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ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to determine the political branding process conducted by 
a kiai in an effort to instill a brand to society of Bangkalan for collecting community’s trust that 
finally will result in supporting a particular kiai in legislative election held in Bangkalan region. 
Main theory used is personal branding that focus on self character, competence and strength 
in shaping a brand and also how a brand is communicated in a society. The method used is 
qualitative descriptive that describe a personal branding process conducted by a kiai 
candidate comprehensively. Main informant is popular kiai that now become the head of 
Nasdem party in Bangkalan. The supporting informant is the secretary of Nasdem party that 
has become a member of success team in legislative election several months ago. 

Results of study show that a personal branding on candidate of kiai is created on two 
steps. The first is shaping a personal branding through self character, competence and 
strength. The self character owned is leaderships. Self competence means hard and soft 
competence. Then, strength has a meaning of material and non-material. Through all the 
steps, a brand created that Ra Imam is a Kiai that has significant influence and also politician 
in opposition. From the both factors, Ra Imam will realize a better change for Bangkalan 
people. Secondly is making a campaign of the brand to the society of Bangkalan. It is 
possibly done by doing push political marketing, means direct self promote to society by 
setting up a meeting in each village and doing O250 strategy where the legislative candidate 
of Nasdem party involved. Next is doing pull political marketing means self promoting by 
using outdoor and small format media. The last is doing marketing political pass means self 
promoting by involving community leaders spread out in each village such as blater or kiai. 
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PENDAHULUAN 
 

Pemilu legislatif 2014 yang telah berlangsung pada beberapa waktu yang lalu, 
menjadi persaingan yang sangat sengitdari masing-masing calon khususnya di Kabupaten 
Bangkalan-Madura. Karena dalam pemilu legislatif tersebut diikuti oleh 502 calon dari 
keseluruhan dapil yang ada diBangkalan untuk memperebutkan 50 kursi.Setelah 
memperhatikan banyaknya calon legislatif yang akan bertarung untuk merebut 50 kursi 
sebagaimana data di atas. Tentu akan menjadi suatu pertempuran politik yang sangat sulit 
diantara para kandidat. Dan pastinya akan membutuhkan suatu metode atau strategi untuk 
dapat menguasai publik dalam memenangkan pemilihan umum tersebut. Metode atau cara 
yang sangat menjadi perhatian publik saat ini adalah suatu political branding dari sebuah 
partai atau seorang kandidat. Political branding yang berfokus pada seorang kandidat, 
dengan istilah personal branding inidilakukan oleh aktor politik untuk mendukung kegiatan 
marketing politiknya. Personal branding diartikan sebagai semua pengalaman, seluruh 
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aktifitas dan unsur psikologis untuk membangun persepsi orang lain terhadap kandidat 
mengenai siapa kandidat tersebut.  

Serta mencoba menciptakan brand politik yang unggul, unik, menarik, dan mampu 
memberikan pengaruh dalam benak masyakarat sehingga mendapatkan sebuah trust atau 
kepercayaan. Kemudian dari kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat ini, diharapkan 
nantinya akan memberikan suatu dukungan yang nyata pada saat berlangsungnya sebuah 
pemilihan umum. Sehingga seorang kandidat pelaku personal brandingakan dapat 
memenangkan persaingan politik tersebut. Dengan demikian, peneliti ingin mengungkap 
lebih terarahdan mendalam.Berbagai cara yang digunakan oleh Ra Imam dalam melakukan 
personal branding kepada masyarakat Bangkalan untuk memenangkan pemilu legislatif. 
Setelah Ra Imam dikalahkan secara zalim oleh lawan politiknya ketika pilkadaBangkalan 
saat 2012 lalu. Kemudian mengetahui tentang sebuah brand yang ada di dalam diri Ra Imam 
pada saat pemilu berlangsung dan sesudah pemilu.  

