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Kamu Pemimpin yang 
Berkharismatik?

Pemimpin kharismatik 
adalah pemimpin yang 
dapat membius orang 
lain dengan pesonanya. 
Mereka tentu memiliki 
banyak pendukung untuk 
menjadi seorang 
pemimpin.



Pengaruh 
Pemimpin 
yang 
Berkharismatik

Perasaaan mereka 
akan terjerumus ke 
perkataan orang 
kharismatik tersebut.

Saat berbicara, orang yang 
berkharismatik mempengaruhi 
emosional pendengarnya.

Hal tersebut juga 
berdampak buruk loh.

Apakah itu yuk baca terus???



3 Bahaya dari 
Kharismatik 
Pemimpin 
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Leaders can become  addicted to 
charisma

Organizations can become addicted to  
the charismatic leader

Mereka yang terlalu menggunakan kharismatik akan 
digunakan untuk membujuk seseorang memenuhi 
tujuan tersendiri.

Organisasi itu akan membuat seolah olah pimpinan 
yang berkharisma untuk selalu dipuji-puji dan 
berketergantungan.



Charisma grows for its own sake and 
forgets its purpose

Jika kedua hal sebelumnya telah terjadi yang 
selanjutnya mereka akan lupa dengan tujuan 
awal yang ingin dicapai. Tujuan tersebut pun 
beralih menjadi tujuan yang 
berkharisma.
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Mengenal Pendidikan Millgram

• Study Milgram menujukkan bahwa orang yang 
patuh dengan publik otoritas itu lebih sedikit 
dibandingkan orang yang terbujuk dengan 
kharisma

• Argumen yang dirancang untuk membujuk 
memiliki respon yang luar biasa dibandingkan 
dengan kepatuhan yang dipaksakan

Disimpulkan kharisma sangat berpengaruh 
dalam kepatuhan



Novel Sci-Fi tentang 
Kepemimpinan 

Dalam buku ini author mengatakan bahwa seorang 
yang kharismatik harus diikuti dengan label 
peringatan "mungkin berbahaya untuk kesehatan".

Bukunya juga menunjukkan pemimpin yang 
berkharisma akan membuat kerusakan yang 
mengerikan dan menjadi objek yang dipuja-puja.



Ada Apa 
Dengan Barrack 
Obama?? 

Dalam sebuah pidato Barrack Obama dihadiri oleh peneliti. Jochen Menges, dia terkesan dengan pidato beliau yang menarik tetapi para pendengarnya hanya mengekspresikan wajah datar. Lalu dia bertanya pada pendengar tersebut apa yang kamu ambil dari pidato tesebut ternyata dia hanya mengingatnya yang sesuai dengan perasaan bukan intisarinya. Dia tertarik pada kharisma yang dimiliki Barrack Obama..



A successful person finds the right 
place for himself. But a successful 
leader finds the right place for 
others.

-John C. Maxwell



Sumber
● Should Charismatic Leaders Come With a Warning 

Label

● https://www.inc.com/brian-evje/three-dangers-of-chari
smatic-leadership.html

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/dark-side-
psychology/202003/should-charismatic-leaders-come
-warning-label

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.
 


