
Ciri-Ciri Utama Seorang Pemimpin 

 

Hal-hal yang berikut ini merupakan fakta penting dalam kepemimpinan  diri seseorang: 

1. Keberanian yang tak tergoyahkan 

Keberanian diri itu harus didasarkan atas pengenalan akan diri sendiri serta menguasai 

bentuk bidang dan kedudukan yang dipegangnya itu. Tidak ada seorang pengikut pun 

yang mau mematuhi seorang pemimpin yang tidak mempunyai keberanian dan rasa 

percaya diri sendiri. 

 

Tidak ada seorang pengikut yang bijaksana dan menggunakan pikirannya dengan tepat, 

yang bisa dan mau diperalat oleh seorang pemimpin yang tidak pecus itu lebih lama lagi. 

 

2. Dapat menguasai diri sendiri 

Seorang pemimpin yang tidak bisa menguasai diri sendiri adalah tidak mungkin untuk 

bisa menguasai diri orang lain. Sebab penguasaan diri sendiri itu merupakan satu contoh 

yang gamblang bagi para pengikut lainnya itu. sebab yang lebih cerdas itu biasanya akan 

lebih menonjol dalam soal kemampuannya. 

 

3. Memiliki rasa keadilan dan kejujuran yang tebal 

Tanpa memiliki rasa kejujuran dan keadilan maka seorang pemimpin tidak mungkin 

memberikan perintah kepada pengikutnya dengan berwibawa. Sebab para pengikutinya 

tidak akan menaruh hormat kepada pemimpin semacam itu. 

 

4. Bersikap tegas dalam mengambil keputusan 

Seorang pemimpin yang ragu-ragu dalam mengambil sesuatu keputusan hanyalah 

menunjukan bahwa ia masih belum yakin betul akan kemampuan dirinya sendiri. Oleh 

sebab itu ia pun tidak akan mampu membawa orang lain kepada tingkat yang penuh 

sukses. 



 

5. Bersikap tegas dalam menyusun suatu rencana 

Seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang yang bisa menyusun suatu rencana 

untuk pekerjaan yang akan dilakukannya itu, dan bisa pula mewujudkan rencanannya itu. 

Seorang pemimpin yang bekerja dengan tanpa menyusun rencana yang tegas dan praktis 

akan terhalang-halang keadaannya, tak bedanya dengan sebuah kapal yang berlayar tanpa 

pedoman atau kemudi. Lekas atau lambat kapal itu pasti akan terdampar diatas suatu batu 

karang. 

 

6. Memiliki kebiasaan untuk berbuat lebih dari apa yang bisa diharapkannya sebagai 

imbalan 

Seorang pemimpin harus menerima konsekuensi kepemimpinan untuk mampu dan perlu 

berbuat lebih dari kemampuan dan kewajiban seorang pengikut. Ia harus rela dan 

bersedia melakukan bagian tugasnya yang lebih besar dalam rangka kepemimpinannya 

itu. Ia harus bisa berbuat lebih dari apa yang dituntunya dari pihak para pengikutnya. 

 

7. Mempunyai kepribadian yang menarik 

Tidak ada seorang pribadi, yang bersifat sembrono dan kurang menaruh perhatian 

terhadap alam lingkungannya, bisa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Sebab 

kepemimpinan itu menuntut suatu kewibawaan. Para pengikut tidak akan menghormati 

seorang pemimpin yang tidak memiliki derajat kemampuan yang lebih tinggi dalam 

segala hal. Dan salah satu faktor yang paling penting ialah memiliki kepribadian yang 

menarik. 

 

8. Menaruh simpati dan pengertian yang dalam 

Seorang pemimpin yang sukses adalah seorang yang menaruh simpati dan pengertian 

terhadap bawahannya. Ia harus senantiasa bisa memahami aspirasi para pengikutnya dan 

menyelami kesulitan mereka itu. 

 

 

 



 

9. Harus bisa menguasai segala persoalan secara terperinci 

Seorang pemimpin yang sukses harus bisa menyusun dan menguasai segala persoalan 

yang ia hadapi secara terperinci, baik dari segi kedudukannya sebagai pemimpin maupun 

dari segi tehnis pelaksanaan rencana maupun pekerjaan itu sendiri. 

 

10. Mampu dan bersedia melakukan tanggungjawab sepenuhnya 

Seorang pemimpin yang sukses harus bisa dan bersedia memikul tanggung jawab atas 

kebijaksanaannya maupun atas kesalahan dan kekurangan para pengikutnya. Kalau ia 

coba-coba berusaha melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, maka kedudukannya 

akan gagal dan ia akan kehilangan kewibawaan sebagai pemimpin. Kalau seorang 

bawahannya membuat kesalahan dan bawahan itu terbukti telah melakukan tindakan 

yang tidak pecus, Maka seorang pemimpin harus bisa menerima kenyataan itu sebagai 

kesalahannya sendiri. Dia sendirilah  yang telah gagal sebagai seorang pemimpin dalam 

hal ini. 

 

11. Harus bisa menjalin kerjasama yang baik 

Seorang pemimpin yang sukses harus bisa memahami kehendak dan kemauan para 

pengikutnya. Dengan demikian barulah ia dapat mentrapkan prinsip kerja sama yang baik 

dengan bawahannya. Kalau ia telah berhasil menjalin kerja sama itu barulah ia bisa 

mengerahkan tenaga mereka itu dalam rangka kerja sama itu. Kepemimpinan itu 

memerlukan kekuatan untuk bisa mengerahkan tenaga dan pengerahan tenaga itu hanya 

bisa berlangsung apabila terjalin kerja sama yang baik antara pemimpin dengan yang 

dipimpin. 
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