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Saya merupakan salah satu mahasiswi Teknik Geofisika Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember dan juga salah satu penerima beasiswa Eka Tjipta Foundation 
(ETF) tahun 2016. Awalnya saya masih belum mengenal nama ETF ataupun Sinar 
Mas sendiri, dan beruntungnya pihak ETF mengadakan kegiatan gathering bagi para 
penerima beasiswa ETF dan juga mengundang beberapa mahasiswa lainnya. Dari 
rangkaian kegiatan tersebut ada beberapa hal yang saya pahami dan saya coba 
menuangkannya dalam sebuah tulisan. 

Pertama adalah Personal Branding yang dibawakan oleh Ibu Nadia Mulya. Apa 
itu personal branding? Personal branding sendiri memiliki arti nilai yang ada pada diri 
sendiri dan biasanya menjadi ciri khas, menjadi pembeda dengan orang lain, atau bisa 
disebut ‘sebutan dari orang lain untuk kita’ saat diri kita tidak ada di situ. Misalnya 
sosok presiden kita saat ini Bapak Jokowi memiliki ciri khas seperti presiden yang 
suka blusukan, ramah, memberikan hadian sepeda, dan lain-lain. Kemudian ada Ir. 
Soekarno yang terkenal sebagai bapak proklamator, Presiden RI pertama, 
kecerdasannya dapat menguasai beberapa bahasa, sangat dihormati banyak 
pemimpin-pemimpin negara lain. Dari ciri khas tersebutlah yang menjadi personal 
branding dari kedua tokoh diatas. 

Kebanyakan orang  masih menganggap remeh apa itu personal branding, 
padahal hal tersebut sangatlah penting bagi kita untuk di dunia kerja maupun mencari 
link usaha dan sebagainya, apalagi di era digital saat ini dimana hampir seluruh 
elemen masyarakat menggunakan media sosial untuk menciptakan personal branding. 
Ada suatu survei yang mengatakan bahwa hampir 8 jam lebih seseorang itu 
menggunakan atau membuka media sosial. Bisa dikatakan bahwa sebagian aktivitas 
seseorang banyak dilakukan didunia digital. Namun patut diingat, personal branding 
yang kita buat di social media usahakan yang bersifat positif, karena dunia digital 
akan terus merekam segala aktivitas kita walau sudah dihapus sekalipun. Maka jika 
menciptakan personal branding yang bersifat negatif dapat merugikan kita suatu saat 
nanti, misal ketika kita akan menjalani suatu kerja sama, wawancara kerja (dalam hal 
ini ketika perusahaan mencoba mencari informasi tentang kita melalui mesin 
pencarian seperti google), saat pemilihan legislatif, dan sebagainya. Pernah 
mendengar sapaan ‘netizen maha benar, netizen nyinyir’?, Nah, kebanyakan orang-
orang yang seperti itu jauh berbeda ketika di dunia nyata. Dalam kolom komentar 
mungkin jarinya begitu lincah untuk menuliskan suatu hal tanpa disaring, tanpa perlu 
memikirkan apa tulisannya dapat melukai perasaan orang lain atau tidak, tetapi 
dikehidupan nyatanya justru orang-orang tersebut bahkan takut untuk hanya 
bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu ketika kita menggunakan media sosial 
untuk membentuk suatu personal branding usahakan jangan ‘jomplang’ atau berbeda 



jauh dengan kehidupan nyata, usahakan memiliki proporsi yang sama antara 
kehidupan nyata dan media sosial. 

Akhir-akhir ini penggunaan media sosial yang paling hits di kalangan 
masyarakat yakni instagram, meskipun facebook dan twitter lebih dahulu hits, tetapi 
yang paling ‘digandrungi’ untuk saat ini adalah instagram. Misal kita mem-posting 
foto-foto panorama kekayaan alam Indonesia, foto hewan peliharaan yang unik maka 
secara tidak langsung dari postingan tersebut sudah terbentuk personal branding dari 
kita, sehingga orang lain dapat membedakan kita dengan orang lain seperti ‘oh, dia si 
A yang suka foto-foto hewan peliharaan yang unik di instagram itu ya, oh dia si B 
yang suka travelling itu ya’. Karena hal tersebut banyak orang yang menjadi terkenal 
atau biasa disebut selebgram (artis instagram). Menjadi profesi selebgram itu susah-
susah gampang, kita hanya perlu mencari ciri khas dari diri sendiri sehingga menarik 
minat banyak orang dan selalu aktif di dunia digital. Saat ini banyak perusahaan yang 
memburu para selebgram untuk mempromosikan produknya atau biasa disebut 
dengan ‘endorse’. Di Indonesia biaya endorse sampai 20 juta rupiah sekali endorse, 
nah bisa dibayangkan jika dalam satu hari ada lebih dari satu kali permintaan endorse 
maka penghasilan tiap bulan bisa melebihi gaji rata-rata karyawan di suatu 
perusahaan. Belum lagi jika sudah terkenal di seluruh dunia. Ada kiat agar kita selalu 
aktif di dunia digital yaitu dengan selalu aktif minimal 3 macam media sosial setiap 
minggunya dan mem-posting minimal satu kali tiap harinya. Maka dari itu penting 
bagi kita untuk membentuk personal branding dalam dunia digital, selain karena 
teknologi semakin lama semakin canggih dan semakin banyak peminat, kita dapat 
memiliki pengaruh yang luas terutama dalam dunia kerja dan bisnis. 

Kemudian ada Kiat-Kiat Menjadi Entrepreneur di Era Digital yang dibawakan 
oleh Bapak Wesley Harjono dari Plug and Play Indonesia. Dari materi ini ada 
beberapa point yang dapat saya pahami yaitu Sinar Mas bekerja sama dengan Plug 
and Play Indonesia melalui Duta Sinar Mas sebagai perantara untuk dapat mengetahui 
incubator yang ada pada suatu kampus/universitas. Incubator yang dimaksud adalah 
karya-karya para mahasiswa di kampus yang sebenarnya memiliki peluang untuk 
dapat diproduksi secara masal, sehingga tidak hanya sebatas mendapat piala tanpa ada 
tindak lanjutnya, karena terhalang biaya produksi dan investor. Maka dari itu Plug and 
Play Indonesia ini ingin memfasilitasi karya-karya tersebut agar mahasiswa yang 
memiliki peluang untuk berbisnis dapat terealisasi ketika ia sudah lulus dan bisa 
menjadi entreprenuer yang sukses.  

Dalam gathering juga ada sharing session dari Faisal Irsyad, Duta Sinar Mas 
yang juga penerima beasiswa ETF mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di 
Sinar Mas, mulai dari Bank Sinar Mas, Sinarmas Minning, Smartfren, Sinar Mas land, 
Tzu Chi Sinar Mas, dan ada beberapa pengalaman kerja bersama Sinar Mas secara 
singkat tapi cukup menambah pengetahuan saya tentang Sinar Mas. Itulah beberapa 
hal yang saya pahami dalam kegiatan gathering tersebut. 

 
 


