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How to Spot a Leader in 
Their Handwriting

Sudah tahu belum? Dari tulisan tangan kita bisa lho 
mengetahui kepribadian seseorang. Jamie Mason 
Cohen melakukan analisis terhadap tulisan tangan 
orang-orang hebat berikut ini dan menemukan 
banyak jenis kepribadian yang berhubungan dengan 
kesuksesan orang-orang tersebut di masa sekarang 
ini. Siapa saja orang-orang tersebut dan hal menarik 
apa saja yang bisa kita jadikan motivasi untuk ke 
depannya sebagai calon pemimpin muda, simak 
penjelasan singkat berikut, yuk?



   Cohen menyampaikan beberapa hasil analisanya 
seperti tanda tangan milik Nelson Mandela dengan 
huruf T memiliki makna beliau seseorang yang dapat 
mencapai sesuatu, memiliki pencapaian yang sangat 
tinggi dalam jangka panjang, beberapa tokoh lain 
yang juga memilikinya adalah Steve Jobs, Abraham 
Lincoln, dan Albert Einstein. 
    Tanda tangan milik Oprah Winfrey berbentuk O 
besar dan milik Richard Branson yang berbentuk B 
besar di akhir namanya. Nah, kalau kalian punya tipe 
tanda tangan seperti tokoh-tokoh tersebut itu 
tandanya kalian memiliki tujuan atau cita-cita yang 
tinggi dan kalian pasti akan mampu mencapainya 
karena kalian memiliki kepercayaan diri.



     Selain kepercayaan diri, ada juga nih kepribadian 
tokoh-tokoh hebat yang lainnya yaitu, self-reliance, 
dalam tanda tangan bisa kita lihat dalam tanda 
tangan yang memiliki stroke/goresan di bawah tanda 
tangan, beberapa juga bisa ditemukan dalam garis 
yang berkelok-kelok. 

Contoh tokoh hebat dengan tipe tanda tangan 
seperti ini adalah Indra Nooyi, CEO dari Pepsi. Pada 
interview pertama beliau ditolak, dan kemudian 
beliau kembali pada interview kedua dan atas saran 
dari profesornya beliau diterima bekerja dengan 
kunci “menjadi diri sendiri”. Tokoh lainnya yang 
memiliki self-reliance adalah Jose Mourinho.



     Tanda tangan milik Walt Disney berbentuk huruf 
W dengan putaran di atasnya (upper loop), dimaknai 
sebagai tokoh yang memiliki imajinasi abstrak 
(abstract imagination), sangat handal dalam 
melahirkan ide-ide baru. Berikutnya adalah Frida 
Kahlo. Keduanya sangat handal dalam karya seni dan 
karya tulis. Selain Disney dan Kahlo, John Lennon dan 
Michael Jackson juga memilikinya.
    Selain upper loop, ada lower loop juga nih, tokoh 
yang memiliki tanda tangan tersebut adalah Bono. 
Orang dengan tanda tangan lower loop adalah 
pemecah masalah yang sangat baik.



     Tipe tanda tangan seperti huruf M dan N 
memiliki arti “analytical thinking”. Dan jika terbalik 
itu artinya kalian adalah seseorang yang menyelidiki 
sesuatu secara mendalam.  
    Jack Lew memiliki tanda tangan yang cukup unik, 
yakni seperti lower loop yang banyak. Namun, siapa 
sangka bentuk tanda tangannya memiliki makna 
bahwa ia adalah sosok pemikir keras dan dapat 
memecahkan masalah dengan baik. 



     Tanda tangan tipe O atau circle juga memiliki 
makna-makna kepribadian menakjubkan di 
dalamnya, seperti milik Gandhi yang memiliki arti 
ketulusan hati atau beliau adalah orang yang sangat 
jujur. 
    Nah, dari penjelasan singkat di atas, kalian 
termasuk dalam tipe yang mana? Kalaupun kalian 
tidak memiliki kesamaan tanda tangan dengan 
pemimpin-pemimpin hebat tersebut bukan berarti 
kalian bukan orang hebat, seperti kata Cohen 
berikut:



All you have to do is 
looking your writing

You all have the 
power to lead

All you have to do is 
look inside yourself

- Jamie Mason Cohen



● How to Spot a Leader in Their Handwriting 
(Jamie Mason Cohen | TEDxUBIWiltz)

● https://youtu.be/JWmafBBMHSk

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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