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Cara untuk lebih memahami 
kompleksitas kepemimpinan adalah 
dengan melihat kualitas pemimpin 

seperti yang diwujudkan dalam 
tokoh-tokoh sejarah terkenal. 
Penelitian memberi tahu kita 

karakteristik dan perilaku pribadi 
yang membuat seseorang menjadi 

pemimpin yang baik. 



5 pemimpin terkenal yang memiliki 
kualitas yang patut dikagumi dan 

ditiru.
1. Nelson Mandela 
(keberanian)
Pemimpin dan presiden Afrika 
Selatan, Nelson Mandela, 
mewujudkan keberanian. 
Meskipun menghabiskan 27 
tahun di penjara, Mandela 
bertahan dalam 
perjuangannya untuk 
menghapuskan apartheid, 
dan akhirnya terpilih sebagai 
Presiden, dan memimpin 
upaya rekonsiliasi. 
       



2. Jane Addams (Empati). 

Beliau adalah seorang 
advokat yang tak kenal 
lelah untuk orang miskin 
dan kehilangan haknya di 
akhir abad ke-19 dan 
ke-20 di Amerika. Dia 
mencatat penderitaan 
orang miskin dan 
tunawisma, dan kemudian 
mengambil penyebab hak 
pilih perempuan, dan 
penderitaan pekerja yang 
dieksploitasi.



3. Abraham Lincoln 
(Keterampilan Sosial)
Seperti yang dirinci dalam Tim 
Saingan Doris Kearns Goodwin, 
Lincoln adalah ahli persuasi dan 
memenangkan orang. Mampu 
membujuk orang lain adalah 
keterampilan pemimpin yang 
penting, karena melibatkan 
perpaduan kompleks kecerdasan 
emosional dan sosial yang 
memungkinkan seorang 
pemimpin yang baik untuk 
membangun hubungan baik 
dengan teman, tetapi juga 
bekerja sama dengan saingan 
untuk mencapai tujuan bersama.



4. Mohandas Gandhi
( Kerendahan Hati)
Beliau adalah salah satu 
pemimpin gerakan 
kemerdekaan terbesar 
dalam sejarah modern 
yang memimpin India 
untuk membangun 
pemerintahan sendiri. 
Dia hidup dan makan 
dengan sederhana, dan 
menunjukkan 
kerendahan hati yang  
sangat besar.



5. John Wooden (Pemimpin 
Transformasional) 

Pelatih bola basket UCLA yang 
terkenal, John Wooden, adalah 
pemimpin yang patut di contoh  
bagi orang yang mewujudkan 
elemen kepemimpinan 
transformasional. Hal tersebut 
dikarenakan mereka mampu 
menginspirasi tim dan bangsa, 
dan memimpin mereka untuk 
mencapai hal-hal besar.



“Pemimpin sejati 
itu adalah 
senantiasa mau 
belajar dan 
bertumbuh 
dalam berbagai 
aspek. Kemauan 
belajar tersebut 
ditujukan untuk 
dirinya dan 
rakyatnya.”

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin 
Jusuf Habibie
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