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Abstract 

Personal branding is very important to have. Some professions require strong personal branding 

including radio announcers. Apart from radio broadcasting, to increase existence and build 

personal branding, radio announcer can utilize several media, one of which is podcasts. There are 

differences in the characters that radio announcer bring during broadcasts (air personality) and 

podcast, this reason encourages the researcher to ascertain the personal branding strategy of 

radio announcers and podcasters through podcasts on Spotify. This research also ascertain the 

obstacles experienced radio announcers in forming a personal brand through podcasts. This 

research uses qualitative design with a study case approach. This research uses Peter Montoya’s 

personal branding theory, which consists of eight processes to create a personal brand. Reseacher 

interviewed three radio announcers and six listeners from each podcasts as supporting data. As a 

result, the three radio announcers have slightly different ways of forming their personal brands 

through podcast. However, the same goal of changing people’s perceptions about them through 

positive ways. Radio announcers and podcasters also experience several problems, but they are 

resolved through communication and evaluation. 
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Pendahuluan 

Radio merupakan salah satu media massa yang sudah berusia tua. Radio pertama kali 

ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896. Radio bisa disebut sebagai media massa karena 

memenuhi ciri-ciri komunikasi massa, yaitu komunikasi menggunakan media massa yang 

berlangsung secara satu arah, komunikasinya melembaga, pesan bersifat umum, medianya 

menimbulkan keserempakan dan komunikasinya secara heterogen (Effendy, 2009). Radio 

sebagai media massa elektronik mempunyai prinsip utama siaran visualisasi, yakni 

berimajinasi, membayangkan berbicara kepada seorang pendengar yang duduk di depan 

penyiar. Sekalipun radio disebut ‘media buta’ karena hanya berupa suara, namun suara 

merupakan instrumen penting dalam menimbulkan imajinasi pendengar (Ardiningtyas & 

Hartono, 2015).  

Penyiar termasuk salah satu elemen penting dalam sebuah radio. Penyiar (announcer) 

adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu acara di radio, misalnya acara berita, 

pemutaran lagu pilihan, talk show, dan sebagainya. (Romli, 2004). Komunikasi merupakan 

salah satu hal yang harus dikuasai oleh seorang penyiar, karena dalam tugasnya, penyiar radio 

adalah orang yang mampu mengomunikasikan gagasan, konsep, dan ide, serta bertugas 

membawakan atau menyiarkan suatu program acara di radio (Yulia, 2010).  

Setiap penyiar radio pasti memiliki strategi tersendiri yang menjadi ciri khas dan 

termasuk dalam pembentukan personal branding. Personal branding merupakan proses di 

mana individu dipandang sebagai sebuah brand oleh sasaran pasarnya, dengan tujuan untuk 

menarik lebih banyak klien yang aktif membentuk persepsi publik. Menurut Timothy O’Brien 

dalam (Haroen, 2014), personal branding adalah identitas pribadi yang mampu menciptakan 

sebuah respon emosional terhadap orang lain mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki orang 

tersebut. Selain itu, menurut Thomas dan Arnette (Thomas & Arnette, 2002), dalam 

membangun personal branding yang kuat, perlu dilakukan differrentiation.  Beberapa profesi 

memang dituntut untuk memiliki personal branding yang kuat untuk eksistensi, seperti 

penyiar radio, entertainer, dan lain-lain. Selain radio, platform podcast juga dapat 

dimanfaatkan oleh penyiar radio untuk mencipakan personal branding yang mereka inginkan. 

Definisi podcast menurut Merriam-Webster yaitu suatu program (seperti musik atau 

pembicaraan) tersedia dalam format digital untuk pengunduhan otomatis melalui internet 

sebagai file audio yang dilampirkan ke umpan RSS (Really Simple Syndication). RSS 
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merupakan suatu cara agar dengan mudah mendistribusikan daftar headline, update notice, 

dan menyebarkan konten ke banyak orang. Berbeda dengan radio FM atau AM konvensional, 

podcast tidak menyiarkan siarannya secara linear. Podcast merupakan platform siaran suara 

on demand. Karena sifatnya tersebut, suatu siaran di podcast bisa didengarkan berulang-ulang 

