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Abstract 
 

The perfomance of the intellectual prominent figures as resources on television 
that sometimes makes them look like celebrities has become an interesting 
discourse that invites a careful and searching analysis. The objectives of this 
research are  (1) To find out how the personal brands of the intellectual prominent 
figures are constructed on television, examined by theory of argumentation and 
rhetorical style. (2) To find out  how the audience perceived the personal brand of 
the four intellectual prominent figures and  examined them using indicators of 
differenciacy, clarity, consistency, authenticity and visibility. 
The result showed that : (1) The personal brand of the scientist intellectual 
prominent figures are derived from their living values and based on how they 
implement their knowledge as their contribution to the society. It was found that 
not all of the explanations they delivered on television was a complete 
argumentation which  consist of “claim-ground-warrant” (2) There were 
informants who can accurately assess personal brand of the prominent figures. 
There were also different perceptions of informants with what is expected by the 
prominent figures concerned about what they wanted to be perceived. Not all of 
their personal brands could be perceived clearly by the audience. The personal 
brand of the scientist intellectual prominent figures could be constructed 
automatically in the mind of the audience by constantly doing work with high 
integrity and keep competence in contributing their knowledge and roles to the 
society. Applying personal branding on television without referring to any suited 
theories might only jeopardize their reputation into a media  commodification to 
be such a part of a mere celebrities spectacle. Moreover, the appearance of the 
scientist intellectual prominent figures on television are not always genuine and 
authentic due to the media interference in order to attract more viewers. Since the 
scientist intellectual prominent figures still have any possibilities to continue their 
own careers, the  personal brands could not possibly stay constant. Thus, they 
seems have to be ready to receive any consequences related to their personal 
brand continuity in the future.   
 
Keyword : personal branding, television, scientist intellectual prominent figures, 
Metro TV 

 

 



Pendahuluan 

Disadari atau tidak, brand telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 

Sejak kita membuka mata di pagi hari, saat kita beraktivitas seharian penuh, 

hingga menjelang tidur, kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut brand. 

Peralatan mandi yang kita gunakan, baju yang kita kenakan, roti yang kita makan 

saat sarapan, mobil yang kita kendarai, papan reklame yang kita lihat di jalanan, 

iklan yang kita lihat di televisi. Ya, semua adalah brand, kita tidak bisa lepas dari 

brand. We live in a branded world. Kita hidup dalam dunia brand. Saat ini 

perkembangan brand tidak hanya berlaku pada seputar produk, korporasi, ataupun 

destinasi. Brand juga berlaku untuk diterapkan dalam mendeskripsikan figur 

ketokohan seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah personal branding.      

Personal Branding Melalui Media Televisi 

Menciptakan brand berdasarkan figur ketokohan seseorang tentunya 

tidaklah sama dengan menciptakan brand suatu produk. Manusia memiliki 

karakteristik, emosi dan perasaan, tidak seperti sebotol minuman ataupun 

sebungkus permen yang tidak perlu menjaga sikap, tidak perlu kesulitan 

menciptakan strategi menjawab saat diwawancarai oleh media. Brand merupakan 

suatu tindakan yang menghubungkan kita dengan orang lain dan koneksi tersebut 

akan mengakibatkan adanya hubungan. Personal brand merupakan suatu persepsi 

atau emosi yang disimpan oleh orang lain yang melukiskan  pengalamannya 

secara menyeluruh ketika berhubungan dengan kita (McNally & D.Speak, 2004 

:7). Peter Montoya mengemukakan  : 

Personal brand adalah suatu personal identity yang menstimulasi makna 
dan ketepatan persepsi dari audience mengenai nilai-nilai dan kualitas dari 



peran seseorang. Personal branding dibangun berdasarkan karakter asli, 
nilai-nilai, kelebihan, dan kekurangan dari seseorang(dalam Alison,2008) 

Terdapat tiga kunci utama dalam keberhasilan personal branding :  

a. Clarity 

Brand anda harus menginformasikan pada audience kejelasan tentang 

siapa anda dan apa yang anda lakukan. 

b. Specialization 

 Untuk dapat menarik perhatian anda harus berbeda dari kompetitor. 

