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BAB V 

PERSONAL BRANDING SULISTIYONO MELALUI 

 AKUN INSTAGRAM PRIBADI @Sulistumo 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto 

atau video secara online. Selain digunakan untuk menyebarkan informasi, Instagram juga dapat 

digunakan sebagai cara untuk membentuk personal branding, seperti halnya yang dilakukan 

Sulistiyono melalui akun pribadinya @Sulistumo. Berbicara tentang personal branding, dapat 

dilakukan dengan menggunakan konsep personal branding milik Montoya (dalam Haroen, 

2014:13). Konsep tersebut memiliki 8 (delapan) konsep personal branding, melalui konsep-

konsep tersebut maka akan diketahui sejauhmana Sulistiyono melalui akun Instagram pribadinya 

@Sulistumo membangun dirinya menjadi sosok personal branding, berikut penjelasannya: 

1. Spesialisasi 

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

terkonsentrasi, hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Dalam menilai 

spesialisasi dilakukan dengan berpedoman pada aspek-aspek, seperti: ability, behavior, lifestyle, 

mission, product, profession, dan service (Montoya dalam Haroen, 2014:64) dari sosok 

Sulistiyono yang tercemin dari foto, video dan Instagram TV yang diunggah melalui akun 

Instagram pribadinya @Sulistumo. 

a. Ability 

Ability dapat dilihat dari kemampuan sosok Sulistiyono dalam beretorika. Beretorika dalam 

hal ini berkaitan dengan kemampuan sosok Sulistiyono dalam menyusun, dan memilih kata-kata 

secara tepat sehingga efektif dalam berbicara di depan umum. 

 

 

 



 

33  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Adegan Video Pendek Sulistyono & Rekan dalam Latest Content @buckstoreid 

“every other day” (https://www.instagram.com/sulistumo/) 

 

Dalam membuat sebuah video yang menarik diperlukan sebuah kemampuan para aktor yang 

terlibat dalam berkomunikasi. Komunikasi yang lancar antar personal yang terlibat menunjukkan 

bahwa aktor yang terlibat mampu melakukan retorika secara baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(17 Desember 2017) 

https://www.instagram.com/sulistumo/
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b. Behavior 

Behavior, behavior menyangkut tentang perilaku sosok Sulistiyono. Sebagai seorang skater, 

influencer dan brand ambassador, sosok Sulistiyono sering mengunggah berbagai konten yang 

sesuai dengan dunianya, seperti lekat dengan skateboard dalam kehidupan sehari-harinya, lekat 

dengan dunia musik dengan irama yang menghentak, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. 

 

 

 

   

Gambar 5.4. Sulistyono Membawakan Lagu Jawa Versi Dugem (https://www.instagram.com/ 

Gambar 5.5. Sulistyono Membawakan Lagu Jawa Versi Slow Rock (https://www.instagram.com/ 

Gambar 5.6. Sulistyono Membawakan Lagu Jawa Versi Hip Hop (https://www.instagram.com/ 

Sosok Sulistiyono menggambarkan dirinya sebagai seorang yang suka berpetualang. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam postingannya saat ia melakukan perjalanan di dalam negeri maupun 

di luar negeri. 

 

https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Gambar 5.7. Sulistyono Saat Berada di Jepang (https://www.instagram.com/ sulistumo/) 

Gambar 5.8. Sulistyono Saat Berada di Vietnam (https://www.instagram.com/ sulistumo/) 

Gambar 5.9. Sulistyono Saat Berada di Rawa Pening (https://www.instagram.com/ sulistumo/) 

Disisi lain, sosok Sulistiyono juga menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang mudah 

bergaul dengan berbagai kalangan, dan ramah. 

 

Gambar 5.10. Supriyono Berbincang dengan Masyarakat dengar Latar Belakang Profesi Berbeda 

(https://www.instagram.com/sulistumo/) 

https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Hal lainnya, Sulistiyono juga menggambarkan dirinya sebagai seorang rendah hati. Hal 

tersebut tercermin dari hasil wawancara peneliti dengan Sulistyono yang mengatakan, dia merasa 

bukan skater professional tapi dirinya akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan selalu belajar 

sehingga dia dapat berbagai ilmu dan pengalaman dengan orang lain. 