(Meisyanti, Woro, & Kencana, 2020). Tahun 2004 tercatat sebagai awal kemunculan istilah 

podcast. Ben Hammersley menyebutkan kata “podcasting” dalam artikelnya di 

www.theguardian.com seperti pada tulisan (Fadilah, Yudhapramesti, & Aristi, 2017)  yang 

membahas audioblogs dan radio online. Awalnya, podcast cenderung identik dengan materi 

berformat audio. Belakangan, podcast juga mengacu pada materi dalam bentuk video, 

sehingga pengertian podcast dapat mengacu pada podcast audio dan podcast video. Podcast 

audio dapat menjadi peluang bagi para pengembang konten audio termasuk penyiar radio dan 

pengelola radio siaran konvensional di Indonesia (Fadilah, Yudhapramesti, & Aristi, 2017). 

Menurut Geoghegan dan Klass (2007), potensi podcast terletak pada keunggulannya, dapat 

diakses secara otomatis, mudah dan kontrol ada di tangan konsumen, dapat dibawa-bawa, dan 

selalu tersedia.  

Beberapa penyiar radio di Kota Solo memanfaatkan media podcast pada platform 

spotify untuk menciptakan diferensiasi dan memperkuat atau membentuk personal branding 

dalam diri mereka. Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh peneliti melalui google 

form pada tanggal 26 Juli 2020 terhadap lima penyiar radio sekaligus podcaster di Kota Solo 

(Aditya Putra, Dewa Mahesa, Imay Fajar, Ozan, dan Haidir Ahmad), mereka merasa bahwa 

ada perbedaan pembawaan ketika sedang siaran radio (air personality) dan di podcast. Peneliti 

juga mendapatkan data bahwa dua dari lima penyiar tersebut (Aditya Putra dan Haidir Ahmad) 

memanfaatkan media podcast pada platform spotify untuk membentuk personal branding 

mereka.  

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti melihat fenomena bahwa beberapa 

penyiar radio sekaligus podcaster memiliki pembawaan atau personal branding yang berbeda 

saat penyiar tersebut sedang siaran dan saat penyiar tersebut berbicara di podcast. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh adanya aturan di mana penyiar hanya bisa berbicara saat siaran dalam durasi 

lebih kurang 3 menit. Selain itu, adanya aturan saat berbicara on air seperti tidak boleh 

berbicara kotor, tidak boleh sembarangan menyebut merk, harus menyampaikan informasi 

dan topik yang positif, dan lain-lain menyebabkan penyiar sekaligus podcaster tidak bisa 

http://www.theguardian.com/
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sepenuhnya menjadi diri sendiri. Hal lain yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian 

ini, peneliti melihat adanya peralihan dari podcast sebagai media self disclosure (komunikasi 

interpersonal) menjadi podcast sebagai media personal branding (komunikasi pemasaran) 

setelah beberapa penyiar sekaligus podcaster di Kota Solo mendapatkan beberapa tawaran 

untuk mengisi sebuah acara. 

Adanya media podcast dalam platform Spotify membuat banyak orang, termasuk 

beberapa penyiar radio di Kota Solo membuat konten-konten menarik untuk menambah 

pendengar dan penggemar mereka, dan memperkuat personal branding melalui strategi yang 

mereka gunakan dalam podcast tersebut. 

 

Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah strategi personal branding yang dilakukan oleh penyiar radio sekaligus 

podcaster di Kota Solo melalui media podcast pada platform spotify? 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi personal branding yang 

dilakukan oleh penyiar radio sekaligus podcaster di Kota Solo melalui media podcast pada 

platform spotify. 

 

Tinjauan Pustaka 

a. Komunikasi 

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi 

menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing (Vardiansyah, 2008): 

- Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang 

(komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan 

tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”. 

- Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti 

kata-kata gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain”. 

- Weaver “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan 

bagian lainnya dalam kehidupan”. 
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Selain itu, Deddy Mulyana juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara 

istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli (Mulyana, 2010): 

- Theodore M. Newcomb, “Komunikasi merupakan setiap tindakan yang dipandang 

sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari 

sumber kepada penerima.” 

- Carl I. Hovland, “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikate).” 

- Gerald R. Miller, “Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan 

kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.” 

- Harold Laswell, “Komunikasi merupakan ‘Who Says What and With Channel to Whom 

with What Effect? Atau siapa yang mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada 

siapa,dengan pengaruh bagaimana.” 

