadi 
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seolah-olah miliknya sendiri dan berlokasi di First Class Qatar Airlines. 

Menyebarnya berita ini kemudian mengakibatkan Adriansyah Martin menutup 

akun Instagramnya karena adanya tekanan dari warganet atas dugaan foto-foto 

palsu tersebut (Susandijani, 2018). 

 

Gambar 1.2 Unggahan komparasi konten foto  

di akun Instagram @jarvismarcos dan @adriansyah_martin. 

Sumber: instagram.com/jarvismarcos dan Instagram.com/adriansyah_martin 

 

Peristiwa penyebaran foto palsu yang diakui milik pribadi dalam media 

sosial Adriansyah Martin, membuat peneliti semakin sadar bahwa individu yang 

memiliki akun media sosial pada masa sekarang ini menyadari adanya fenomena 

popularitas individual di media sosial yang membuat orang mempunyai motivasi-

motivasi tertentu dibaliknya proses pengunggahan suatu postingan, baik dari segi 

teks dan juga visual (jika ada). Pemakai media sosial kemudian seakan-akan 
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berlomba membuat konten akunnya semenarik mungkin agar mendapatkan 

sejumlah pengikut dan mampu mempengaruhi orang lain. 

Peneliti juga mengetahui dan mengamati bahwa menjadi seorang influencer 

di media sosial tak hanya memiliki pengaruh dan pengikut semata, namun juga 

berimbas pada ke segi penghasilan. Pada tahun 2018, economist.com merilis 

kisaran jumlah penghasilan yang didapatkan para influencers berdasarkan jenis 

media sosial yang ditekuni. Dari hasil penelitian tersebut, economist.com dalam 

suatu artikel katadata menyebutkan influencer dengan penghasilan paling tinggi 

dibandingkan yang lainnya adalah pemilik kanal media sosial YouTube dengan 100 

hingga 500 ribu pengikut yang bisa mendapatkan penghasilan sebesar US$ 12.500 

atau setara 169 juta Rupiah. Disusul influencers di Facebook (US$ 6.250), 

Instagram (US$ 5.000) dan yang berada di urutan terakhir adalah Twitter (US$ 

2.000) (economist.com, 2018). 

 

Gambar 1.3 Pendapatan influencer menurut media sosial dan jumlah pengikut 2016.  

Sumber: economist.com 
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Fakta bahwa media sosial membuka kesempatan yang sama bagi setiap 

orang untuk menjadi seorang influencer dan mendapatkan penghasilan dari bisnis 

di dalamnya, namun peneliti memahami bahwa belum tentu semua orang bisa 

menjadi orang yang berpengaruh dan mengubah perilaku orang lain. Hal ini berarti 

mengubah perilaku audiens atau orang yang menjadi pengikut media sosialnya, 

tanpa mengenal siapa sebenarnya orang tersebut dalam dunia nyata. 

Komunikasi di media baru telah mengalami perkembangan seiring 

berjalannya waktu dan juga kemajuan teknologi. Dalam keilmuannya, 

perkembangan komunikasi online menurut Em Griffin terjadi pada saat Joseph B. 

Walther mulai mengembangkan Teori Proses Informasi Sosial atau social 

information processing theory (Griffin, 2008). Masih dari referensi yang sama, 

Walther dalam Griffin memberikan penjelasan adanya proses seleksi bagaimana 

presentasi diri dari pemberi pesan dan adanya proses penerima pesan membuat 

konsep berdasarkan apa yang ia amati, kemudian mengambil bagian yang mereka 

sukai atau bagian yang sama dengan ketertarikan mereka.  

Nancy Baym, seorang akademisi asal Amerika Serikat, kemudian 

membahas bentuk komunikasi dengan bantuan atau keterlibatan proses komputer 

di dalamnya (Littlejohn & Foss, 2009).  Model Computer-Mediated 

Communication atau CMC adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan 

teknologi digital sebagai perantara.  Sebagai contoh, percakapan melalui telepon 

juga dapat dinyatakan sebagai bentuk computer-mediated communication jika 

pesan yang dikirimkan melalui telepon, diproses secara digital, ditransmisikan, dan 

kemudian pesan tersebut disampaikan kepada penerima pesan. Komunikasi 
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tersebut tidak melalui tatap muka, sehingga tidak terlihat emosi atau ekspresi 

pengirim dan penerima pesan. Efisiensi waktu juga tinggi, karena tidak perlu 

menunggu hingga pengirim pesan datang, kemudian pesan dapat diterima.  Dalam 

model komunikasi CMC, ada konstruksi pengelolaan isi pesan dan bagaimana isi 

pesan dapat dibuat sesuai keinginan si pengirim pesan. Artinya terdapat proses 

komunikasi interpersonal yang dikonstruksikan sedemikian rupa agar menjadi 

pesan yang sesuai keinginan pemberi pesan.  