Hal lainnya adalah penelitian ini belum pernah dilakukan secara khusus oleh para 
peneliti sebelumnya. Dan menurut peneliti fenomena ini akan menjadi kajian yang sangat 
menarik. Karena peneliti ingin memahami lebih mendalam tentang masalah konten lokal 
yang ada, dengan menggunakan suatu konsep dari ilmu komunikasi yaitu personal branding. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh peneliti dalam latar belakang diatas, 
rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah.Bagaimanakahpersonal 
branding KH. Imam Buchori Cholil di kabupaten Bangkalan pada saat pemilihan umum 
legislatif 2014. Dari rumusan masalah tersebut, dapat ditemukan beberapa fokus rumusan 
masalah yang lebih spesifik diantaranya adalah: Apa saja landasan yang membangun 
sebuah personal branding, dan bentuk kampanye yang digunakan dalam melakukan 
personal branding, serta bagaimana brand Ra Imam yang ada dalam benakmasyarakat 
Bangkalan pada pemilu legislatif. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 
landasan yang membangun sebuah personal branding, dan bentuk kampanye yang 
digunakan dalam melakukan personal branding, serta brand Ra Imam yang ada didalam 
benak masyarakat Bangkalan pada pemilu legislatif. 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Political Branding 

Teori mendasar penelitian ini adalah political branding, diartikan sebagai semua 
pengalaman, aktivitas dan unsur psikologis dalam menciptakan brand politik yang unggul, 
unik, menarik, dan mampu memberikan pengaruh ke dalam benak konsumen. Dalam 
branding produk politik yang ditawarkan harus sama dan sebangun dengan positioning. 
Bagian-bagian yang terdapat dalam bauran produk politik merupakan pilar-pilar yang 
mendukung positioning. Dalam kehidupan seperti dalam bisnis, branding lebih efektif, lebih 
kuat, dan berkelanjutan daripada penjualan dan pemasaran. Juga cara yang efektif untuk 
menghilangkan pesaing, dengan menciptakan brand yang mengaitkan persepsi dan 
perasaan tertentu dengan identitas.  

Namun dalam penelitian ini, lebih berkonsentrasi pada political branding untuk 
seorang kandidat. Yaitu sebuah pembentukan personal branding. Sukses Personal Branding 
memerlukan adanya cara yang efektif dalam mengelola dan mengendalikan, serta 
mempengaruhi bagaimana orang lain memandang ataupun memikirkan satu individu. 
Memiliki personal branding yang kuat tampaknya menjadi aset yang sangat penting di hari ini 
baik secara online, virtual, Hal ini menjadi semakin penting dan merupakan kunci sukses 
individu. 

Personal Branding adalah tentang pengaruh sampai kemampuan untuk 
mempengaruhi keputusan, membeli, tingkah laku seseorang. Beberapa keuntungan dari 
Great Personal Brand adalah menjadi “top of mind”. Meningkatkan wewenang dan 
kepercayaan dalam keputusan, menempatkan diri dalam peran leadership, meningkatkan 
prestis, mendapatkan pengakuan dan membuat mencapai tujuan Personal Branding pada 
dasarnya adalah bagian dari branding secara umum, jadi teori yang digunakan pada 
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branding dapat diterapkan juga untuk personal branding. Dari teori yang ada ini, penelitian ini 
akan lebih terfokus pada tiga pilar utama pembentukan sebuah personal branding pada diri 
seorang kandidat kiai yaitu karakter diri, kompetensi diri, dan kekuatan diri. Serta bagaimana 
semua itu dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara konsisten dan efektif melalui 
beberapa kampanye politik agar mendapatkan sebuah kepercayaan. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini didasari atas paradigma konstruktivisme atau interpretif yang bertujuan 
untuk membongkar makna-makna tertentu dari komunikasi. Paradigma konstruktivisme ini 
digunakan untuk membangun proses kognitif dalam memahami sebuah personal branding 
yang dilakukan oleh seorang kiai, untuk menanamkan personal brandnya pada persepsi 
masyarakat. Sehingga membentuk sebuah trust yang ada di benak masyarakat. Dalam 

penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Interpretatif. Melalui jenis 
penelitian inilah dapat menggambarkan secara komprehensif tentang bagaimana sebuah 
proses personal brandingyang  dilakukan Ra Imam kepada masyarakat luas. Bagaimana 
suatu brand dibentuk, dikomunikasikan, dan diterima secara masif oleh masyarakat. 