Spesialisasi berarti bahwa anda harus menempatkan posisi yang paling 

tepat yang membedakan anda dari kompetitor. 

c. Consistency 

 Orang memiliki banyak  hal untuk menarik perhatian audience. Biasanya, 

mereka akan mulai memperhatikan dan menghargai brand anda hanya 

pada setelah penampilan yang kesekian kali. Ini berarti penting bahwa 

anda harus menampilkan personal brand anda di depan masyarakat 

sesering mungkin dalam periode waktu yang lama. ( Montoya dan Tim 

Vandehey , 2009 : 27)  

Branding membuat seseorang, barang dan jasa menjadi memiliki nilai jual 

karena brand bekerja seperti magnet. Hal ini secara implisit mengingatkan kita 

dengan apa yang disebut USP (unique selling proposition), suatu bentuk konsep 

tradisional dari branding dengan cara mendorong individu untuk menemukan dan 

mengembangkan keunikan yang mereka miliki sebagai produk dan menggunakan 

kualitas tersebut sebagai selling point (Trout, 2000 : 7). Berkaitan dengan hal 

tersebut, dalam dunia periklanan kita juga mengenal istilah positioning. 

Positioning bukanlah apa yang kita lakukan terhadap produk. Positioning adalah 



sesuatu yang anda lakukan terhadap pikiran calon konsumen, yaitu menempatkan 

produk itu pada pikiran khalayak sasaran. Intisari dari pemikiran positioning 

adalah menerima persepsi sebagai realitas dan kemudian merekstrukturisasi 

persepsi-persepsi tersebut untuk menciptakan posisi yang kita inginkan (Ries, 

Trout, 2002 : 13). Branding untuk seseorang adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan Big Idea, yaitu USP (Unique Selling Proposition) yang kita miliki. Kita 

harus menampilkan sesuatu yang spesial, dimana kita tampil berbeda dengan yang 

lain.  

Media televisi adalah media yang memiliki kelebihan baik audio maupun 

visual yang mampu menyentuh indera penglihatan, pendengaran sekaligus dapat 

memainkan perasaan dan pikiran pemirsanya melalui adegan-adegan gambar 

hidup yang ditampilkannya. Selain sebagai agen diseminasi informasi karena 

kemampuannya dalam menjangkau lapisan masyarakat luas dalam waktu yang 

relatif singkat, media televisi  juga merupakan sarana untuk membangun citra 

positif di mata publik karena media televisi memiliki potensi untuk 

mempengaruhi pendapat dan pandangan khalayak tentang seseorang.   

Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya tersebut, media televisi 

memiliki peran penting dalam proses terbentuknya personal brand seseorang. 

Seorang tokoh memerlukan media untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan 

pemikirannya, selain melalui tulisan tentu melalui media televisi. Media televisi 

dapat mempengaruhi khalayak melalui apa yang didengarnya dan apa yang 

dilihatnya. Khalayak bukan saja dapat mendengar gagasan-gagasan dan pemikiran 

namun juga dapat melihat ekspresi sekaligus penampilan seorang tokoh pada saat 

menyampaikan argumentasinya. Persepsi khalayak terhadap personal brand 



seorang tokoh di media televisi akan terkonstruksi melalui gagasan yang 

disampaikan, kompetensi dan kredibilitas tokoh tersebut, ekspresi, teknik 

argumentasi berikut gaya dan penampilannya secara visual.  