Fenomena menarik terkait social media influencer lainnya adalah fenomena 

kehadiran Karin Novilda, pengguna Instagram dengan nama @awkarin. Karin, 

sapaan @awkarin adalah salah seorang influencer non selebritas berusia 21 tahun 

dengan jumlah pengikut 4,6 juta di Instagram dan 615.000 lebih pengikut di Twitter 

(per 16 Oktober 2019)  yang menjadi perbincangan di media sosial. Salah satunya 

pada suatu peristiwa di Agustus 2019 lalu karena Karin membuka kerjasama 

melalui cuitannya di Twitter untuk mengajak Event Organizer manapun yang 

berminat membuat retreat tim kerjanya dengan barter atau menukar exposure 

(Sukardi, 2019). Istilah exposure atau dalam bahasa Indonesia adalah paparan, 

namun dalam konteks peristiwa ini mengacu pada brand exposure, dimana Karin 

Novilda menyadari akunnya sebagai akun seorang yang memiliki pengaruh atau 

influencer dan media beriklan bagi pihak lain penjual barang atau jasa yang 

diharapkan mendapat keuntungan ketika disebutkan atau terpapar dalam postingan 

akun @awkarin.  
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Gambar 1.4 Unggahan di akun Twitter Karin Novilda @awkarin  

pada 5 Agustus 2019 menuai pro dan kontra. 

Sumber: twitter.com/awkarin 

 

Setelah kasus cuitan Karin Novilda mengenai exposure ramai 

diperbincangkan warganet, Karin kembali menjadi perbincangan pada aksi 

pemadaman kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan aksi 

membagi 3000 nasi bungkus di tengah demonstrasi mahasiswa menolak RUU KPK 

pada September 2019 lalu. Kemudian peneliti mengamati berbagai peristiwa dan 

aksi sosial muncul dari cuitan Karin di akun media sosialnya.  
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Gambar 1.5 Infografis tentang kontroversi  Karin Novilda 

Sumber: tirto.id 

 

Tak hanya mendapat sorotan dari aksi-aksi sosialnya, akhir Oktober lalu, 

Karin kembali menjadi perhatian warganet karena bertengkar dengan salah satu 

illustrator mengenai hak cipta. Kasus ini menyedot perhatian warganet terutama 

sejak adanya “ancaman” Karin untuk melibatkan pengacara dan menuntut secara 

hukum sang illustrator, Nadiyah (Merdekawan, 2019).  

Dari deretan fenomena komunikasi di media sosial tentang Karin Novilda, 

peneliti kemudian mengamati adanya lonjakan kenaikan jumlah pengikut Karin di 

Twitter dan Instagram, dengan kenaikan lebih dari 133.000 pengikut di Twitter dan 

sekitar 400.000 pengikut di Instagram dalam waktu kurang lebih 20 hari. Peneliti 

menjabarkan lonjakan kenaikan pengikut Karin Novilda  atas rangkaian kejadian 

dan peristiwa yang melibatkan namanya kurang dari tiga minggu terakhir melalui 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.2 Perbandingan kenaikan jumlah pengikut media sosial Karin Novilda 
 

Media Sosial 16 Oktober 2019 4 November 2019 
Twitter @awkarin 

Instagram @awkarin 
615 ribu 
4,6 juta 

748 ribu 
5 juta 

Sumber: pengamatan peneliti 

Peneliti kemudian mencoba mencari tahu apa yang menjadi matriks 

kesuksesan dari sosok-sosok influencer yang memberikan pengaruh di media sosial 

ini, termasuk apa saja yang harus mereka lakukan untuk menarik pengikut baru dan 

juga membuat para pengikut tetap loyal dan terus mau mengikuti akun mereka. Hal 

ini menjadi pertanyaan yang muncul berulang, terutama jika kembali mengingat 

fakta ada sosok-sosok influencers yang bukan merupakan artis atau selebriti yang 

sudah dikenal masyarakat melalui kiprahnya di dunia hiburan Indonesia. Peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam hal-hal apa yang mendasari para influencers (yang 

bukan tokoh selebriti dalam masyarakat) memilih mengunggah atau mengangkat 

suatu topik kepada para pengikutnya, termasuk kesan seperti apa yang ingin 

ditonjolkan para influencers ini dibalik suatu unggahan di media sosial. 