 

b. Radio 

Radio merupakan salah satu media broadcasting yang sudah cukup lama dikenal 

dunia. Banyak elemen yang ada di dalam radio, mulai dari penyiar, pilihan lagu yang 

diputar, iklan, jingle, smash, dan masih banyak lagi. 

Radio juga memiliki lima karakteristik utama khas (Romli, Dasar-Dasar Siaran 

Radio, 2009), diantaranya adalah: 

a. Auditori, sound only, auditif 

Radio adalah suara, untuk dikonsumsi oleh telinga atau pendengaran. 

Apapun yang disampaikan melalui radio harus berbentuk suara, hanya suara, 

tidak dalam bentuk yang lain. 

b. Transmisi 

Proses penyebarluasan siaran radio kepada pendengar melalui sebuah 

pemancar (transmisi). 

c. Mengandung Gangguan 

Gangguan radio yang sering terjadi seperti timbul tenggelam atau fading 

dan gangguan teknis (channel noise factor). 

d. Theatre of Mind 
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Radio berusaha menciptakan sebuah ‘gambar’ dalam imajinasi pendengar, 

memainkan imajinasi pendengar, dengan kekuatan kata dan suara. Secara 

harafiah berarti ruang bioskop dalam pikiran. Radio mampu menggugah 

imajinasi pendengarnya dengan suara, musik, vokal atau bunyi-bunyian. 

e. Identik dengan Musik 

Umumnya seseorang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik atau 

lagu. Radio digunakan sebagai media untuk mendengarkan musik. 

 

c. Penyiar Radio 

Sebuah profesi yang bertugas membawakan atau memandu acara di radio. Penyiar 

menjadi salah satu elemen kunci yang mengarahkan pada posisi atau rating sebuah radio. 

Penyiar juga menjadi brand image atau garda terdepan bagi stasiun radio. Penyiar harus 

bisa berperan sebagai penghibur, pengubah keadaan, pemberi informasi, bahkan sahabat 

yang harus memiliki pengetahuan luas. Selain itu, penyiar juga dituntut oleh pendengarnya 

untuk menjadi komunikator yang mampu mengkomunikasikan berbagai gagasan, konsep, 

dan emosi yang berbentuk informasi, hiburan, wawancara, permainan, show, bahkan gosip. 

Seorang penyiar atau komunikator harus mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perubahan sikap pendapat, dan tingkah laku apabila dirinya terdapat daya Tarik sumber 

dan kredibilitas sumber. Pesan yang disampaikan oleh seorang penyiar harus mempunyai 

inti pesan sebagai pengarah di dalam usaha mengubah sikap atau tingkah laku. 

 

d. Personal Branding 

Pada manusia, brand yang melekat pada dirinya disebut sebagai personal branding. 

Personal branding bertujuan membangun asosiasi dan harapan pada masyarakat terhadap 

diri seseorang. Personal branding juga merupakan cerminan dari kemampuan, 

keunggulan, dan reputasi seseorang yang mana mampu menunjukkan keistimewaan dan 

keunggulan seseorang dalam bidang tertentu. 

Montoya & Vandehey (dalam Haroen, 2014) menjelaskan bahwa personal 

branding adalah tentang bagaimana seseorang mengambil kendali atas penilaian orang lain 

terhadap masyarakat sebelum adanya pertemuan langsung dengan masyarakat. Oleh karena 

itu, memiliki personal branding yang kuat akan menjadi aset yang sangat penting bagi 
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penilaian masyarakat terhadap seseorang sebelum adanya pertemuan langsung. Sehingga 

pada saat ini, branding menjadi salah satu kunci utama. 

