
Siapa Bilang, 
Pemimpin Tidak 

Perlu Humor?
Disusun oleh: Nada Naufalia 

Disunting oleh: Sukma Nurjagat Khasanah



Kepemimpinan tidak selalu identik dengan hal yang 
kaku, tegang, tegas, atau bahkan kurang senyum. 

Humor juga menjadi salah satu aspek penting 
dalam kepemimpinan dan tidak bisa diremehkan 
perannya.

Menguasai komunikasi interpersonal saja butuh 
waktu yang tidak sebentar, ini ditambah harus bisa 
“dibumbui” dengan humor. Ibarat mau menurunkan 
berat badan saja susah, ini harus disuruh 
membentuk perut yang six-pack. 

 Tapi, bukan berarti tidak bisa, kan?

Menjadi Orang yang Bisa Melucu itu 
Tidak Mudah, Sepakat?



Siapa Bilang, Pemimpin Harus Menjadi 
Sosok yang Serius dan Kaku?

Ternyata dengan sosok karakter pemimpin 
yang seperti itu cenderung akan terlihat 
kurang memiliki kredibilitas dan tidak natural. 

Lalu, bagaimana seharusnya peran humor 
dalam kepemimpinan?



Sebelum membahas mengenai pentingnya 
humor saat memimpin, mari kita mulai terlebih 
dahulu definisi humor secara sederhana!

Sering kita temui pertanyaan seperti, “Apakah 
humor selalu identik dengan tertawa?” 

Humor adalah segala sesuatu yang 
menyebabkan hiburan.

Apapun yang menenangkan tubuh, 
menciptakan senyum, atau 

menyebabkan kebahagiaan bisa 
disebut sebagai humor.

 



Ada satu kalimat menarik dari 
Dale Carnegie berkaitan 
dengan kesenangan. 

Penulis buku “How to Win 
Friends and Influence People”, 
ia mengatakan bahwa: 

“People rarely succeed unless they 
have fun in what they are doing.” 

Kesenangan dan kebahagiaan dalam aktivitas itu sangat 
penting. Maka dari itu, pentingnya humor adalah untuk 
menciptakan rasa nyaman, senang, dan bahagia di setiap 
aktivitas.



Poin-poin penting humor yang perlu diperhatikan 
dalam kepemimpinan:

1. Autentik

Menerapkan Humor dalam
Kepemimpinan

Pemimpin dengan humor bukan berarti 
merendahkan dirinya, apalagi tidak 

profesional. 

Justru, pemimpin dengan humor 
menunjukkan keaslian dirinya yang 
dapat membuat partner kerjanya 
semakin respect dan akan lebih 
mudah dalam mengajak timnya 
untuk mencapai goals yang sudah 
ditetapkan.



Humor dapat melepaskan stres, bukan hanya bagi 
pemimpin, tapi juga bagi tim dan hasilnya kerja 

tim akan semakin produktif. 

Peran pemimpin dalam menciptakan suasana awal 
yang cair dengan humor sangat penting. Humor 
dalam konteks ini dapat menghancurkan tembok 

yang kaku dalam lingkaran pembicaraan dan 
hubungan.

2. Pelepas Stress



3. Humor Sehat
Bagi seorang pemimpin, humor yang harus 
dibawa adalah humor sehat. Contohnya, 
menceritakan kisah nyata, tidak menyakiti, 
menjaga perasaan, dan berpikiran terbuka. 

4. Berasal dari Diri Sendiri
    Misalnya, menertawakan kejadian yang 

tidakdiharapkan pada kehidupan diri sendiri. 
Semua orang pasti dapat melakukannya. 
Siapapun. 



“Budayakan Senyuman, 
Supaya Aman.”

Humor menjadi salah satu aspek penting dalam 
kepemimpinan. Tanpa ada karakter pemimpin 
humor, tim cenderung tidak lebih produktif. 
Hubungan yang terjalin antar individu menjadi 
sangat kaku dan tidak cair.

Maka dari itu...
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