Metro TV adalah salah satu media televisi di Indonesia yang 

mengedepankan berita dan pengetahuan sebagai konsep siarannya. Berbagai 

program tayangan berita maupun talk show di Metro TV menampilkan banyak 

narasumber tokoh ilmuwan intelektual dari berbagai universitas yang dinilai 

kompeten dengan isu yang terkait baik nasional maupun internasional. Beberapa 

di antaranya adalah Prof.Dr. Komaruddin Hidayat,  Dr. Imam.B. Prasodjo,  

Effendi Gazali, Ph.D, MPS ID dan Burhanuddin Muhtadi, MAPS, MA. Hal ini 

menarik untuk diteliti, mengetahui bagaimana personal brand yang terbentuk 

selama mereka menjadi  narasumber pada suatu stasiun televisi dan sejauh mana 

penilaian khalayak pemirsa terhadap personal brand yang melekat pada mereka. 

Dalam penelitian ini dianalisa bagaimana para tokoh ilmuwan intelektual 

tersebut menyampaikan pemikirannya melalui media televisi sehingga mampu 

mempengaruhi khalayak dengan  menggunakan teori wacana argumentatif  dan 

gaya retorika. Analisis konten dilakukan dengan menguraikan unsur claim, 

ground dan warrant yang terdapat pada teori Toulmin, untuk meneliti apakah 

terdapat perbedaan teknik argumentasi dari keempat tokoh ilmuwan intelektual 

tersebut dalam argumen-argumen yang mereka kemukakan pada saat menjadi 

narasumber di tayangan televisi. Menurut Toulmin, argumen merupakan motivasi 

gagasan atau klaim (claim) yang dinyatakan melalui statemen lain (data). 

Hubungan argumentatif antara klaim dan data disebut pembenaran atau 

penjaminan (warrant). Warrant bisa berdasarkan atas logos, ethos atau 



pathos,atau nilai-nilai yang mempengaruhi saat disampaikan kepada khalayak.( 

dalam Renkema 2004: 204). Bagian yang dianalisis pada penelitian ini hanyalah 

bagian dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan para tokoh ilmuwan 

intelektual pada saat menjawab pertanyaan dari host, yang mengandung unsur-

unsur claim (gagasan), ground (data) dan warrant (pembenaran). Warrant 

merupakan penjelasan atau penjaminan dari keterkaitan antara gagasan dan data 

yang melandasi suatu argumen yang diungkapkan.  

Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka percaya dan akhirnya 

mau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembicara. Dasarnya 

adalah  berpikir logis dan kritis berdasar fakta dan bukti yang meyakinkan. Proses 

selanjutnya adalah bagaimana merumuskan pendapat yang benar sebagai hasil 

dari suatu proses berpikir untuk merangkaikan fakta-fakta menuju suatu 

kesimpulan yang dapat diterima oleh akal sehat. Prosesnya dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

                                                 Claim (Gagasan) 
 

Ground (Data) 
Gagasan diungkapkan dengan logis & kritis berdasar fakta & bukti yang 

meyakinkan. 

 
Warrant (pembenaran) 

bagaimana merumuskan pendapat yang benar sebagai hasil dari suatu proses 
berpikir untuk merangkaikan fakta-fakta menuju suatu kesimpulan yang dapat 

diterima oleh akal sehat. 

                                                 
                                                  Kesimpulan 



Pernyataan dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan 
yang terkandung di dalamnya. 

 

Sedangkan dari sisi khalayak akan digali bagaimana penilaian mereka 

terhadap personal branding para tokoh ilmuwan intelektual tersebut, melalui 

serangkaian  in-depth interview dengan indikator-indikator berupa elemen-elemen 

personal branding seperti differenciacy, clarity, consistency, authenticity dan 

visibility.  

 Hasil Penelitian 

1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat 

BRAND STUDY CASE 1 

Brand Name : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat 

Differenciacy : Prof.Dr. Komaruddin Hidayat adalah  tokoh ilmuwan intelektual dalam 

bidang agama, keislaman, pluralisme, sosial dan pendidikan.  