“Saya tidak mengatakan bahwa saya seorang skater professional tapi saya akan selalu berusaha 

menjadi yang terbaik dan selalu belajar dengan begitu saya juga bisa berbagi ilmu dan 

pengalaman dengan orang lain”. 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsung di 

Kafe Soklat Tok, Salatiga ) 

 

c. Lifestyle 

Lifestyle, dapat dilihat dari gaya hidup yang ditampilkan sosok Sulistiyono dalam berbagai 

postingannya. Sosok Sulistyono menampilkan gaya hidup aktif atau suka sibuk, dimana dia 

sebagai orang yang suka berolahraga setiap hari, bersosialisasi dengan orang-orang, dan produktif.  

   

Gambar 5.11. Sulistyono Menggambarkan Dirinya Sosok Suka Berolahraga Skaterboard, dan 

Bersosialisasi Dengan Orang-Orang di Daerah Lain Yang Memiliki Kesenangan Berolahraga 

Skaterboard (https://www.instagram.com/sulistumo/) 

https://www.instagram.com/sulistumo/
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Gaya hidup aktif yang produktif tercermin dari keberhasilan sosok Sulistyono menjadikan 

hobinya berolahraga skateboard yang ditekuninya sejak kecil membuahkan hasil yang dapat 

digunakan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. 

“Mulai Skate sejak kecil dan emang sudah hobi sejak 2001 sampe sekarang. Terus berlatih sampe 

berhenti kuliah emang karena berhenti tidak ada dana dan tidak terlalu focus untuk kuliah. 

Berjalannya waktu banyak brand masuk untuk mempromosikan produk mereka………”. 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsuung 

di Kafe Soklat Tok, Salatiga) 

 

Saat ini Sulistiyono bekerja sama sekaligus sebagai Brand Ambbasador dengan 

Official Brand Clothing bernama “BUCK STORE”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Sulistiyono sebagai Model sekaligus sebagai Brand Ambassador dari 

@Buckstoreid 

(https://www.instagram.com/buckstoreid/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 April 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(26 Maret 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 16 Mei 2020) 

https://www.instagram.com/buckstoreid/
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Sulistiyono bekerja sebagai promotion marketing di Brand Clothing “STARCROSS”. 

Gambar 5.13. Sulistiyono sebagai Model dan juga bekerja sama dengan @Starcrossclothing 

sebagai Promotion Marketing (https://www.instagram.com/starcrossclothing/) 

Sulistiyono juga bekerja sebagai seorang influencer untuk Brand Ambassador dari 

VANS INDONESIA, BIGTRUCKSKATE, dan PUPPETSKATE. 

 

 

 

Gambar 5.14. Brand Ambassador dari VANS INDONESIA di Jakarta, BIGTRUCKSKATE, 

PUPPETSKATE, dan BUCKSTORIED 

(https://www.instagram.com/sulistumo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11 Agustus 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 Juli 2020) 

https://www.instagram.com/starcrossclothing/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Sosok Sulistyono juga menampilkan gaya hidup bohemian, seperti: menyukai musik, dan 

sering bepergian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15. Sulistyono Menampilkan Dirinya Sosok Yang Menyukai Musik 

(https://www.instagram.com/sulistumo/) 

Gambar 5.16. Sulistyono Saat Berada di Jepang & Vietnam 

(https://www.instagram.com/sulistumo/) 

 

d. Mission 

Mission, misi dalam hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dari sosok Sulistyono dalam 

menjalankan proyek-proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Berikut beberapa 

contoh postingan foto dan video dari beberapa misi proyek yang dijalankan oleh Sulistyono. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Gambar 5.17. Misi Cerita Dari Timur https://www.instagram.com/sulistumo/) 

Gambar 5.18. Belajar Trik-Trik Baru Dalam Berskater dengan Rekan-Rekan Skater di Bogor & 

Depok (https://www.instagram.com/sulistumo/) 

 

 

 

 

 

 

Misi Misi 

Belajar Trik-Trik Baru Dalam 

Berskater dengan Rekan-Rekan 

Skater di Bogor & Depok 

https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Misi 

Memberikan Pesan Moral Di atas 

Misi 

Memberikan Pesan Moral Jangan 
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e. Product 

Product, produk dalam hal ini dilihat dari berbagai produk yang diunggah oleh sosok 

Sulistiyono, baik produk yang dihasilkan sendiri maupun produk-produk yang merupakan hasil 

kerjasamanya dengan berbagai brand lainnya. Sulistiyono sempat membuka usaha produksi 

pakaian yang diberi nama “OMUT” Brand Clothing miliknya sendiri, namun saat ini dia hentikan. 