Dalam perkembangannya, media sosial memiliki tren dan eranya masing-

masing. Berawal dari kemunculan Friendster, media sosial berjaringan yang 

kemudian berkembang dan memunculkan Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram 

dan masih banyak media sosial bermunculan dan bersaing satu sama lain. 

Umumnya setiap media sosial memiliki persona atau influencers-nya masing-

masing dengan karakter unggahan konten yang berbeda-beda.  

 Peneliti kemudian menemukan seorang persona travel blogger bernama 

Alexander Thian berhasil memiliki pengikut lebih dari 700.000 pada akun Twitter 

dan lebih dari 450.000 pengikut pada Instagram yang bernama @amrazing (diakses 



 

Universitas Pelita Harapan
 

15 

16 Oktober 2019). Tentunya jumlah angka pengikut ini termasuk tinggi, terutama 

jika melihat sosok Alexander Thian yang bukanlah seorang selebriti yang muncul 

di media massa dan memiliki penggemar sebelumnya. Alex, nama panggilannya, 

menjadi travel blogger pada tahun 2012 dan menjadi penulis naskah beberapa 

sinetron televisi kemudian membuat dua buku, yaitu kisah perjalanan hidupnya dan 

sebuah novel fiksi (Farhan, 2017). 

 

Gambar 1.6 Salah satu unggahan konten bercerita atau storytelling  

ala Alexander Thian di Instagram.  

Sumber: Instagram.com/amrazing 

 

Dalam pengamatan peneliti dan juga ditulis dalam sebuah artikel profil di 

IDN Times, Alexander Thian memiliki kekuatan pada kemampuan bercerita atau 

storytelling memiliki ciri khas pada tagar (tanda pagar) #LetMeTellYouAStory 

pada unggahan awal keterangan gambar di akun Instagramnya (Anindya, 2019). 

Masih dari artikel IDN Times mengenai 10 Fakta Alexander Thian, selain konten 

mengenai aktivitas jalan-jalan dan tempat-tempat menarik, unggahan Alex lainnya 
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di Instagram yang konsisten adalah pembahasan rasi bintang atau zodiak, musik 

korea K-Pop, juga anjing dan kucing peliharaannya hingga hal-hal yang sifatnya 

pengetahuan umum ataupun bertema sosial dan praktis, seperti tips membalas surat 

elektronik atau bagaimana beretika ketika mengirimkan Curriculum Vitae (CV) 

saat ingin melamar sebuah pekerjaan. Hal-hal inilah yang menjadi citra diri yang 

melekat di benak audiens atau pengikut @amrazing ketika mendengar nama 

ataupun melihat akunnya.  

 Peneliti tertarik meneliti Instagram @amrazing dibandingkan dengan 

Twitter @amrazing karena peneliti telah mengamati sebelumnya dan menemukan 

Alexander Thian mencoba berbagai strategi konten untuk meningkatkan jumlah 

pengikutnya di Instagram, termasuk dengan mempromosikan Instagram di Twitter, 

di mana pengikut Alex telah lebih banyak dan juga terkadang Alex memindahkan 

konten di Twitter ke Instagram. Namun mengenai presentasi citra diri seperti apa 

yang ingin Alex tonjolkan pada karakter unggahannya di Instagram menjadi topik 

utama penelitian ini.  

Selain itu, Instagram menjadi kanal media sosial pilihan peneliti karena 

berdasarkan data media sosial global menunjukkan tren pengguna media sosial 

Instagram di Indonesia meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan data terkini yang 

dirilis melalui pernyataan Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowari 

yang menyatakan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemakai Instagram 

tertinggi di Asia Pasifik (Hasibuan, 2019).  

Alexander Thian yang membawa konsep bercerita melalui teks yang 

panjang dan tanda pagar #LetMeTellYouAStory atau terjemahannya menjadi 
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“biarkan saya menceritakan sebuah cerita kepadamu” menjadi daya tarik yang perlu 

menjadi perhatian dalam penelitian mengenai presentasi citra diri yang dilakukan 

Alexander Thian. 