Clarity : Komaruddin Hidayat adalah sebagai tokoh akademisi yang  yang membawa 

pesan-pesan  filosofis dan nilai-nilai kehidupan. Semua informan secara tegas sepakat 

dapat menangkap kejelasan dari apa yang ditampilkan Prof.Dr. Komaruddin Hidayat. 

Consistency :Konsistensi Prof. Komaruddin Hidayat terlihat selalu tampil hanya pada 

tema-tema yang sesuai dengan kompetensinya dan secara kontinyu  

menyampaikan nilai-nilai yang sama.  

Visibility : Semua informan sepakat mengenal dengan baik sosoknya di media televisi. 

Authenticity: Prof. Dr. Komaruddin Hidayat memiliki otentisitas berupa nilai-nilai 

filosofis yang menjadi keunikan dan ciri khas di setiap penampilannya di televisi. 

Positioning:. Khalayak dapat mencerna dengan tepat positioning Dr. Komaruddin 

Hidayatsebagai tokoh ilmuwan intelektual  yang memposisikan diri dalam benak 



khalayak sebagai “Pak Guru” dengan spesialisasi di bidang pendidikan, keagamaan, 

interfaith ( lintas agama ) dan sosial kemasyarakatan. 

Argumentasi yang disampaikan dalam penampilannya sebagai narasumber 

selama ini merupakan argumentasi yang utuh dan memenuhi unsur-unsur claim, 

ground dan warrant. Gaya retorika Komaruddin Hidayat memiliki kekhasan 

tersendiri. Ia cenderung menggunakan bahasa-bahasa filosofis yang sarat makna, 

meskipun kadang terkesan tidak straight forward namun menyejukkan. Dari hasil 

in-depth interview, para informan menilai akan lebih menarik lagi apabila dari sisi 

packaging atau pengemasan penampilan lebih terencana dan ditingkatkan, 

termasuk dalam hal penyampaian materi agar terkesan lebih lugas dan tidak 

membosankan. 

2. Imam.B. Prasodjo, Ph.D 

BRAND STUDY CASE 2 

Brand Name : Imam B. Prasodjo, Ph.D 

Differenciacy :Imam Prasodjo adalah  tokoh ilmuwan intelektual dalam bidang sosiologi, 

yang peduli pada masalah sosial kemasyarakatan dan pendidikan.  

Clarity :Imam Prasodjo adalah sebagai tokoh akademisi yang  peduli dan terjun langsung 

mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Semua informan secara tegas sepakat dapat 

menangkap kejelasan dari apa yang ditampilkan Imam Prasodjo. 

Consistency :Konsistensi Imam Prasodjo terlihat selalu tampil hanya pada tema-tema 

yang sesuai dengan kompetensinya dan secara kontinyu  

menyampaikan nilai-nilai yang sama.  

Visibility : Semua informan sepakat mengenal dengan baik sosoknya di media televisi 

sebagai pengamat sosial kemasyarakatan. 

Authenticity : Otentisitas dari Imam B. Prasodjo, Ph.D terlihat dari nilai-nilai yang 

genuine sebagai sosiolog yang tidak hanya berdiri di ‘menara gading’, melainkan terjun 

langsung sebagai aktivis sosial. 

Positioning: Khalayak dapat mencerna dengan tepat positioning Imam B. Prasodjo, Ph.D 

sebagaidosen dan sosiolog independen  dengan integritas tinggi, aktif mengembangkan 



community development dan juga dalam philantropic movement. 

 

Ciri khas dari gaya retorika Imam Prasodjo adalah penjelasan-penjelasan dan 

argumentasi yang disampaikan dengan penuh letupan semangat dan terkesan 

memberikan penekanan tingkat urgensitas dari masalah yang disampaikan. 

