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John Antonakis
John Antonakis dibesarkan di 
Afrika Selatan. Dari umur 17 
tahun, ia ingin menjadi seorang 
ahli ekonomi, tapi akhirnya 
sekarang ia belajar psikologi, 
memperlajari wajah manusia, 
dan juga karisma. Ternyata John 
Antonakis tertarik dengan 
karisma. Kamu tau gak sih 
karisma itu apa? 

Latar Belakang



Karisma adalah suatu keterampilan yang 
membuat kamu menjadi orang yang lebih 
disukai, dan lebih menarik. Orang-orang yang 
secara alamiah tidak karismatik dapat 
mempelajari keterampilan ini.



Karisma itu susah untuk ditentukan dan 
sulit diukur tapi efeknya jelas untuk 
dilihat. Orang lain menilai kita mulai dari 
ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian 
mereka mulai menilai. Jika kita terlihat 
seperti “satu juta dollar” maka orang akan 
berasumsi bahwa kita memiliki 
karakteristik yang bagus. 

Apakah karisma bisa ditentukan?



Tetapi jika kita tidak terlihat seperti “satu juta 
dollar” mungkin kita akan “terkena masalah”. 
Lalu bagaimana caranya kita mengubah “label 
harga” tersebut? Jawabannya adalah dengan 
karisma. Karisma adalah pengaruh yang 
berakar pada nilai dan emosi. 

Learn From 
John 

Antonakis



Pada Studi di tahun 2015, Antonakis dan rekannya 
menemukan bahwa pegawai di suatu acara 
penggalangan dana menjadi 17% lebih produktif 
setelah menyaksikan pidato motivasi yang 
karismatik. Karisma juga dapat meningkatkan 
kesediaan orang untuk bekerja sama dengan anda.



Bisakah kamu melatih dirimu untuk menjadi 
lebih karismatik? Sebagian besar karisma 
berasal dari cara kita menggunakan kata-kata 
dan menyampaikan maksud. John Antonakis 
melatih sekelompok manajer di sebuah 
perusahaan Jerman dan siswa MBA supaya 
terlihat lebih karismatik dengan 
menggunakan taktik kepemimpinan 
karismatik. Kepemimpinan karismatik itu 
terdiri dari taktik verbal, yang meliputi 
metafora, cerita dan anekdot, kontras, daftar, 
dan pernyataan retoris.



Emotions are 
charismatic. 

Focused emotions 
are very 

charismatic. To 
lead people with 
charisma, you 
need to take 

charge of and 
focus your 
emotions. 

-Nick Morgan



❖ Let's face it: charisma matters | 
TEDxLausanne (John Antonakis)  

❖ https://youtu.be/SEDvD1IICfE

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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