Menurut Peter Montoya (Montoya, 2002), terdapat delapan konsep utama yang 

menjadi acuan sebagai strategi membangun suatu personal branding seseorang: 

a. Spesialisasi (The Law of Specialization) 

Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah 

spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian 

tertentu. 

b. Kepemimpinan (The Law of Leadership) 

Individu dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan, dihargai, atau 

memiliki kemampuan tertentu. Hukum ini mengontrol sebuah personal brand 

dengan memberi wewenang di mana sumbernya dianggap sebagai pemimpin oleh 

orang-orang di dalam domain.  

c. Kepribadian (The Law of Personality) 

Sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian 

yang apa adanya, dan hadir dengan segala ketidaksempurnaannya. Konsep ini 

menghapuskan beberapa tekanan yang ada pada konsep kepemimpinan, seseorang 

harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus menjadi sempurna. 

d. Perbedaan (The Law of Distinctiveness) 

Sebuah personal brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang 

berbeda dengan yang lainnya.  

e. Terlihat (The Law of Visibility) 

Untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten 

terus-menerus, sampai personal brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih 

penting dari kemampuan (ability)-nya. Untuk menjadi visible, seseorang perlu 

mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan 

yang ditemui dan memiliki beberapa keberuntungan. 

 

f. Kesatuan (The Law of Unity) 

Kehidupan pribadi seseorang dibalik personal brand harus sejalan dengan 

etika, moral, dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan pribadi 
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selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin ditanamkan dalam personal 

brand. 

g. Keteguhan (The Law of Persistance) 

Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama proses 

tersebut berjalan, penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapan dan trend. 

Dapat pula dimodifikasikan dengan iklan atau public relation. Seseorang harus tetap 

teguh pada personal brand awal yang telah dibentuk, tanpa pernah ragu-ragu dan 

berniat merubahnya. 

h. Nama baik (The Law of Goodwill) 

Sebuah personal brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan 

lebih lama, jika seseorang dibelakangnya dipersepsikan dengan cara yang positif. 

Seseorang tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui 

secara umum positif dan bermanfaat. 

 

e. Dasar Pembentuk Personal Branding 

McNally dan Speak dalam (McNally & Speak, 2004) menyebutkan sebuah personal 

branding yang kuat selalu terdapat tiga hal mendasar dan menyatu. Ketiga hal itu adalah: 

a. Kekhasan 

Personal brand yang kuat menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik atau khas 

sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Kekhasan di sini bisa direpresentasikan 

dengan kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian. 

b. Relevansi 

Personal brand yang kuat biasanya menjelaskan sesuatu yang dianggap 

penting oleh masyarakat dan punya relevansi dengan karakter orangnya. Jika tidak 

ada relevansi, maka akan sulit terjadi penguatan pada mind masyarakat. 

c. Konsistensi 

Personal brand yang kuat biasanya buah dari upaya-upaya branding yang 

konsisten melalui berbagai cara sehingga terbentuk apa yang biasa disebut dengan 

brand equity (keunggulan merk). 
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f. Podcast 

Podcast merupakan siaran audio yang terpampang di web maupun platform-

platform lainnya (Virgillito, 2019). Istilah podcast diambil dari iPod dan broadcast. Pod 

diambil dari pemutar media digital dari Apple ‘iPod’ dan cast diambil dari istilah radio 

‘broadcast’. Podcast sebenarnya sudah mulai dikenal antara tahun 2004-2005. Secara 

sederhana, podcast diartikan materi audio atau video yang tersedia di internet yang dapat 

secara otomatis dipindahkan ke computer atau media pemutar portable baik secara gratis 

maupun berlangganan. 

Podcast bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Platform ini sangat banyak 

diminati oleh orang-orang. Menurut Edison Research dan Triton Digital lewat Oberlo, 

pendengar podcast selalu berkembang tiap tahun. Penelitian tersebut juga memperlihatkan 

bahwa orang secara teratur mendengarkan podcast selama sekitar lima jam per minggu. 

Pegiat podcast atau podcaster harus dapat menguasai beberapa aspek dalam 

berkomunikasi. Hal tersebut dilakukan agar pendengar podcast merasa nyaman dan tertarik 

untuk mendengarkan konten-konten selanjutnya. Penyiar merupakan salah satu profesi 

yang mengharuskan seseorang untuk cakap dalam berkomunikasi, mampu menyesuaikan 

diri, berpikir cepat dan tak kenal lelah. Vokal penyiar juga harus bervariasi, sehingga 

penyiar harus mempunyai kecakapan serta keahlian dalam mengolah kata-kata agar mudah 

dipahami pendengar. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh penyiar, maka 

penyiar sangat berpotensi untuk menjadi pegiat podcast atau podcaster. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Mengambil 

lokasi penelitian dalam Spotify yaitu podcast bacol, podcast podlitikus, dan podcast Announcer 