Meskipun dia mengaku sama sekali  tidak berniat mencitrakan   dirinya sebagai 

apapun di tengah masyarakat, namun informan dapat menilai dengan jelas 

personal brand yang kuat pada sosok dirinya. Dari hasil in-depth interview 

didapat hasil  bahwa akan lebih baik lagi bila personal brand yang dimilikinya 

dikelola, dalam arti lebih memperhatikan frekuensi kemunculan di media dan 

pemilihan konten yang akan dikomentari, juga peningkatan dalam hal self 

packaging. 

3. Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID 

BRAND STUDY CASE 3 

Brand Name   : Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID 

Differenciacy : Effendi Gazali sebagai pionir di bidang komunikasi politik di Indonesia  

telah menjadikannya suatu diferensiasi tersendiri. Seperti dalam teori diferensiasi yang 

dikemukakan oleh Rooser Reeves ( Trout, 2000: 83 ) : 

Menjadi yang pertama adalah salah satu ide diferensiasi. Jika kita adalah yang 

pertama, saat pesaing mencoba meniru kita, justru yang mereka lakukan akan 

memperkuat ide kita. Jauh lebih mudah untuk menjadi yang pertama di kepala 

konsumen dibandingkan mencoba meyakinkan bahwa ada produk yang lebih baik 

daripada itu. 

Clarity :Dari  aspek Clarity atau kejelasan, sebagian besar informan menyatakan 

kebingungan menentukan kejelasan dari brand yang dimiliki oleh Effendi Gazali, atau 

yang disebut dengan brand confusion.  

Consistensy :Effendi Gazali sangat kompeten dari sisi kepakarannya di bidang 

komunikasi politik dan berusaha konsisten hingga sekarang dalam perannya menyuarakan 

dan membuka wawasan masyarakat dalam bidang komunikasi politik. Namun 



penampilan dia di beberapa acara yang dinilai oleh informan bukan kompetensinya 

memberikan efek brand confusion pada khalayak dari sisi konsistensi. Dari hasil 

penelitian tertangkap kebingungan informan untuk mendefinisikan siapa Effendi Gazali 

dalam benak mereka, antara selebriti televisi , pakar komunikasi politik dan pengamat 

bola.  

Diversifikasi akan mengakibatkan kebingungan, itu sama halnya dengan menumbuhkan 

keraguan dibenak target audience. ( Montoya, 2009 : 63 ) 

Visibility : Effendi Gazali memiliki visibilitas yang cukup tinggi, seluruh informan 

mengenali dengan amat baik penampilannya di layar televisi. 

Authenticity :Otentisitas yang dimiliki oleh Effendi Gazali terletak pada integritasnya 

dalam membela nilai-nilai yang diyakini benar dan mempopulerkan komunikasi politik di 

Indonesia. Effendi Gazali sendiri menilai otentisitasnya di layar kaca tidak maksimal 

karena berbagai batasan-batasan yang ada di televisi. 

Positioning : Effendi Gazali memposisikan diri di benak khalayak sebagai dosen dan 

pengamat politik. Namun atribut Effendi Gazali yang melekat di sebagian besar benak 

informan justru lebih sebagai selebriti televisi, terutama dalam tayangan political parody. 

 

Gaya retorika yang dimilikinya unik dan menarik untuk disimak karena 

sense of humor-nya yang tinggi, meskipun terdapat beberapa bagian  

argumentasinya tidak utuh. Istilah-istilah bersifat sindiran yang  kontroversif dan 

terkadang berbau provokatif yang sering dilontarkannya saat menjadi narasumber, 

membuat Effendi Gazali ini tampil di televisi seakan menempatkan diri sebagai 

pihak oposan. Di sisi lain, diakui bahwa Effendi Gazali adalah narasumber yang 

menarik minat pemirsa karena kemampuan alamiahnya dalam menghidupkan 

suasana, disamping itu Effendi Gazali juga dinilai paling memiliki taste yang 

bagus dalam mengemas penampilannya secara visual. 

