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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sulistiyono membentuk personal branding dengam 

menggunakan fitur-fitur yang ada dalam instagram, seperti: foto, video, dan Instagram TV. 

Sementara berdasarkan hasil pembahasan mengenai 8 (delapan) konsep pembentuk personal 

branding Sulistiyono melalui akun Instagram Pribadi @Sulistumo dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Spesialisasi 

Berkaitan dengan konsep spesialisasi, sosok Sulistiyono memiliki kemampuan dalam 

beretorika, lekat dengan skateboard dalam kehidupan sehari-harinya, pekerja keras, dan tidak 

mudah menyerah. Hal lainnya, sosok Sulistiyono merupakan seseorang yang mudah bergaul 

dengan berbagai kalangan, ramah, dan rendah hati. 

Masih berkaitan dengan spesialisasi, sosok Sulistiyono memiliki gaya hidup aktif atau suka 

sibuk, dimana dia sebagai orang yang suka berolahraga setiap hari, bersosialisasi dengan orang-

orang, dan produktif. Sosok Sulistyono juga memiliki gaya hidup bohemian, seperti: lekat dengan 

dunia musik dengan irama yang menghentak, dan sering bepergian. Sosok Sulistiyono juga 

merupakan orang yang terbuka, dan mudah akrab dengan orang lain. 

2. Kepemimpinan 

Dari konsep kepemimpinan, sosok Sulistiyono dinilai 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. 
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3. Kepribadian 

Sosok Sulistyono bukanlah sosok 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, yakni  sebagai influencer, brand ambassador, dan promotion 

marketing dari produk Brand Clothing ternama. Walaupun demikian dia tetap menampilkan 

dirinya apa adanya. 

4. 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. 

5. Terlihat 

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 

Sosok Sulistiyono merasa tidak dapat lepas dari skateboard-nya. Dalam setiap unggahannya 

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

taman kota, dan di lapangan olahraga skateboard. 

7. Keteguhan 

Sosok Sulistyono mulai bermain 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-
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produk yang dihasilkannya. 

Akun Instagram Sulistiyono, yaitu @sulistumo dibuat pada tahun 2017, dimana unggahan 

pertama pada tangal 19 Januari 2017 mendapatkan 480 like (suka) sampai saat ini di Instagram. 

Sementara akun Instagram Sulistiyono per tanggal 6 Maret 2022 memiliki jumlah pengikut 

(followers) mencapai 12.000 (12k), dan akun yang diikutinya berjumlah 1787 orang. 

8. 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. 

 

6.2 Saran 

Sebagai seorang skater sosok Sulistyono merupakan sosok yang memiliki karakter yang kuat, 

sehingga tidak mudah menyerah, rendah hati, tidak sombong, pembelajar, dan lain sebagainya. 

Sebagai seorang skater pada dasarnya sosok Sulistyono tidak jauh berbeda dengan sosok skater 

lainnya yang memiliki gaya hidup bohemian, sehingga suka bepergian, suka musik-musik yang 

cukup keras, dan hal-hal lainnya yang sifatnya keduniawian hal tersebut terlihat jelas pada foto, 

video, dan Instagram TV yang diunggahnya. 

Sementara disisi lain, sosok Sulistyono yang sudah memiliki ilmu,pengalaman dan pelajaran 

yang berharga sejak lama, ada kalanya menurut penulis untuk membuka sebuah platfrom seperti 

Instagram secara khusus untuk berbagi ilmu kepada masyarakat terutama di media sosial Instagram 

mengenai Skateboard, Influencer, Photography, Videography, Marketing Promosi, Clothing, 

Musik secara rutin agar masyarakat dan penggemar juga bisa saling belajar dan membangun 

generasi anak muda yang lebih kreatif dan inovatif. Hal tersebut penting untuk mendukung 

personal branding yang lebih sempurna pada dirinya 
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