Hal ini tentu sangat wajib dilakukan oleh seorang kandidat yang akan bertarung pada 
pesta demokrasi seperti pemilihan umum. Karena sebagai suatu bentuk upaya untuk 
mendapatkan trustatau  kepercayaan dari masyarakat Bangkalan, sehingga kepercayaan 
dari inilah yang dapat memenangkan seorang kandidat kiai dalam pemilu legislatif di 
kabupaten Bangkalan.  

Obyek dalam penelitian ini adalah sebuah proses personal branding yang dilakukan 
seorang kandidat kiai. Dari awal kiai membentuk sebuah brand yang ada didalam dirinya, 
sampai proses bagaimana mengkomunikasikan brand kepada masyarakat dalam 
membangun sebuah persepsi tentang brand tersebut. Sehingga nanti akan mendapatkan 
sebuah trust atau kepercayaan dari masyarakat saat sebelum pemilu, menjelang dan 
berlangsungnya pemilu. Terlebih sampai sesudah pemilu diharapkan kepercayaan yang ada 
dalam benak masyarakat akan terus melekat.  

Kemudian subyek dalam penelitian ini adalah KH. Imam BuchoriCholil, yang 
perperan sebagai salah satu seorang kandidat dari partai Nasdem dalam pemilu legislatif di 
kabupaten Bangkalan. Ra imam juga selaku pimpinan dari partai Nasdem dan Ra Imam juga 
mengasuh pondok pesantren bernama Ibnu Cholil yang dimilikinya. Ra Imam dalam pemilu 
ini melakukan sebuah proses atau strategi personal branding pada masyarakat, demi 
mendapatkan kepercayaan secara emosional dari masyarakat di kabupaten Bangkalan. 
Subjek penelitian ini ditentukan dengan cara membuat criterion-based selection. Yaitu 
dengan menggunakan Ra Imam sebagaikey informan dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah: Pertama 
dengan  melakukan wawancara. Kegiatan ini dilakukan peneliti selain untuk mendapat 
informasi yang diinginkan juga bertujuan menilai keeadaan dari seseorang.Wawancara 
dapat dilakukan secara individu maupun dilakukan dalam bentuk kelompok, sehingga 
pewawancara mendapat data informatif yang komprehensif. Wawancara ditujukan pada Ra 
Imam selakukey informant dilakukan pada saat kiai ada waktu senggang atau setelah kiai 
melakukan kampanye di daerah pedesaan.   

Selanjutnya wawancara dilakukan pada informant pendukung yaitu sabahat dari Ra 

Imam yang telah lama berjuang bersama Ra Imam dalam politik sejak tahun 1998, dan juga 
salah satu yang berpasangan dengan Ra Imam pada saat pilkadaBangkalan tahun 2012 
lalu.  Wawancara tersebut dilakukan dilingkungan pondok pesantren dan rumah informan 
dengan jangka waktu yang bertahap.Komunikasi bisa terjadi tanpa adanya media atau 
dengan bertatap muka secara langsung.Begitu pula dengan metode wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti, dengan tatap muka atau dengan media.Wawancara dilakukan, 
terfokus pada tema penelitian yaitu seputar personal branding serta bentuk kampanye yang 
dilakukan dalam mengkomunikasikannya pada masyarakat.Dengan melakukan metode yang 
demikian, rujukan akhir dari penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak bias. 
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Kedua adalah observasi, hal ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana keseharian 
atau aktivitas Ra Imam dalam melakukan personal branding pada saat pemilu kepada 
masyarakat Bangkalan. Dengan demikian guna mendapatkan informasi yang  komprehensif, 
peneliti melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional seperti mendampingi Ra 
Imam pada saat melakukan kampanye ataupun berada di rumah Ra Imam pada waktu libur.  

Selain itu peneliti juga melihat fakta di lapangan tentang bagaimana Ra Imam 
menggunakan media, dalam mengkampanyekan personal branding pada saat pemilihan 
umum legislatif. Media yang peneliti amati adalah media luar ruang dan format kecil yang 
digunakan Ra Imam. Serta media kiai dan blater yang ada di setiap desa, dengan cara 
pendekatan secara langsung pada mereka. 