Peneliti juga menyadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan-

kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan, kebutuhan 

akan rasa aman, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Abraham Maslow menyebutnya sebagai hierarki kebutuhan Maslow (Maslow, 

1943) 

Ketika teknologi sudah membentuk suatu budaya masyarakatnya, terjadi 

perubahan-perubahan yang menyertai. Salah satunya dalam berkomunikasi, yang 

kemudian mengubah cara berinteraksi manusia dengan menggunakan media baru. 

Selain cara berkomunikasi, kebutuhan lain yang dipenuhi dengan berinteraksi di 

media sosial adalah aktualisasi diri. Itulah sebabnya individu di masa ini 

menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran aktualisasi diri dan interaksi. 

Bila membahas mengenai konsep mengenai presentasi diri atau self-

presentation maka tak lepas dari adanya teori interaksi simbolik karena kedua teori 

ini digunakan bersama-sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam 

keseharian, seseorang berusaha mempengaruhi persepsi orang lain mengenai citra 

dirinya sendiri. Ketika interaksi terjadi melalui komunikasi tatap muka ataupun 

melalui model komunikasi CMC, manusia memiliki kecenderungan untuk 

mengkonstruksi persepsi orang lain melalui apa yang ia tampilkan agar 

menciptakan suatu citra tertentu seperti keinginannya.  
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Teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead 

tertuju pada bagaimana bahasa dan juga gerak tubuh dari seseorang digunakan 

sebagai cara dan usaha mengantisipasi respon dari orang lain (Griffin, 2008). Pada 

perkembangan lebih lanjut mengenai interaksi simbolik, muncul tiga konsep dasar 

dari interaksi ini. Murid Mead, Herbert Blumer dalam Griffin (2008) menyebutkan 

tiga konsep tersebut adalah: pemaknaan, bahasa dan pemikiran. Ketiga konsep ini 

masih memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu makna diri yang membentuk menjadi 

persepsi tertentu yang ingin diciptakan.  

Bila kita sering mendengar slogan “don’t judge a book by its cover”, slogan 

tersebut seakan-akan tidak berlaku bagi pengguna media baru, dalam hal ini media 

sosial. Citra yang dipersepsikan orang lain terhadap diri kita yang kita perlihatkan 

melalui unggahan-unggahan memberikan suatu persepsi bagi citra diri. Seorang 

ahli sosiologi asal Kanada, Erving Goffman mengembangkan suatu perumpamaan 

interaksi sosial sebagai pertunjukan drama.  Dalam bukunya The Presentation of 

Self in Everyday Life, Goffman mengklaim bahwa semua manusia terlibat dalam 

suatu negosiasi tetap dengan orang lain untuk mendefinisikan identitas diri kita 

(Goffman, 1956). 

Sifat dasar manusia yaitu memperhatikan bagaimana pandangan dan 

pendapat orang lain tentang dirinya menjadi dasar bagaimana manusia selalu 

berusaha mengelola citra diri di mata orang lain yang mempersepsikan. Menurut 

Mark R. Leary, ada tiga alasan umum yang mendasari mengapa seseorang 

mengelola persepsi dan citra dirinya di mata orang lain: untuk mempengaruhi orang 

lain agar merespon dengan cara yang dikehendaki, untuk mengonstruksi dan 



 

Universitas Pelita Harapan 
 

19 

menjaga identitas pribadi dan harga diri, serta untuk mengatur pengalaman 

emosional (Leary, 1995). 

Untuk mengelola citra diri dan persepsi orang lain terhadap diri seseorang, 

diperlukan suatu perilaku yang mempresentasikan diri sebagai suatu kesatuan 

dengan fungsi dan keadaan tertentu. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi keseluruhan pengelolaan kesan orang lain terhadap diri seseorang, 

seperti misalnya tingkat sosial, kemampuan diri, jabatan, tingkah laku dan lain 

sebagainya. Dalam media sosial, seperti contohnya pada Instagram, faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengelolaan kesan dan komunikasinya juga berbeda. Ada 

faktor perilaku nonverbal yang nampak, misalnya posisi tubuh, pose foto yang 

ditampilkan, lirikan mata, ekspresi wajah dan penampilan fisik lainnya. Penelitian 

ini mencari makna dibalik presentasi citra diri yang dibuat oleh Alexander Thian 

sebagai seorang influencer di media sosial, termasuk dari prilaku nonverbal dari 

unggahannya di Instagram. 