4. Burhanudin Muhtadi, MAPS, MA 

BRAND CASE STUDY 4 

Brand Name : Burhanudin Muhtadi, MAPS, MA 



Diferensiasi : Atribut Burhanudin adalah peneliti muda. Dia memiliki diferensiasi yang 

kuat berkat kelebihannya yang berbasis data pada setiap analisisnya, suatu hal yang 

jarang dimiliki oleh pengamat politik lain.  

Clarity : Burhanudin memiliki kejelasan di mata informan, karena berbicara dan 

menganalisis berdasarkan fakta yang ada.  

Consistency : Burhanudin cukup konsisten tampil di televisi hanya pada acara-acara yang 

sesuai dengan kompetensinya. Selain itu sejauh ini dia cukup dapat menjaga independensi 

nya sebagai peneliti dan akademisi. 

Visibility : meskipun frekuensi kemunculannya relatif tinggi di stasiun televisi, sosok 

Burhanudin ternyata belum terlalu familiar dan dikenal oleh sebagian informan. 

Authenticity : Burhanudin memiliki otentisitas atau kekhasan dalam hal penampilannya 

sebagai pengamat sekaligus peneliti muda yang berbasis pada data. 

Positioning : Burhanuddin ingin dirinya diposisikan di benak khalayak sebagai 

dosen dan peneliti yang berbicara berdasarkan data dan fakta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa informan memposisikan Burhanuddin Muhtadi lebih sebagai 

seorang pengamat dan peneliti muda yang berbasis data 

 

Gaya retorika Burhanudin memiliki kekuataan tersendiri. Lugas dan mudah 

difahami, karena setiap argumentasi yang disampaikannya utuh dan rapi,  

didukung dengan kecerdasannya menganalisis suatu permasalahan berdasarkan 

data-data yang dia sajikan dari institusinya, yaitu Lingkar Survei Indonesia (LSI). 

Burhanuddin juga nampaknya selama ini lebih dikenal sebagai peneliti daripada 

sebagai akademisi yang berasal dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta.  

 Di usianya yang masih relatif muda, Burhanuddin masih memiliki 

kemungkinan pengembangan karir yang terbuka lebar, selain diperlukan kehati-

hatian untuk tetap menjaga integritas dan independensi sebagai ilmuwan dan 

peneliti, perencanaan yang matang akan personal branding tentu akan sangat 

mendukung bagi karirnya di masa depan. 



Kesimpulan 

Personal branding para tokoh ilmuwan intelektual tersebut merupakan refleksi 

dari  living value dan kontribusi mereka dalam mengaplikasikan ilmunya di 

masyarakat. Ditemukan perbedaan teknik argumentasi dan gaya retorika dari 

masing-masing tokoh. Tidak semua materi  yang disampaikan pada saat tampil 

sebagai narasumber di Metro TV merupakan struktur argumentasi yang utuh. 

Terdapat informan yang dapat menilai dengan tepat personal brand para tokoh 

ilmuwan intelektual. Sebaliknya, terdapat persepsi informan yang berbeda dengan 

apa yang diharapkan oleh tokoh yang bersangkutan mengenai seperti apa dirinya 

ingin dicitrakan. Personal branding melalui media televisi apabila tidak mengacu 

kaidah teori yang sesuai bisa jadi hanya akan menjadikan mereka komoditas 

media sebagai selebritas televisi semata. Personal brand seorang tokoh dapat 

terkonstruksi dengan sendirinya di benak khalayak melalui integritas dan 

kontribusi nyata para tokoh tersebut di masyarakat, namun seorang tokoh tidak 

selalu dapat tampil otentik karena intervensi media untuk menarik pemirsa. 

Personal branding yang melekat sangat mungkin tidak berlaku konstan 

mengingat perjalanan karir masih berlanjut sehingga mesti diterima konsekuensi 

dari segala perubahan yang terjadi berkaitan dengan kontinuitas personal brand 

yang dimilikinya. 
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