Untuk saat ini sosok Sulistiyono memasarkan produk-produk dari Brand Clothing STARCROSS, 

VANS INDONESIA, BIGTRUCKSKATE, dan PUPPETSKATE 

  

Gambar 5.22. Sulistiyono sebagai Model dan juga bekerja sama dengan @Starcrossclothing 

sebagai Marketing Promosi (https://www.instagram.com/starcrossclothing/) 

 

f. Profession 

Profession, dapat dilihat dari profesi yang dijalankan oleh sosok Sulistiyono yang diunggah 

dalam Instagram miliknya. Terkait dengan profesi Sulistyono pernah membuka membuka usaha 

produksi pakaian yang diberi nama “OMUT” Brand Clothing miliknya sendiri, selain itu sosok 

Sulistyono saat ini juga berprofesi sebagai influencer dan Brand Ambassador dari produk Brand 

Clothing ternama, maupun sebagai promotion marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(11 Agustus 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(7 Juli 2020) 

https://www.instagram.com/starcrossclothing/
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Gambar 5.25. Foto Sulistyono dengan Salah Satu Style-nya & Disebalah Kanannya Menampilkan 

Produk-Produk Dipromosikannya 

(https://www.instagram.com/sulistumo/) 

 

g. Service 

Service, dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh sosok Sulistiyono dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai seorang skater yang berprofesi sebagai 

influencer, brand ambassador, dan promotion marketing dari produk Brand Clothing, service 

dapat dilihat dari keakraban Sulistyono dengan penggemarnya. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sulistumo/
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Gambar 5.26. Keakraban Sulistiyono dengan Penggemarnya (https://www.instagram.com/sulistumo/) 

 

 

2. Kepemimpinan 

 Personal brand dilengkapi dengan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam 

suasana penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas (Montaya dalam Haroen, 

2014:67). Sulistyono merupakan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat, hal tersebut 

dapat dilihat dari profesinya sebagai influencer, brand ambassador, dan promotion marketing 

dari beberapa Brand Clothing ternama. Influencer ialah seseorang yang dikenal masyarakat dan 

juga yang bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat serta mampu mempengaruhi audience-

https://www.instagram.com/sulistumo/
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nya untuk memilih dan membeli suatu produk (Hariyanti & Wirapraja, 2018). Brand 

ambassador adalah individu yang terkenal oleh publik atas prestasinya selain 

daripada produk yang didukungnya (Kertamukti, 2015). 

Sementara promotion marketing adalah individu yang bertugas dalam mempromosikan 

produk-produk perusahaan. Melihat definisi dari beberapa profesi 

Sulistyono yang dijalankan saat ini, menunjukkan bahwa Sulistyono dipandang sebagai sosok 

yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga dinilai mampu menarik konsumen membeli 

produk-produk yang dihasilkannya. 

Keakraban Sulistyono dengan para penggemarnya juga dapat menjadi bukti bahwa sosok 

Sulistyono mampu menjadi magnet atau memiliki daya tarik yang kuat pada dirinya sebagai 

seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (Gambar 5.26). 

3. Kepribadian 

Sebuah Personal Brand yang hebat didasari pada sosok kepribadian yang apa adanya dan 

hadir dengan ketidaksempurnaan. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan pada konsep 

kepemimpinan. Seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus sempurna 

(Montaya dalam Haroen, 2014:67). 