Terdapat beberapa macam taktik dalam presentasi diri seperti yang 

dikembangkan Leary. Taktik presentasi diri inilah yang akan dibahas lebih lanjut 

untuk mengetahui representasi citra diri seorang Alexander Thian dalam akun 

Instagramnya.  

Topik presentasi diri atau self presentation menjadi pilihan peneliti karena 

melihat potensi topik ini dalam dunia komunikasi di media baru akan semakin 

berkembang di masa mendatang. Manusia pengguna media sosial akan terus 

mencoba menciptakan citra positif individual melalui komunikasinya di media 

sosial agar mendapatkan apresiasi dan pengakuan, minimal dari lingkungan 
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terdekatnya. Lebih dari itu, peneliti melihat fenomena influencers dan kaitannya 

dengan dunia marketing, bisnis dan komunikasi menjadikan dunia baru influencers 

marketing yang terus berkembang seiring dengan perkembangan cara 

berkomunikasi, teknologi dan internet.  

Beberapa penelitian serupa menjadi bahan acuan dan bahan referensi untuk 

penelitian ini, terutama terkait topik media sosial dan komunikasi di dunia maya 

atau online serta presentasi diri atau self-presentation dalam kaitannya dengan 

komunikasi. Referensi pertama berasal dari sebuah artikel ilmiah dalam Jurnal 

Celebrity Studies tahun 2017. Artikel ilmiah ini ditulis Susie Khamis, Lawrence 

Ang dan Raymond Welling dengan berjudul “Self-branding, ‘micro-celebrity’ and 

the rise of Social Media Influencers” (Khamis, Susie; Ang, Lawrence; Welling, 

2017). Khamis, Ang dan Welling menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini 

menemukan bahwa globalisasi yang cepat dari kapitalisme konsumen akhirnya 

berdampak pada perluasan cakupan pemasaran berbagai merek, termasuk merek 

diri sendiri. Penelitian menyebutkan presentasi diri mempengaruhi tampilan merek 

diri. Kemunculan berbagai cara dan perspektif pemasaran baru, termasuk pada 

ranah pemasaran oleh individu di media sosial tidak dapat terelakkan. Studi ini 

memperkuat fakta yang mendasari penelitian ini, yaitu bahwa komunikasi di bidang 

pemasaran telah mengalami berbagai macam perubahan, termasuk pada saluran 

baru, yaitu era kebangkitan influencers di media sosial. 

 Penelitian lain yang juga menjadi referensi bagi peneliti mengenai topik ini 

adalah sebuah jurnal berjudul “Impression Management in Chat Rooms: A 

Grounded Theory Model” karya Jennifer A. H. Becker dan Glen H. Stamp. Pada 
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jurnal yang diterbitkan pada September 2005 ini mencoba menginvestigasi cara 

para anggota chat room mengatur kesan-kesan orang lain terhadap mereka dan 

sekaligus meneliti cara mereka merepresentasikan diri ketika berkomunikasi dalam 

chat room. Penelitian menggunakan model grounded theory dan menggunakan 

teori impression management dan juga Computer-mediated Communication atau 

CMC.  

 Sebuah artikel ilmiah lainnya mengenai studi presentasi diri dan kaitannya 

dengan era baru influencers dan media yang juga menjadi referensi bagi peneliti 

adalah “Examining The New Influencers: A Self-Presentation Study of A-List 

Blogs” yang dibuat oleh Kaye D. Trammell dan Ana Keshelashvili. Penelitian ini 

memfokuskan pada publisitas personal bloggers yang memang peneliti pahami 

sebagai sesuatu yang pada saat penelitian ini dibuat, yaitu tahun 2005, merupakan 

hal yang menjadi tren. Bloggers sebagai pengguna internet pada saat itu, secara 

tidak langsung mulai menggantikan peran media tradisional (Trammel & 

Keshelashvili, 2005). Penelitian ini menggunakan teori impression management 

Erving Goffman dan bertujuan untuk menggali lebih dalam taktik pengelolaan 

kesan yang digunakan oleh para bloggers serta mengidentifkasi kualitas pribadi 

yang paling sering dipamerkan dalam materi blog mereka. Hasil penelitian menarik 

perhatian peneliti karena mayoritas bloggers yang memiliki kemampuan diri dan 

promosi yang menjadi sampel penelitian ini ternyata memuji bloggers lainnya 

(21,2%) sebagai bagian dari strategi pengelolaan kesan. Selain itu, hasil penelitian 

menujukkan walaupun tulisan-tulisan di blog mereka memiliki dampak pada media 

mainstream, namun bloggers tetaplah bukan jurnalis yang memiliki kemampuan 
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untuk melaporkan suatu peristiwa. Penelitian ini mencatat adanya bias dan 

kebohongan yang terjadi dalam suatu konten blog. 

