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ABSTRAK 

Studi ini berusaha mengeksplorasi proses pembentukan personal branding dalam 

menguatkan legitimasi kepemimpinan. Brand memiliki posisi yang begitu penting 

dalam menguatkan legitimasi. Anas dan Banyuwangi memiliki karakter yang 

berbeda, baik dari kultur maupun gaya hidup masyarakat sehingga itu akan 

berpengaruh pada karakter brand yang dipilih serta cara yang dilakukan untuk 

membentuk brand tersebut. Dengan brand yang dia bentuk, Anas mampu  

meyakinkan rakyat Banyuwangi. Fenomena itulah yang kemudian menjadi perhatian 

peneliti untuk mengetahui gambaran mengenai, bagaimana proses pembentukan 

personal branding Abdullah Azwar Anas dalam menguatkan legitimasi 

kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif 

bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi yang ada fokus penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Menurut 

hukum pembentukan personal branding, diantaranya: spesialisasi, kepemimpinan, 

kepribadian, perbedaan, visibilitas, kesatuan, keteguhan dan nama baik. Sedangkan 

dalam teori legitimasi Ramlan Surbakti menyebutkan salah satu tipe legitimasi adalah 

legitimasi Kharismatik. Legitimasi kharismatik atau kualitas pribadi akan lebih 

terlihat apabila seorang pemimpin mampu mengemas kualitas yang dimilikinya 

dengan personal branding yang kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 

Abdullah Azwar Anas melihat dengan jeli megenai kondisi masyarakat Banyuwangi, 

baik secara kultur maupun geografis. Berdasarkan hukum pembentukan personal 

branding Montoya sebagai pemimpin dia memiliki spesialisasi khusus yaitu di bidang 

Inovasi. Dari sisi kepribadian Anas menolak hukum personal branding Montoya 

bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepribadianyang baik namun tidak harus 

sempurna. Dalam mempromosikan Brand, dia menjalin hubungan kerjasama dengan 

media, mengkondisikan bentuk dan isi berita yang dimunculkan, serta menjalin 

hubungan personal dengan para jurnalis. Anas juga secara konsisten menetapkan 

branding dirinya, Berdasarkan tahapan proses tersebut akhirnya Anas di asosiasikan 

oleh publik Banyuwangi sebagai seorang pemimpin yang religus, inovatif dan 

mencintai budaya.  
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