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Apakah kalian pernah melihat seseorang berbicara
dan memberikan kesan tersendiri sehingga sulit 
dilupakan? Jika pernah, itulah yang dinamakan 
KARISMATIK



Kabar 
baiknya,karismatik ini 
bisa dipelajari dan 
dikembangkan lho!

Jadi, Behavior Research menemukan beberapa 
kebiasaan seseorang yang berkarisma ketika 
mereka berbicara. Dari hal ini kita tentu dapat 
belajar mengenai "How to Be More Charismatic”



1# Be confident & 
comfortable with yourself 

Banyak orang berpikir bahwa orang 
yang berkarisma adalah orang yang 
sempurna, menarik, pintar dan jauh 

lebih baik daripada orang lain. Namun, 
hal tersebut bukanlah menjadi 

penyebabnya.

Yang perlu dilakukan oleh orang berkarisma 
adalah mengubah ketidaksempurnaannya 

menjadi power untuk bisa percaya diri 
sehingga fokus pada hal yang akan 
disampaikan kepada pendengarnya



2# Don't be a 
conversational narcissist

Ketika orang berkarisma berbicara pada 
seseorang, mereka akan fokus terhadap 

pertanyaan yang menarik dan membuat penjawab 
menceritakan kisahnya.

Contohnya, “Apa hal yang membuat Anda 
terkesan hari ini?” Nah, pertanyaan-pertanyaan 
seperti itu yang dapat membuat seseorang lebih 

berkarisma karena dapat menciptakan 
percakapan yang berkualitas.

Conversational Narcissist adalah seseorang yang 
terus-terusan membuat percakapan mengenai 

dirinya dan akan pergi menjauh apabila 
percakapan itu tidak lagi tentangnya.



Ketika orang yang berkarisma harus 
mendeskripsikan kekurangan 

seseorang, mereka akan mencari cara 
agar tidak terkesan negatif.

Karena, orang yang berkarisma 
memahami bahwa ketika mereka 

menceritakan kekurangan seseorang 
dengan cara negatif, maka mereka 

sendirilah yang akan terkesan negatif. 
Hal itu biasa disebut dengan 

Spontaneous Trait Transference

3# Gush, Don’t Gossip!



Studi menemukan fakta bahwa ketika 
seseorang melihat keterlibatan tangan saat 

seseorang berbicara, maka mereka akan 
menilai seseorang tersebut sebagai orang 

yang dapat dipercaya dan ini tentu saja 
menjadi kebiasaan orang yang berkarisma.

4# Use Your Body 
Language



Mengasah skill 
kepemimpinan memanglah 
sangat penting. Tapi, jangan 

khawatir! Meskipun keadaan 
pandemi seperti ini, kita 
tetap dapat belajar dan 
mengasah skill tersebut 

dengan mudah, lho!Cukup follow dan ikuti 
kegiatan 

@LeadTheFest dan 
@Pemimpin.Indonesia

Tunggu apalagi? Yuk, 
follow Instagram-nya 
dan ikuti kegiatannya!



● How to Be More Charismatic (Vanessa Van 
Edwards)
https://www.youtube.com/watch?v=aPhNnk
7MDRI

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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