 Referensi lain mengenai presentasi diri, peneliti dapatkan dari hasil sebuah 

konferensi keilmuan sosial tahun 2014 karya Han-Yun Huang berjudul “Self-

presentation Tactics in Social Media”. Penelitian yang dipresentasikan pada 014 

International Conference on Social Science (ICSS 2014) ini menggunakan teori 

presentasi diri Erving Goffman dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Peneliti menyebar lebih dari 2000 kuisioner ke tujuh sekolah menengah di lima kota 

utama di Tiongkok dengan subyek penelitian remaja di Tiongkok. Hasil penelitian 

menunjukkan kaum remaja di Tiongkok melakukan empat taktik presentasi diri: 

promosi diri, penonjolan perilaku tertentu untuk citra yang baik, manipulasi dan 

kontrol atas hal-hal buruk (tidak diinginkan). Selain itu, penelitian ini juga 

menambah referensi mengenai presentasi diri dalam dunia virtual, yaitu remaja 

yang bagus presentasi dirinya dalam ruang virtual sangat memiliki kontrol atas 

informasi-informasi yang mereka bagikan, sehingga representasi citra diri mereka 

akan lebih terlihat penuh strategi (Huang, 2014). 

Sebuah penelitian yang menjadi acuan lainnya bagi peneliti adalah tesis 

North Dakota State University berjudul “#NoFilter: Exploration of Instagram and 

Individuals’ Conception of Self” karya Danielle Moray Seehafer. Tujuan dalam 

penelitian ilmiah ini adalah mengeksplorasi kegunaan Instagram dan memberikan 

pemahaman mendalam bagaimana konsep diri individu-individu dipotret melalui 

teori pengelolaan kesan Erving Goffman. Tesis ini menggunakan metode kualitatif 

dengan wawancara mendalam sebelas perempuan berusia 18 hingga 27 tahun yang 
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merupakan pengguna aktif Instagram. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan 

presentasi diri terjadi melalui konten foto, termasuk filter foto yang digunakan dan 

captions yang mengesankan kesan positif bagi siapapun yang membacanya 

(Seehafer, 2017). 

Peneliti kemudian menemukan sebuah jurnal berjudul “Konstruksi Diri dan 

Pengelolaan Kesan pada Ruang Riil dan Ruang Virtual” oleh Benedictus A. S. Pada 

tulisan ilmiah ini, penelitian memperkenalkan konsep dramaturgi dan pengelolaan 

kesan dari Erving Goffman dapat digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana 

manusia berinteraksi dalam dunia virtual. Benedictus menjelaskan adanya 

permainan peran seperti yang disebutkan Goffman dalam teori dramaturginya, yang 

dilakukan oleh setiap orang dalam suatu situasi untuk memberikan citra tertentu 

pada khalayak. Penelitian ini juga menjelaskan terjadinya suatu konstruksi ketika 

melakukan interaksi sebagai suatu usaha individu dalam mengekspresikan diri. Hal 

yang menarik temuan artikel ilmiah ini yang juga menjadi acuan dalam penelitian 

kali ini adalah realitas bahwa presentasi diri dan pengelolaan kesan menjadi 

aktivitas dengan usaha kecil namun menampilkan dampak besar pada konteks 

ruang virtual. Pernyataan ini pula yang menjadi referensi pada pengelolaan dan 

strategi presentasi diri demi persepsi dan citra yang diinginkan seseorang. 

Setelah melihat kembali pada referensi penelitian lain, peneliti kembali 

menemukan menariknya topik presentasi citra diri pada media sosial di pada masa 

sekarang ini. Presentasi citra diri dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk 

seperti yang disebutkan di atas dan juga telah diaplikasikan pada penelitian-

penelitian terdahulu. Menurut pengamatan peneliti, presentasi diri dan pengelolaan 
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citra jika dikelola dengan baik, memiliki dampak signifikan bagi pribadi maupun 

lembaga, dalam kaitan komunikasi dan ilmu sosial, pemasaran, pengembangan 

organisasi dan perusahaan hingga politik. 

