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Berpikir logis membutuhkan keterampilan terlatih. 
Jika pikiran terbiasa menggunakan aturan logika 
yang valid, kesimpulan yang dihasilkan pun jadi 
efektif. Namun, banyak orang yang kesulitan 
menerapkan aturan logika yang ada, terutama 
pemimpin. Berbagai kesalahan berpikir ini 
disebut logical fallacy. 

Logical fallacy menyebabkan kita terjebak dalam 
perspektif yang keliru, tidak jarang ke depannya akan 
merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Apa Itu Logical Fallacy ?
Logical fallacy atau kesalahan logika adalah ketika 
kita mengasumsikan atau memberikan kesimpulan 
sesuatu memiliki hubungan sebab akibat. Akan 
tetapi, sebenarnya tidak ada hubungan yang logis 
dan rasional di antara keduanya.

Kesalahan logika berasal dari kesalahan dalam 
argumen logis dan kegagalan dalam mengikuti 
aturan logika atau menarik kesimpulan.



Jenis-Jenis Logical Fallacy
• Hasty Generalization

Hasty generalization adalah membuat asumsi tentang 
keseluruhan kelompok (generalisasi) berdasarkan 
sampel yang sedikit. Stereotip seperti “orang yang 
memakai kaca mata adalah orang pintar dan rajin” 

Contoh lainnya:

Premis 1 : Mark Zuckerberg drop out → membangun 
Facebook → sukses
Premis 2 : Bill Gates drop out → membangun 
Microsoft → sukses

Kesimpulan : Drop out → sukses



• Appeal to Authority

Logical fallacy ini berusaha meyakinkan orang lain 
dengan rujukan dari sumber orang yang terkenal 
tapi belum tentu memiliki keahlian di bidang 
tersebut. 

Biasanya pemimpin menggunakan logika ini 
untuk terlihat lebih pintar di hadapan anggotanya 
karena merujuk dari sumber orang yang 
dihormati. Akan tetapi, sebenarnya orang yang dia 
jadikan rujukan bukan orang yang tepat atau ahli 
di bidangnya.



• Weak Analogy

Banyak argumen yang mengandalkan analogi antara 
objek, ide, atau situasi. Akan tetapi, sebetulnya 
mereka tidak benar-benar relevan dan cenderung 
beranalogi lemah. Contohnya:

“Saya tidak sepakat dengan lomba memanah karena 
dapat menyebabkan orang terbunuh. Melarang 
kegiatan memanah sama saja menghindari terjadinya 
pembunuhan.” 

Pemimpin yang terjebak dalam weak analogy akan 
membuat keputusan yang salah dan berbahaya 
karena dia membandingkan dua hal secara 
serampangan.



Cara Menghindari Logical 
Fallacy

• Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar 
bisa terlepas darinya.

• Membuat poin atau catatan sebelum 
menyampaikan argumen untuk melihat 
apakah argumen yang disampaikan sudah 
runtut.



• Berusahalah untuk tidak setuju dengan 
kesimpulan yang Anda buat sehingga dapat 
melakukan cross check kepada orang lain 
terkait keruntutan dan kebenarannya.

• Sadar bahwa membuat argumen atau klaim 
terhadap sesuatu membutuhkan rujukan 
yang relevan dan terbukti kebenarannya.



Logical fallacy berbahaya bagi kita jika terjebak di 
dalamnya dan menyesatkan orang lain saat 
membuat keputusan yang salah. Kondisi kesalahan 
berlogika juga berbahaya jika seorang pemimpin 
secara sengaja melakukannya untuk meyakinkan 
orang lain, sehingga dia terjebak dalam hoaks atau 
kecacatan berlogika.

Maka, mengetahui bahaya dan bentuk dari logical 
fallacy adalah kewajiban untuk pemimpin agar 
selalu berargumen dan berpendapat dengan logika 
yang runtut.
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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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