Sosok Sulistyono bukanlah sosok yang sempurna, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan 

hidup dia yang juga pernah mengalami kegagalan. Dia sempat putus kuliah di tahun 2015 karena 

sakit dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah lagi. Selain itu, Sulistiyono juga sempat 

membuka usaha warung kedai makan kecil di pinggir jalan yang dimana dia sempat menjalankan 

bisnis itu selama kurang lebih 1- 2 tahun sebelum akhirnya dia menutupnya. Sulistiyono juga 

sempat membuka membuka usaha produksi pakaian yang diberi nama “OMUT” Brand Clothing 

miliknya sendiri. Beberapa tahun dia mengembangkannya sebelum akhirnya dia berhenti sejenak 

sampai sekarang. 

Namun kegagalan tersebut tidak membuat dirinya putus asa, dia tetap dengan semangat 

menekuni hobi skater-nya dan berhasil meraih kesuksesan hidup seperti saat ini, yakni sebagai 

influencer, brand ambassador, dan promotion marketing dari produk Brand Clothing ternama. 

Walaupun demikian dia tetap menampilkan dirinya apa adanya. 
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“Mulai Skate sejak kecil dan emang sudah hobi sejak 2001 sampe sekarang. Terus berlatih sampe 

berhenti kuliah emang karena berhenti tidak ada dana dan tidak terlalu focus untuk kuliah. 

Berjalannya waktu banyak brand masuk untuk mempromosikan produk mereka karena perjalanan 

saya skate dari kecil hingga dewasa emang kesana kemari cari pengalaman jadi banyak relasi 

yang datang dan juga kerjasama dengan brand” 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsung di 

Kafe Soklat Tok, Salatiga) 

 

4. Perbedaan 

Personal Brand yang aktif harus ditampilkan dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. 

Diferensiasi diperlukan supaya membedakan antara satu dengan yang 

lainnya. Selain itu, dengan perbedaan seseorang akan lebih dikenal khalayak (Montaya dalam 

Haroen, 2014:67). 

Sulistiyono mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak ada bedanya dengan yang 

dilakukan oleh orang lain, dan tidak ada yang membuatnya special. Hanya pandangan orang lain 

saja yang membuatnya berbeda. 

“Sama saja, semua selalu belajar tidak ada yang membuat special. Hanya pandangan orang 

lain saja yang membuat beda dan kita tidak bisa mengatur bagaimana pemikiran orang lain dan 

apa yang mereka rasakan tentang kita. Yang penting tetap berkarya aja dan tidak perlu 

memusingkan omongan atau pikiran orang lain tentang kita yang tidak membuat kita 

berkembang”. (Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – 

bertemu langsung di Kafe Soklat Tok, Salatiga) 

 

Namun dengan melihat berbagai unggahan video yang dilakukan Sulistiyono, khususnya 

berkaitan dengan mission, misi dalam hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dari sosok Sulistyono 

dalam menjalankan proyek-proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, terlihat 

walaupun sudah memiliki nama, sosok Sulistiyono tetap sebagai pribadi yang sederhana, tidak 

sombong, pekerja keras, tidak mudah menyerah, memiliki pribadi pembelajar, memiliki semangat 



 

47  

hidup yang tinggi, bahkan memiliki pandangan-pandangan hidup yang berbeda terhadap dunia, 

dimana menurutnya dunia adalah sesuatu hal yang menipu (Gambar 5.18-5.21). 

Pandangan hidup bahwa dunia adalah sesuatu hal yang menipu memberikan pesan kepada 

khalayak bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Pandangan tersebut memberikan kesan bahwa 

sosok Sulistyono juga merupakan sosok yang religius. Padahal dalam video-video yang diunggah 

khususnya berkaitan dengan life style terlihat bahwa sosok Sulistyono menampilkan gaya hidup 

bohemian, seperti: menyukai musik, dan sering bepergian (Gambar 5.15 & Gambar 5.16). Hal 

tersebut tentunya memberikan kesan berbeda pada sosok Sulistyono sebagai seseorang yang 

memiliki hobi berolahraga skater dengan skater lainnya. 

5. Terlihat 

Personal Brand berati harus dilihat secara konsisten dan terus-menerus sampai personal 

brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih penting daripada ability. Supaya visible seseorang 

perlu mempromosikan dirinya dan menggunakan setiap kesempatan untuk membuat dirinya 

terlihat (Montaya dalam Haroen, 2014:67). 