Ketiga adalah dokumentasi, dengan mendapatkan dokumen-dokumen penting 
tentang seputar partai Nasdem dan sejarah Syaikhona Kholil. Dokumen tersebut perlu dikaji 
secara komprehensif untuk melengkapi data dan analisis dalam penelitian ini.Serta beberapa 
buku yang membahas tentang sebuah personal branding pada kandidat pada saat pemilu. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama pengumpulan data, kegiatan 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan observasi yaitu dengan 
keikutsertaan peneliti secara langsung dalam proses yang dilakukan Ra Imam untuk 
mengkampanyekan personal branding, kemudian wawancara yang dilakukan kepada Ra 
Imam sebagai key informan dan beberapa informan pendukung, serta studi dokumentasi 
dengan menggunakan dokumen partai Nasdem, buku-buku yang membahas tentang sejarah 
SyaikhonaKholil dan tentang sebuah proses personal branding.  

Kedua reduksi data, dilakukan sejak dimulainya pengumpulan data dalam penelitian 
ini. Dengan memilah dan memilih data observasi yang dilakukan secara langsung dengan 
Ra Imam dan melihat keadaan di lapangan, maupun data wawancara yang diperoleh dari  
Ra Imam sebagai key informan dan beberapa informan pendukung, serta data dokumentasi 
yang terkait dengan penelitian ini. Hal demikian dilakukan dengan maksud menyisihkan 
data/informasi yang tidak relevan. 

Ketiga penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun dari 

data primer dan sekunder yang ditemukan oleh peneliti. Nantinya akan dapat memberikan 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini. Penyajian data 
kualitatif pada penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan menggambarkan 
situasi di lapangan saat observasi dan data yang peneliti dapatkan dari key informan serta 
informan pendukung. Kemudian dikaitkan dengan teori personal branding, yang digunakan 
dalam penelitian ini. 

Keempat Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan, Hal ini merupakan kegiatan akhir 
dari analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.Penarikan kesimpulan ini 
berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan oleh 
peneliti.Kesimpulan inilah yang menjadi hasil terakhir dari penelitian ini. 

Teknik validitas data dalam upaya pemeriksaan data yang dilakukan oleh peneliti 
pada penelitian ini, diantaranya: Pertama perpanjangan keikutsertaan, yaitu keikutsertaan 

peneliti dalam jangka waktu yang relatif cukup lama dengan subyek penelitian, peneliti 
melakukan waktu observasi selama 90 hari dengan menjadi relawan yang membantu Ra 
Imam dalam mempersiapkan segala bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan pada saat 
pemilu legislatif. Juga mendampingi Ra Imam saat melakukan kampanye ke beberapa lokasi 
di Bangkalan. Untuk memaksimalkan hal ini, peneliti juga bekerjasama dengan beberapa 
orang yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini. Informan pendukung inilah 
yang dapat memberikan penjelasan tentang proses personal branding yang terjadi, dan 
beberapa hal yang dirasa perlu digali tentang bagaimana sosok seperti Ra Imam dalam 
konteks sosial dan budaya yang terjadi di Bangkalan. 

Kedua ketekunan pengamatan, dalam penelitian ini telah ditemukan beberapa 
variabel yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang pelitiamati, dan kemudian 
peneliti memfokuskan beberapa hal tersebut secara rinci. Dalam setiap kegiatan kampanye 
yang dilakukan oleh Ra Imam dan beberapa faktor yang membangun personal branding 
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pada dirinya, peneliti benar-benar memahami variabel-variabel tersebut secara lengkap dan 
jelas. Sehingga analisis data yang ada dalam penelitian ini menjadi sangat terfokus. 

