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Dalam video TEDxPurdueU, Dr. Gary Bertoline, 
seorang dekan dari College of Technology Purdue 
University, memaparkan 5 karakteristik pribadi dari 
seorang pemimpin yang dapat membantu kita untuk 
mengidentifikasi pemimpin sejati di masyarakat atau 
bahkan menjadi pemimpin yang hebat itu sendiri.



Anggapan yang Salah di Masyarakat

Visi, impian, gairah, 
melihat gambar yang lebih 

besar

Mengelola 
masing-masing 

individu

vs

Padahal keduanya memiliki set keterampilan yang 
berbeda, sehingga manajer yang baik sebenarnya tidak 
otomatis dapat menjadi pemimpin yang baik.

1. Manajemen = Kepemimpinan

Manajemen Kepemimpinan

2. Karisma = Kepemimpinan
Padahal kepemimpinan lebih dalam dari sekadar 
karisma.



Karakteristik Pemimpin Hebat

Pemimpin hebat memiliki visi / impian yang kuat. 
Tidak hanya itu, mereka akan mencari cara untuk 
mengimplementasikan visinya tersebut serta 
menggerakkan orang lain atau anggota 
organisasinya untuk mencapai visi tersebut. Maka 
temukanlah sesuatu yang Anda sukai, dan 
berangkatlah dari sana.

1. Visi

“I have a dream.”
Saya memiliki sebuah mimpi.



Seorang pemimpin harus percaya bahwa keadaan 
akan membaik, tidak peduli seberapapun buruknya 
keadaan saat itu, dan ia harus menggambarkan hal 
itu pada orang-orang di sekelilingnya supaya 
mereka akan ikut optimis.

2. Optimisme
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Seorang pemimpin harus percaya bahwa apa yang 
ia percaya adalah hal yang benar. 
Ego ini perlu disalurkan untuk hal positif: 
menggerakkan orang lain.
Ketika seorang pemimpin menggunakan egonya 
hanya untuk memikirkan diri sendiri (ego-maniac) 
maka kepemimpinannya akan gagal.

4. Karisma
Seorang pemimpin tentu saja butuh terlibat dengan 
orang-orang yang ia pimpin, saat itulah karisma 
dibutuhkan.

3. Ego yang Besar
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Pemimpin harus memiliki gairah yang besar dalam 
apa yang ia kerjakan dan menunjukkannya, karena 
gairah yang ditunjukkan seorang pemimpin akan 
ikut mendorong orang yang ia pimpin. 

+ Kepercayaan yang berubah menjadi Keyakinan

Pemimpin yang hebat mampu membuat orang 
percaya akan tindakannya. Lama kelamaan 
kepercayaan itu semakin dalam dan orang-orang 
akan menaruh keyakinan padanya sebagai 
pemimpin.

5. Gairah (Passion)
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Selain memiliki 5 karakteristik tersebut, yang 
sangat penting adalah pemimpin hebat harus 
memiliki nilai pribadi yang sejalan dengan apa yang 
ia kerjakan. 

Nilai Pribadi

Walaupun seluruh karakteristik 
kepemimpinan yang baik sudah 
dimiliki, bila apa yang ia kerjakan 
atau apa yang dituju oleh 
organisasi tidak sejalan dengan 
nilai pribadinya, seorang pemimpin 
bisa saja gagal.
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“Menjadi pemimpin dapat terasa sebagai sesuatu yang 
menyeramkan karena Anda harus menempatkan diri Anda ‘di 
luar sana’. Tetapi dengan mengasah 5 keterampilan ini, Anda 
pun dapat menjadi pemimpin hebat!”

-Dr. Gary Bertoline

Bagaimana denganmu, 
apakah kamu tertarik 
untuk meningkatkan 
keterampilan 
kepemimpinan-mu?



Sumber gambar: 
https://www.fox17online.com/news/local-news/grand-rapids/events-to-honor-ma
rtin-luther-king-jr-in-west-michigan?_amp=true
https://www.businessinsider.com/aoc-moves-to-block-735-million-arms-sale-to-i
srael-2021-5?amp
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53746470
https://www.antaranews.com/berita/2253430/sri-mulyani-presiden-putuskan-beri
-tambahan-beras-penerima-bansos
https://m.liputan6.com/lifestyle/read/3998985/6-gebrakan-wali-kota-risma-yang-s
edang-dirawat-di-rumah-sakit

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.

Sumber : 
● YouTube Channel Tedx Talks “What To 

Look For In Great Leaders: Gary 
Bertoline at TEDxPurdueU”

● https://youtu.be/7IHQyEC2GRU
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