(e)x Announcer, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa 

podcaster dari podcast terkait. Data sekunder diperoleh dari temuan penelitian-penelitian 

terdahulu seperti jurnal, skripsi, dan buku-buku. Analisis data terdiri dari tiga komponen yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi 

sumber, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya melalui data empiris 

(sumber data lainnya) yang tersedia dan sebagai pembanding terhadap data tersebut. 
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Sajian dan Analisis Data 

A. Strategi Personal Branding Penyiar Radio sekaligus Podcaster di Kota Solo ditinjau dari 

8 (Delapan) Konsep Utama: 

a. The Law of Specialization (Spesialisasi) 

Sebuah personal brand yang akan dibentuk harus memiliki ciri khas tertentu. Ciri 

khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, 

terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Masing-

masing penyiar sekaligus podcaster memiliki strategi dalam membawakan sebuah podcast 

untuk menciptakan ciri khas tersebut. 

Ahmad Haidir, sebagai penyiar dan podcaster, memiliki kekuatan dalam 

menyampaikan sesuatu dengan cara yang unik, yaitu terkesan nyinyir dan julid. Hal 

tersebut terlihat di salah satu episode Podcast Bacol berjudul “EPS 12: IRI BILANG 

BOS!!”.  Dalam episode tersebut, Haidir mengungkapkan alasan mengapa ia sering 

dianggap sebagai orang yang sombong. Hal tersebut juga dirasakan langsung oleh salah 

satu pendengar Podcast Bacol bernama Akhirul Insan, yang diwawancarai oleh peneliti. 

Berbeda dengan Senja, ia mencoba untuk membuat sebuah pencapaian tertentu 

dalam mengubah persepsi seseorang terhadap dirinya dan mem-branding dirinya melalui 

podcast. Selama ini, Senja sering dianggap sebagai pribadi yang serius karena bekerja di 

salah satu radio berita di Kota Solo (Solopos FM). Namun, melalui podcast, Senja ingin 

menunjukkan kepada pendengarnya bahwa ia juga bisa membawakan konten dengan fun 

melalui kemampuan berbicaranya. 

Aditya Putra Dinata memiliki keahlian dalam menciptakan suasana santai, 

nongkrong, melalui kata-kata yang ia ucapkan di podcast dan dengan konten-konten yang 

ringan, sehingga pendengar diharapkan merasa relate dengan apa yang sedang dibahas oleh 

Adit. Keahlian yang dimiliki oleh Adit terdapat dalam salah satu episode-nya yang berjudul 

“4. Misteri Seafood Emperan”. 

 

b. The Law of Leadership (Kepemimpinan) 

Aspek kepemimpinan juga sangat diperhitungkan dalam teori pembentukan 

personal brand Peter Montoya dalam (Montoya, 2002). Karena menurut teori tersebut, 
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personal brand yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas dapat memposisikan 

seseorang sebagai pemimpin. 

Aditya Putra Dinata, memiliki kredibilitas sebagai penyiar radio (Solo Radio), host, 

dan juga moderator di berbagai event. Jika dibandingkan dengan rekan podcast-nya, Adit 

memiliki lebih banyak pengalaman. Banyaknya pengalaman di bidang broadcasting 

membuat ia secara tidak langsung menjadi leader dalam podcast-nya. Hal tersebut terbukti 

dengan pendapat Adit yang mengatakan bahwa ia banyak memberi pelajaran kepada rekan 

podcast-nya mengenai teknik editing, punchline, dan memilih konten, durasi berbicara, dan 

masih banyak lagi. 

Hal yang sama pun dilakukan oleh Senja. Karena Senja memiliki basic sebagai 

broadcaster dibandingkan dengan rekan podcast-nya, maka Senja secara tidak langsung 

bertindak sebagai leader dalam Podcast Announcer (e)x Announcer. Dari mulai 

pembagian job desc, hingga memberi arahan editing juga Senja lakukan. 

 

c. The Law of Personality (Kepribadian) 

Kepribadian seseorang (personality) dalam pembentukan personal brand sangat 

diperhatikan. Personal brand yang kuat didasarkan pada sosok kepribadian yang apa 

adanya, dan hadir dengan segala ketidaksempurnaannya (Montoya, 2002). 