Ketiga, triangulasi sumber, dengan cara membandingkan data hasil observasi 
selama penelitian dengan data hasil wawancara dengan Ra Imam sebagai key informan dan 
informan pendukung. Membandingkan apa yang dikatakan Ra Imam saat didepan umum 
dengan apa yang dikatakan Ra Imam secara pribadi saat wawancara. Membandingkan 
keadaan dan perspektif Ra Imam sebagaikey informan dan informan pendukung dengan 
berbagai pendapat serta pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, 
menengah atau tinggi, orang pemerintahan. Membandingkan hasil wawancara Ra Imam dan 
informan pendukung, dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
 

PEMBAHASAN 
 
Tiga Pilar Utama Membangun Personal Branding Kiai Madura 

Karakter diriyang dimiliki oleh Ra Imam adalah karakter kepemimpinan. yaitu terdiri 
dari beberapa sifat individu sebagai komunikator diantaranya: yaitu terdiri dari beberapa sifat 
individu sebagai komunikator diantaranya: Pertama, sifat cerdas yang terlihat ketika Ra 

Imam berkomunikasi dengan masyarakat saat sebagai seorang kiai ataupun sebagai 
seorang politisi, selanjutnya ketika Ra Imam menempuh pendidikan strata satu, dan saat 
memberikan strategi-strategi kepada anggota partai untuk melakukan kampanye pada saat 
pemilu legislatif di kabupaten Bangkalan. 

Kedua, sifat percaya diri yang terlihat dari perjuangan Ra Imam pada setiap pemilu-
pemilu sebelumnya baik itu eksekutif dan legislatif Ra Imam selalu hadir sebagai kandidat. 
Meskipun selalu menjadi korban dari segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam budaya 
politik di kabupaten Bangkalan.Ketiga, sifat jujur yang terlihat dari gaya politik Ra Imam 
dengan tidak menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan kemenangan.Keempat, sifat 
determinatif yang terlihat dari cara Ra Imam mengorganisasikan pondok pesantren dan 
partai yang dipimpinnya, serta cara Ra Imam mempengaruhi masyarakat dalam wawasan 
berpolitik dan membangun rasa solidaritas yang tinggi diantara anggota-anggota 
partai.Kelima, sifat interaktif yang terlihat saat Ra Imam sedang melakukan kampanye di 
beberapa desa ataupun dalam pada saat acara agama dan sosial. 

Kompetensi diri yang dimiliki oleh Ra Imam adalah dalam hard competency yaitu 
sebagai seorang politisi yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan keilmuan dalam 
bidangnya, hal ini dapat terlihat dari rekam jejak dan prestasi yang Ra Imam miliki dalam 
dunia politik. Selanjutnya dalam soft competency adalah Ra Imam sebagai salah satu kiai 
termasyhur di kabupaten Bangkalan. 

Kekuatan diri yang dimiliki oleh Ra Imam adalah pada kekuatan material yaitu Ra 
Imam sebagai politisi yang bersih, satu-satunya kelompok yang menjadi oposisi demi 
memperjuangan hak-hak masyarakat Bangkalan dan menyelamatkan nama baik dari 
BaniKholil. Kemudian kekuatan diri yang dimiliki Ra Imam pada kekuatan non material yaitu, 
Ra Imam adalah tokoh kiai dan politisi yang memiliki trah keturunan dari SyaikhonaKholil. 
Pada kekuatan material, kekuatan inilah yang menjadi sebuah positioning yang dimiliki oleh 
Ra Imam. 

Dari ketiga pilar membangun personal branding diatasdapat dirumuskan menjadi 
sebuah konsep branding yang digunakan untuk membentuk persepsi masyarakat Bangkalan 

terhadap diri Ra Imam. Sehingga mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat, dari 
kepercayaan inilah nantinya akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya 
memenangkan pemilu legislatif ataupun pemilu-pemilu selanjutnya. Konsep branding 
tersebut dapat diilustrasikan seperti : 

 
1. Brand Ra Imam sebagai kiai adalah Ra Imam sebagai kiai keturunan dari keluarga 

BaniKholil, kiai yang memiliki loyalitas tinggi kepada masyarakat, dan selain memiliki 
pengetahuan dalam ilmu hukum Islam, juga memiliki pengetahuan umum lainnya 
seperti hukum dan pemerintahan. 
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2. Brand Ra Imam sebagai politisi adalah Ra Imam sebagai politisi yang 

berpengalaman, seseorang yang cerdas, jujur, memiliki komitmen kuat, dan orang 
yang memang sangat peduli terhadap masyarakat pedesaan. Selanjutnya yang 
paling fenomenal adalah keberadaan Ra Imam sebagai satu-satunya oposisi yang 
berani melawan kepada rezim penguasa dan dapat mewujudkan perubahan di 
kabupaten Bangkalan.  
 