Untuk menunjukkan suatu karakter, pribadi dan ciri khas dari sosok Sulistyono agar 

terlihat, Sulistyono selalu memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram seperti foto, video, dan 

Instagram TV. 

6. Kesatuan 

Kehidupan pribadi yang berada dibalik Personal Brand harus sejalan dengan etika moral 

dan sikap yang telah ditentukan dari brand tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi 

cerminan dan citra yang diinginkan dalam personal brand (Montaya dalam Haroen, 2014:67). 

Sebagai seorang skater Sulistiyono merasa ia tidak dapat lepas dari skateboard-

nya. “Mungkin gak lepas, tapi lebih mengurangi tingkat aktivitasnya melakukan skate, karena 

juga masih banyak hal yang akan diakukan apalagi jika suatu saat sudah berkeluarga,… ” 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsung di 

Kafe Soklat Tok, Salatiga) 
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Dalam setiap unggahannya Sulistiyono menampilkan dirinya bermain skate dimana saja, 

bisa ditrotoar jalan, di jalan raya, di taman kota, dan di lapangan olahraga skateboard. 

   

Gambar 5.27 Bermain Skate di Pinggir Jalan Raya (https://www.instagram.com/sulistu mo/) 

Gambar 5.28 Bermain Skate di lapangan olahraga skateboard (https://www.instagram.com/sulistu 

mo/) 

Gambar 5.28 Bermain Skate di lapangan olahraga skateboard (https://www.instagram.com/su 

listumo/) 

 

7. Keteguhan 

Personal Brand tidak bisa terjadi secara instan, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. 

Selama proses terus berjalan, penting untuk selalu memperhatikan tiap tahapan dan trend yang 

terjadi. Oleh karena itu, seseorang harus tetap teguh pada personal branding awal yang telah 

dibentuk, tanpa pernah ragu-ragu dan berniat merubahnya (Montaya dalam Haroen, 2014:68). 

 

https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
https://www.instagram.com/sulistumo/
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Akun Instagram Sulistiyono, yaitu @sulistumo dibuat pada tahun 2017. Unggahan pertama 

pada tangal 19 Januari 2017. Video yang pertama kali Sulistiyono unggah mendapatkan 480 like 

(suka) sampai saat ini di Instagram. Sementara akun Instagram Sulistiyono saat ini, yakni per 

tanggal 6 Maret 2022 memiliki jumlah pengikut (followers) mencapai 12.000 (12k), dan akun yang 

diikutinya berjumlah 1787 orang. Sampai saat ini akun Instagram Sulistiyono sudah mengirimkan 

73 kiriman yang terdiri dari kiriman berupa foto, video dan Instagram TV. 

Disisi lain, sosok Sulistyono, mulai skate sejak kecil dan sudah menjadi hobi sejak tahun 

2001 sampe sekarang. Karena sudah menjadi hobi dan didukung oleh orang tua, maka Sulistyono 

secara serius menekuninya, dan terus menimba ilmu kesana kemari untuk memiliki skill yang lebih 

baik dalam bermain skate. Berjalannya waktu banyak brand masuk untuk mempromosikan 

produk-produk yang dihasilkannya. 

“Mulai Skate sejak kecil dan emang sudah hobi sejak 2001 sampe sekarang. Terus berlatih sampe 

berhenti kuliah emang karena berhenti tidak ada dana dan tidak terlalu focus untuk kuliah. 

Berjalannya waktu banyak brand masuk untuk mempromosikan produk mereka karena perjalanan 

saya skate dari kecil hingga dewasa emang kesana kemari cari pengalaman jadi banyak relasi 

yang datang dan juga kerjasama dengan brand” 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsung di 

Kafe Soklat Tok, Salatiga) 

 

Orang tua support karena dengan ini juga saya bisa menghidupi keluarga saya di rumah, tidak 

sakit, emang karena berhenti saja karena emang tidak terlalu focus untuk kuliah. 