Ahmad Haidir memiliki kekurangan dalam menyampaikan sesuatu, ia merasa tidak 

langsung menyampaikan pesannya namun melebar ke pembahasan lain. Terkadang, hal 

tersebut membuat pendengar kurang bisa mengerti maksud yang ia sampaikan. Sama 

halnya dengan Haidir, Aditya Putra Dinata juga hadir dengan segala kekurangannya, dan 

menjadi diri sendiri. Di podcast-nya, Adit merasa ia terkadang egois dalam menentukan 

punchline, padahal ia sadar hal tersebut sangat egois. Sifat ego tersebut juga terkadang 

muncul di kehidupan sehari-hari.  Ego juga menjadi masalah untuk Senja Kurnia Fitri 

dalam proses membentuk personal brand-nya di podcast. Senja merasa bahwa dirinya 

terkadang terlalu mendominasi. Terkadang, sifatnya yang mendominasi juga ada di 

kehidupan sehari-harinya. 
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d. The Law of Distinctiveness (Perbedaan) 

Sesuatu yang berbeda dari pesaing atau dari yang lainnya, pasti lebih mudah untuk 

diingat. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Montoya, bahwa hukum perbedaan 

mengharuskan setiap personal brand yang akan dibentuk harus diungkapkan dengan cara 

yang berbeda dengan pesaing. Dalam hal ini, ketiga informan dan juga podcaster memiliki 

cara masing-masing dalam menciptakan perbedaan dengan podcaster lainnya. 

Ahmad Haidir, menjadi seseorang yang menyebalkan dalam menyampaikan kritik, 

namun sebenarnya memiliki pesan yang baik kepada pendengar. Ia menyampaikan sebuah 

keresahan dengan teknik roasting atau sindirian. Perbedaan yang dimiliki Aditya Putra 

Dinata adalah kemampuannya dalam membuat sebuah punchline atau akhiran yang lucu, 

atau bahkan membingungkan. Kemudian juga Adit memiliki kemampuan dalam 

memainkan kata-kata, misalnya dari kata pemarah dan pemurah, ia dapat menjadikan 

kalimat “menaklukkanmu yang pemarah cukup punya Tuhan yang pemurah”. Ciri khas 

yang selalu muncul saat Senja membawakan sebuah podcast adalah ia selalu me-review 

pembahasan episode sebelumnya. Hal tersebut ditujukan agar pendengar merasa penasaran 

dan mempunyai keinginan untuk mendengarkan episode sebelumnya, dengan kata lain ciri 

khas Senja tersebut dapat memberikan efek kepada pendengarnya (effect on others). 

 

e. The Law of Visibility (Terlihat) 

Selain menjadi berbeda dari yang lain dan pesaing, hal yang tak kalah penting 

dalam membentuk sebuah personal brand yang kuat adalah the law of visibility, dimana 

untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten, terus-menerus, 

hingga personal brand dikenal oleh orang lain.  

Aditya Putra Dinata mengatakan bahwa konsisten dalam berkarya adalah 

sebuah hal yang sangat penting. Namun, ia memiliki kendala dalam praktiknya. Adit 

mengatakan bahwa saat ini podcast-nya harus vakum untuk sementara waktu karena 

beberapa kendala seperti pandemi yang membuat Adit dan rekan tidak dapat bertemu 

langsung, dan kesibukan masing-masing anggota. Walaupun begitu, Adit mengatakan 

bahwa Podcast Podlitikus akan kembali lagi.  Hal yang sama juga dilakukan oleh Senja. 

Agar personal brand Senja semakin kuat, ia selalu meng-upload hal-hal yang berkaitan 

dengan podcast-nya di instagram story atau feeds. Senja juga menuliskan link spotify 



14 
 

untuk podcast-nya di bio instgaram miliknya. Aktifnya Senja meng-upload episode-

episode terbaru podcast-nya juga dikonfirmasi oleh salah satu pendengarnya bernama 

Ashri Nur Istiqomah, yang diwawancarai oleh peneliti. Ahmad Haidir juga selalu meng-

upload episode-episode terbaru dari Podcast Bacol di instagram story, bahkan hingga 

grup WhatsApp atau LINE. Agar personal brand-nya lebih kuat, Haidir juga meng-

upload segala hal yang berkaitan dengan podcast di feeds instagramnya, seperti menjadi 

pembicara atau pemateri kelas podcast yang diselenggarakan oleh Kampus IAIN 

Surakarta. 