 Bila melihat dan membandingkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, kebaruan dalam penelitian ini lebih spesifik pada pembahasan 

bagaimana representasi diri yang dilakukan perorangan dalam membentuk citra 

positif dirinya, terutama bagi pribadi yang benar-benar muncul pada era media 

sosial. Penelitian ini tidak hanya melihat dari segi teori dan taktik presentasi diri, 

namun secara komprehensif melihat komunikasi melalui visualisasi simbol, warna 

dan juga bahasa tubuh yang ditampilkan pada media sosial dengan basis visual yang 

lebih digemari penggunanya bila dibandingkan dengan media sosial berbasis teks 

saja.  

Tak hanya mendapatkan persepsi yang ingin diciptakan atau dikonstruksi, 

hasil pengamatan peneliti menunjukkan adanya potensi pengiklan dan bisnis yang 

terjadi setelah dapat dikatakan sukses membangun citra positif yang ingin 

ditampilkan dan juga menarik pengikut sebanyak-banyaknya dengan konten yang 

menarik. Terlebih untuk penelitian ini, peneliti melihat fakta bahwa Alexander 

Thian memperoleh sponsorships dari berbagai merk, termasuk merk lokal dan juga 

internasional. Hal ini berarti, penelitian ini juga menambah referensi topik 

presentasi diri dan kaitannya dengan pengelolaan citra melalui contoh persona 

“orang biasa” atau non selebritis, yakni Alexander Thian. Melalui Alexander, 

peneliti melihat bahwa siapa pun dapat menjadi seorang persona di media sosial 
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yang menarik, tidak hanya bagi pengikut melainkan juga bagi pengiklan dan 

brands, selama mengetahui cara mempresentasikan diri. 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

 Adapun kesadaran peneliti akan terbatasnya waktu penelitian, dana, juga 

tenaga, maka fokus penelitian ini adalah total tiga unggahan berupa foto non teks 

di Instagram @amrazing dalam periode 3 bulan, terhitung mundur sejak awal mula 

waktu penelitian ini, yaitu 1 Juli 2019 hingga 30 September 2019.  

Dari tiga foto yang diambil dari Instagram @amrazing, peneliti memilih tiga 

kategori  Instagram posts sebagai berikut: satu foto dengan tingkat engagements 

tertinggi non teks, satu foto dengan tingkat impresi tertinggi non teks dan satu foto 

tertinggi non teks yang paling banyak membuat akun Instagram @amrazing diikuti 

oleh akun Instagram lain. Adapun yang peneliti maksudkan sebagai unggahan foto  

non teks yang akan diteliti adalah pengecualian postingan unggahan teks dari akun 

Twitter @amrazing yang juga terkadang diunggah kembali oleh Alexander Thian 

di akun Instagramnya dan juga visual tanpa ada Alexander Thian, misalnya 

pemandangan saja.  

Peneliti memilih menggunakan tiga kategori tertinggi yang menjadi fokus 

penelitian, yakni tingkat engagements, tingkat impresi dan paling banyak 

mendatangkan pengikut baru adalah karena engagements sesuai konteks media 

sosial Instagram merupakan pengabungan antara jumlah likes, komentar, 

banyaknya konten dibagi ke akun lain atau share dan banyaknya konten disimpan 

oleh pengguna Instagram lain.  
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Hasil performa postingan Instagram dengan tiga kategori tersebut peneliti 

dapatkan dengan bertanya langsung kepada Alexander Thian mengenai data 

analitik internal dari akun Instagramnya dalam periode yang telah disebutkan, 

dengan dengan memposisikan posisi peneliti sebagai seorang peneliti netral.  

Online engagement dalam kaitannya dengan komunikasi di media sosial 

dan juga pemasaran adalah kondisi psikologis pengguna media sosial yang 

menghabiskan beberapa jam dalam satu hari di hidupnya menggunakan media 

sosial. Engagements atau tingkat interaksi menjadi suatu tolok ukur bagaimana 

efektivitas brand mencoba berinteraksi dengan pengikutnya. Dengan mengetahui 

tingkat engagements suatu unggahan, kita dapat mengukur sejauh mana brand  

mendapat perhatian dari pengguna media sosial. 