Bentuk Kampanye Dalam Personal Branding Kiai Madura 
1. Ra Imam melakukan bentuk kampanye push political marketing, dalam upaya 

menanamkan brand kepada masyarakat Bangkalan. Pertama melakukan progam 
O250 dengan menggerakkan mesin partai dari para caleg agar mendapatkan 
anggota sebanyak 250-1000 orang oleh setiap caleg partai Nasdem, untuk 
memenuhi persyaratan dari DPP partai Nasdem. Dalam hal ini berkaitan dengan 
logistik yang diperoleh dari DPP partai Nasdem. Kedua dengan membuat zona-zona 
target disetiapdapil agar penggalangan massa yang dilakukan oleh para caleg partai 
Nasdem lebih jelas dan terarah.Ketiga dengan cara melakukan pendekatan 
emosional secara langsung melalui kegiatan pertemuan di setiap desa dengan 
warga, serta tokoh kiai dan blater yang ada di desa tersebut. Pesan yang 
disampaikan berisi tentang pentingnya sebuah perubahan, dengan adanya Ra Imam 
dan partai Nasdem yang dapat mewujudkan perubahan di Bangkalan khususnya 
pada sektor pedesaan. 

2. Ra Imam melakukan bentuk kampanye pull political branding, tetapi hanya berfokus 
pada media luar ruang seperti baliho, spanduk, bendera, dan media format kecil 
seperti selebaran, brosur, poster, kalender, stiker, pin, kaos, kartu nama.  Pesan 
yang dikomunikasikan dalam media ini juga tidak jauh berbeda dengan strategi 
pertama. Dengan memberikan kata “perubahan” disetiap media yang 
dipublikasikan, namun dalam strategi kedua ini ada yang berbeda. baik Ra 
Imam dan seluruh caleg partai Nasdem yang menggunakan media luar ruang 
dan format kecil tersebut. sama-sama menampilkan gambar sosok Ra Imam 
dengan menggunakan pakaian muslim berwarna putih. Hal ini dilakukan dengan 
maksud menyampaikan makna bahwa kelompok Ra Imam adalah kelompok 
putih yang dapat memberikan perubahan lebih baik di Bangkalan. 

3. Ra Imam melakukan bentuk kampanye pass political branding, dengan 

mengumpulkan tokoh kiai atau blater yang ada disetiap desa. Selanjutnya para 
opinion leader ini diberi pemahaman dan arahan untuk melakukan metode 
“ketuk tular”. Metode ini menyerahkan sepenuhnya kepercayaan pada 
kemampuan yang dimiliki oleh kiai dan blater dalam mempengaruhi 
masyarakat. Dalam metode ini, kiai dan blater masing-masing mencari sepuluh 
orang yang dapat dipercaya, selanjutnya dari sepuluh orang ini mencari lagi 
sebanyak sepuluh kali lipat lagi, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini kiai dan 
blaterakan tetap mengetahui dan mengawasi bagaimana kekuatan massa yang 
diperoleh tersebut.   

 
 
SIMPULAN 
 
 Setelah melalui proses penelitian selama tiga bulan, maka dapat ditemukan ada 6 
(enam) proses personal branding KH. Imam BuchoriCholil yang dilakukan pada saat pemilu 
legislatif di Bangkalan. Proses personal branding tersebut dapat dibagi kedalam dua garis 
besar, yaitu yang pertama adalah tahap membangun personal branding dari dalam diri Ra 
Imam dan yang kedua adalah tahap mengkampanyekan personal branding diri Ra Imam. 
Untuk analisis tahap membangun personal branding yaitu : memiliki karakter diri, memiliki 
kompetensi diri, dan memiliki kekuatan diri. Sementara untuk analisis tahap 
mengkampanyekan personal branding diri Ra Imam yaitu: pada penggunaan kampanye 
secara push political marketing, pull political marketing, dan pass political marketing. 
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Sehingga dari keenam proses personal branding ini, menciptakan sebuah brand yang 

melekat pada diri Ra Imam ketika berperan sebagai seorang kiai dan seorang politisi.  
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