 

f. The Law of Unity (Kesatuan) 

Selanjutnya adalah hukum kesatuan atau the law of unity, masih menurut Peter 

Montoya dalam bukunya (Montoya, 2002), bahwa kehidupan pribadi seseorang di balik 

personal brand harus sejalan dengan etika, moral, dan sikap yang telah ditentukan dari 

personal brand tersebut. Dengan kata lain, kehidupan pribadi harus relevan dengan 

personal brand yang akan dibentuk, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk 

membentuk personal brand.  

Ahmad Haidir, mengatakan bahwa personal brand yang ia bentuk di podcast 

tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Sedikit perbedaannya adalah Ahmad 

Haidir merasa lebih leluasa dan sedikit lebih menyebalkan ketika di podcast. Hal 

tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu pendengarnya yang bernama Akhirul Insan, 

yang diwawancarai oleh peneliti. Tidak berbeda dari Ahmad Haidir, Aditya Putra Dinata 

juga merasakan hal yang sama. Bahkan, Adit merasa personal brand yang ia bentuk di 

podcast tidak ada bedanya dengan sehari-hari. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah 

satu pendengarnya yang bernama Adori Raka Susanto, yang diwawancarai oleh peneliti. 

Senja Kurnia Fitri, personal brand yang ia bentuk di podcast juga relevan dengan 

kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin terdapat sedikit perbedaan. Hal tersebut juga 

dikonfirmasi langsung oleh salah satu pendengarnya bernama Akbar Raditya Putra, 

yang diwawancarai oleh peneliti. 
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g. The Law of Persistance (Keteguhan) 

Setiap orang yang ingin membentuk personal brand harus bersabar, karena 

personal brand tidak dapat dibentuk secara instan, butuh proses dan waktu. Seperti teori 

yang diungkapkan oleh Peter Montoya dalam (Montoya, 2002), bahwa setiap personal 

branding membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama proses tersebut berjalan, sangat 

penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapannya. Maka dari itu, diperlukan 

keteguhan untuk mempertahankan personal brand yang sudah direncanakan sejak awal. 

Ahmad Haidir tidak memiliki rencana untuk mengubah personal brand yang sudah 

ia bentuk di podcast. Haidir lebih memilih untuk menjadi diri sendiri, karena menurutnya 

mengubah brand yang sudah dibentuk sejak awal, justru akan semakin sulit. Sejauh ini, 

Haidir pun sudah cukup konsisten dalam mempertahankan personal brand-nya di podcast.  

Tak berbeda dengan Ahmad Haidir, Senja Kurnia juga tak berniat untuk mengubah 

personal brand yang sudah dibentuk sejak awal. Senja lebih memilih untuk meng-improve 

personal brand-nya, daripada harus mengubahnya. Ia ingin menjadi sosok yang fun, 

dengan bahasa yang menyenangkan, namun tetap bermanfaat (insightful). Aditya Putra 

Dinata, juga berpendapat bahwa personal brand harus dipertahankan dan tidak berniat 

untuk mengubahnya. Adit menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi orang lain, dan ingin 

menjadi diri sendiri dengan kata-katanya, dengan obrolan tongkrongan-nya. 

 

h. The Law of Goodwill (Nama Baik) 

Setiap personal brand yang sudah terbentuk, pasti memiliki efek terhadap orang 

tersebut. Efek dapat timbul dari persepsi orang lain, tinggal bagaimana seseorang 

membentuk personal brand, ingin dikenal seperti apa, dan yang terpenting adalah apakah 

orang tersebut ingin memberi efek positif atau negatif terhadap orang lain melalui personal 

brand-nya. Peter Montoya dalam (Montoya, 2002), menjelaskan bahwa sebuah personal 

brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lama, apabila seseorang 

dipersepsikan dengan cara yang positif. 

Ahmad Haidir sempat membahas mengenai perbedaan cowok playboy¸badboy, dan 

fucboi. Karena episode tersebut, Haidir sempat dipersepsikan menjadi lelaki yang fucboi, 

dimana tipe tersebut memiliki konotasi negatif. Namun, di sisi lain, banyak pendengarnya 
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yang memilik persepsi bahwa Haidir adalah orang yang smart, karena dapat menjelaskan 

tipe-tipe cowok tersebut dengan detail. 