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Sulisyono, tanggal 25 Oktober 2021 – bertemu langsung di 

Kafe Soklat Tok, Salatiga) 

 

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa perjalan sosok Sulistyono untuk 

membangun dirinya sebagai sosok personal branding dalam dunia olahraga skater membutuhkan 

waktu yang sangat lama. 

 



 

50  

8. Nama Baik 

Sebuah Personal Brand akan memberikan hasil dan bertahan lebih lama, jika seseorang 

dibelakangnya dipersepsikan dengan citra yang positif. Seorang tersebut harus diasosiasikan 

dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan bermanfaat (Montaya dalam 

Haroen, 2014:69). 

Untuk menjaga nama baik, sosok Sulistyono menampilkan 2 (dua) jalan kehidupan yang 

ditempuh. Hal tersebut terlihat dari berbagai unggahan video yang dilakukan Sulistiyono, 

khususnya berkaitan dengan mission. Dari ungguhan video tersebut terlihat walaupun sosok 

Sulistiyono sudah memiliki nama, dia tetap menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang 

sederhana, tidak sombong, pekerja keras, tidak mudah menyerah, memiliki pribadi pembelajar, 

dan memiliki semangat hidup yang tinggi. 

Bahkan sosok Sulistyono memiliki pandangan-pandangan hidup yang berbeda terhadap 

dunia, dimana menurutnya dunia adalah sesuatu hal yang menipu (Gambar 5.18-5.21). Hal tersebut 

memberikan kesan bahwa dunia bukanlah segala- galanya. Pandangan tersebut memberikan kesan 

bahwa sosok Sulistyono juga merupakan sosok yang religius. 

 

5.2. Refleksi Hasil Penelitian 

Unggahan berupa foto, video dan Instagram TV yang dilakukan oleh sosok Sulistyono 

melalui akun Instagram pribadinya, yaitu @sulistumo yang sampai saat ini (per tanggal 6 Maret 

2022) memiliki jumlah pengikut (followers) mencapai 12.000 (12k), dan akun yang diikutinya 

berjumlah 1787 orang, membuktikan bahwa sosok Sulistyono merupakan sosok yang cukup 

dikenal luas dikalangan masyarakat tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa sosok Sulistyono telah 

berhasil menjadikan media Instagram sebagai media personal branding, sehingga menimbulkan 

persespsi yang melekat di benak masyarakat tertentu (brand personality), bahwa sosok Sulistyono 

merupakan sosok skater yang handal dan terkenal. 

Skater sendiri merupakan sebutan bagi pemain skateboard, yaitu sebuah olah raga 

menggunakan papan luncur yang akhir-akhir ini semakin digemari oleh kalangan anak muda. 

Skateboard juga bisa dikategorikan sebagai aktivitas rekreasi, bentuk dari seni, sebuah profesi, dan 
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juga alat transportasi. Permainan skateboard yang masuk ke Indonesia memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan tehadap kehidupan masyarakat Indonesia. Melihat kondisi tersebut 

menyebabkan banyaknya peluang bisnis kecil 

maupun besar yang dapat dibuka dalam bidang skateboard untuk mendapatkan keuntungan dari 

masyarakat. 

Selain berhasil memposisikan dirinya sebagai sosok skater yang handal dan terkenal, 

melalui unggahan foto, video dan Instagram TV, dinilai dari konsep spesialisasi, sosok Sulistyono 

juga berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok yang memiliki kemampuan dalam beretorika, 

pekerja keras, tidak mudah menyerah, mudah bergaul dengan berbagai kalangan, ramah, dan 

rendah hati. Sosok Sulistyono juga berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok yang memiliki 

gaya hidup aktif atau suka sibuk, dimana dia sebagai orang yang suka berolahraga setiap hari, 

bersosialisasi dengan orang- orang, produktif, bohemian (seperti: lekat dengan dunia musik 

dengan irama yang menghentak, dan sering bepergian), dan menampilkan dirinya sebagai sosok 

yang terbuka, dan mudah akrab dengan orang lain. 

Dinilai dari konsep kepemimpinan, sosok Sulistiyono menampilkan dirinya memiliki 

kemampuan kepemimpinan yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat keakraban sosok Sulistiyono 

dengan para penggemarnya. Keakraban Sulistyono dengan para penggemarnya membuktikan 

bahwa sosok Sulistyono mampu menjadi magnet atau memiliki daya tarik yang kuat pada dirinya 

sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. 