Jumlah engagements penting bagi suatu akun media sosial karena menjadi 

metriks yang mempengaruhi seberapa berpengaruh isi sebuah akun Instagram, tidak 

hanya terlihat dari jumlah likes saja, sepertinya yang tertulis dalam penjelasan 

seorang manajer digital marketing Chloe West yang dikutip melalui artikel 

platform media sosial Sprout Social (West, 2019) sebagai berikut: 

“Because brands with millions of followers should be racking up thousands 
of likes. However, if you have a couple thousand followers, you’re naturally 
not as likely to accrue similar results in sum, but that doesn’t mean you’re 
not still performing exactly as you should be. And that’s where engagement 
rate comes in and can help make sure you’re evaluating your account 
fairly.” 

 
West menyebutkan bahwa dengan mengetahui rasio tingkat interaksi atau 

engagement, seseorang dapat mengevaluasi performa suatu akun dengan lebih jelas 

dan netral. 
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 Sementara pemilihan kategori impresi dalam penelitian ini karena metrics 

ini diperlukan untuk memahami konten apa yang paling disukai sehingga dilihat 

berulang oleh pengikut akun Instagram, seperti penjelasan mengenai impression 

dalam konteks media sosial berikut ini: 

“While commonly confused with reach, impressions are the total number of 
times your content could have been seen. If your impressions are higher 
than your reach, it’s a sign that your audience is viewing your content 
multiple times. Look for posts with a high impressions-to-reach ratio for an 
indicator of what’s performing well.” (Hitz, 2019) 

 

 Selanjutnya, peneliti memilih kriteria top follow, yaitu banyaknya hasil 

akun Instagram yang mengikuti @amrazing setelah melihat postingan, atau secara 

singkat dapat diartikan postingan yang menjadi ‘magnet’ atau penarik bagi akun 

yang sebelumnya belum mengikuti @amrazing kemudian menjadi mengikuti. 

Metriks follow atau banyaknya pengikut dalam suatu brand di media sosial ini 

mengindikasikan seberapa besar jangkauan tanpa adanya suatu engagement 

(Sukhraj, 2017). 

Berdasarkan latar belakang dan paparan permasalahan yang telah dibahas 

di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini: Bagaimana representasi citra 

diri Alexander Thian di akun Instagram @amrazing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendapatkan jawaban mengenai 

representasi citra diri Alexander Thian. Secara khusus, akun yang menjadi 

pembahasan dalam penelitian ini adalah akun Instagram Alexander Thian dengan 
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nama pengguna Instagram @amrazing. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

menambah referensi dan perspektif terbaru di bidang komunikasi, khususnya 

komunikasi melalui media sosial dan kaitannya dengan presentasi diri yang 

dilakukan dalam saluran tertentu dalam komunikasi di media baru.  

1.4 Signifikansi Penelitian 

 Secara akademis, penelitian ini dapat menambah kajian perkembangan ilmu 

komunikasi, khususnya mengenai cara berkomunikasi, taktik presentasi diri yang 

ditampilkan pada akun media sosial personal atau pribadi, termasuk juga mengenai 

persepsi yang harapkan terjadi bagi audiens atau para pengikut. Penelitian ini 

berguna bagi kalangan pengusaha, pejabat negara, maupun masyarakat pada ranah 

komunikasi di media baru, terutama komunikasi melalui media sosial. Selain itu, 

penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran perspektif media baru yang peneliti 

harapkan dapat bermanfaat bagi sumbangan untuk dunia pendidikan di Indonesia.  

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan kesadaran 

mengenai pentingnya membentuk suatu persepsi citra diri dalam komunikasi media 

sosial, terutama untuk tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan oleh pengguna media 

sosial. Lebih luas lagi, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi siapapun 

pengguna media sosial, termasuk juga pejabat negara ataupun akun-akun media 

sosial lembaga dalam kaitannya dengan presentasi diri dan tujuan yang diharapkan 

dari suatu komunikasi melalui media baru. 

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pelajaran dan referensi yang lebih 

umum dan memberikan manfaat praktis kepada individu-individu yang tertarik 

mengembangkan potensi diri melalui komunikasi di media sosial. Peneliti 
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mengharapkan pembelajaran pada hasil penelitian ini dapat berguna bagi orang-

orang yang bukan berasal dari dunia selebriti, ataupun orang yang berada dalam 

sorotan media massa sebelumnya, seperti Alexander Thian, namun tertarik 

mempelajari taktik presentasi diri dan manfaat yang diperoleh setelah mencobanya 

langsung dalam ranah komunikasi media baru.