Begitu juga dengan Aditya Putra Dinata, dengan kuatnya personal brand yang 

sudah ia bentuk, beberapa orang disekitarnya sering kali memanggilnya ‘Si Podlitikus’ dan 

menirukan gaya bahasanya ‘bukan sulap bukan sihir, Adit kembali hadir’. Adit juga 

mempunyai pesan positif yang ia sampaikan melalui podcast untuk pendengarnya, bahwa 

setiap orang harus memiliki personal brand, supaya orang-orang dapat mengubah 

perspektif tentang diri kita. 

Hal yang sama dialami oleh Senja Kurnia Fitri, melalui personal brand-nya yang 

insightful dan up to date, ia ingin memberikan solusi semampunya, namun dengan 

pembawaan yang menarik. Hal tersebut terbukti di episode ke-11 yang membahas 

mengenai remote working dimana ada beberapa pendengar yang setelah mendengarkan, 

langsung tertarik dengan remote working dan menghubungi narasumbernya. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, secara umum, strategi yang dilakukan oleh penyiar radio sekaligus 

podcaster untuk membentuk personal brand melalui podcast adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk sebuah spesialisasi dalam sebuah personal brand di podcast. Spesialisasi tersebut 

dapat berupa keahlian dan kekuatan dalam berkata-kata, kekuatan dalam mengemas sebuah 

konten menjadi menarik, yang dilakukan demi sebuah pencapaian yaitu membentuk persepsi 

positif dan kepercayaan orang lain.  

b. Membentuk sifat kepemimpinan dalam diri, terlebih jika memiliki background sebagai 

penyiar radio atau broadcaster, yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam bidang audio 

seperti podcast. Kepemimpinan dapat ditunjukkan dalam percakapan di podcast, membuat 

sebuah punchline, mengantarkan dari satu topik ke topik yang lain dengan baik (bridging), 

hingga proses audio editing. 

c. Membentuk pribadi yang apa adanya dalam podcast. Ketidaksempurnaan membuat penyiar 

sekaligus podcaster tidak dapat menampilkan segala kelebihannya dalam podcast. Namun, 

beberapa kekurangan yang dimiliki juga harus bisa dikurangi dengan cara menerima kritik 

dari orang lain dan evaluasi. 
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d. Membuat sebuah perbedaan dalam personal brand di podcast yang membedakan dengan 

podcaster lainnya. Perbedaan tersebut dibentuk sesuai dengan kemampuan masing-masing 

podcaster, bisa berupa memainkan kata-kata, rayuan, gombalan, sindiran. Namun, karakter 

tersebut juga harus memiliki efek (effect on others) yang positif, dalam hal ini ke pendengar 

podcast. 

e. Berusaha membuat orang lain sadar akan personal brand yang kita bentuk, maka personal 

brand harus terlihat. Penyiar sekaligus podcaster dapat secara konsisten mempublikasikan 

hasil karya podcast melalui media sosial seperti instagram, LINE, atau WhatsApp. Tidak 

hanya karya podcast, namun penyiar sekaligus podcaster juga mempublikasikan segala 

kegiatan yang mereka dapatkan dari podcast, seperti menjadi juri perlombaan podcast, 

mengisi kelas podcast, hingga menjadi voice over talent. 

f. Berusaha untuk menjadi diri sendiri di dalam podcast. Personal brand yang coba untuk 

dibentuk harus relevan dengan aslinya, karena ketika relevan, maka personal brand akan lebih 

mudah ditangkap oleh pendengar podcast. 

g. Berusaha untuk konsisten pada satu personal brand yang sudah dibentuk sejak awal melalui 

podcast. Selain konsisten, setiap podcaster juga harus bersabar dalam proses pembentukan 

personal brand, karena personal brand tidak dapat terbentuk dengan waktu yang singkat. 

h. Selalu berusaha memberi nilai positif dalam setiap karakter dan konten yang dibawakan dalam 

podcast. Walaupun dengan pembawaan yang kurang menyenangkan sekalipun, tetap harus 

memberikan nilai positif kepada pendengar. Karena pada dasarnya, personal brand akan 

bertahan lama apabila berdampak positif bagi orang lain. 
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