Dinilai dari konsep kepribadian, sosok Sulistyono menampilkan dirinya bukanlah sebagai 

sosok pribadi yang sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan hidup dia yang juga pernah 

mengalami kegagalan. Namun kegagalan tersebut tidak membuat dirinya putus asa, dia tetap 

dengan semangat menekuni hobi skater-nya dan berhasil meraih kesuksesan hidup seperti saat ini. 

Walaupun demikian dia tetap menampilkan dirinya apa adanya. 

Dinilai dari konsep perbedaan, sosok Sulistyono memiliki perbedaan dengan sosok skater 

lainnya, hal yang paling menonjol adalah pandangannya yang berbeda terhadap dunia, dimana 

menurutnya dunia adalah sesuatu hal yang menipu. Hal tersebut mengesankan bahwa memberikan 

pesan kepada khalayak bahwa dunia bukanlah segala- galanya. 
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Dinilai dari konsep terlihat, sosok Sulistyono selalu memanfaatkan fitur-fitur yang ada di 

Instagram seperti foto, video, dan Instagram TV. Dinilai dari konsep kesatuan, sosok Sulistiyono 

menampilkan dirinya tidak dapat lepas dari skateboard-nya. Hal tersebut terlihat dalam setiap 

unggahannya Sulistiyono menampilkan dirinya bermain skate dimana saja, bisa ditrotoar jalan, di 

jalan raya, di taman kota, dan di lapangan olahraga skateboard. 

Dinilai dari konsep keteguhan, sosok Sulistyono menampilkan dirinya sebagai seseorang 

yang memiliki keteguhan hati. Hal tersebut dibuktikan bahwa sosok tersebut telah bermain 

skateboard sejak kecil dan menjadi hobi sejak tahun 2001 sampe sekarang. Karena sudah menjadi 

hobi dan didukung oleh orang tua, maka Sulistyono secara serius menekuninya, dan terus menimba 

ilmu kesana kemari untuk memiliki skill yang lebih baik dalam bermain skate. Berjalannya waktu 

banyak brand masuk untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkannya. 

Dinilai dari konsep nama baik, sosok Sulistyono menampilkan dirinya sebagai sosok yang 

sederhana, tidak sombong, pekerja keras, tidak mudah menyerah, memiliki pribadi pembelajar, 

dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Bahkan sosok Sulistyono juga menampilkan dirinya 

sebagai sosok yang religius. 

Sebagai sosok yang berhasil membangun personal branding dengan menampilkan 

karakter-karakter yang positif dibenak masyarakat tertentu, maka sosok Sulistyono layak dijadikan 

sebagai alat pemasaran. Oleh karena itu beberapa pemilik Brand Clothing ternama menggandeng 

dirinya sebagai sosok influencer, brand ambassador, dan promotion marketing. Fenomena sosok 

Sulistyono tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lair dkk (2005:35), bahwa personal 

branding merupakan proses dimana seseorang dipandang sebagai sebuah brand (merek) oleh 

target market. Selain itu, fenomena tersebut juga sejalan dengan pendapat McNally & Speak 

(2002), bahwa aspek- aspek yang dimiliki seseorang, diantaranya kepribadian, kemampuan, atau 

nilai-nilai, dan bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat 

yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran (McNally & Speak, 2002). 

Temuan hasil penelitian ini juga sejalan dengan kajian penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mahersy (2020), dimana terdapat pengaruh yang kuat dari personal branding 

Ardian di akun Instagramnya @Ardian_Setya12new terhadap minat Fashion Androgini. Penelitian 

ini juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2018), dimana 

terdapat pengaruh yang kuat dari personal branding Alex di akun Instagramnya @Amzrazing 
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terhadap minat travel blogger dan social media influencer. Hasil penelitian juga sejalan dengan 

temuan penelitian Soraya (2017) yang pada intinya juga menunjukkan penggunaan Instagram 

mampu dijadikan sebagai personal branding pada sosok Laudya Cynthia Bella. 
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