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Isi buku :
Dalam “What Every BODY is Saying”, Joe Navarro yang merupakan seorang 
mantan agen FBI, menceritakan kisahnya dalam menginterogasi para pelaku 
kriminal dengan mengamati bahasa tubuhnya, apakah mereka memberikan 
kesaksian yang jujur atau sebaliknya. Karena menurutnya, hanya dengan 
tatapan sesaat, Anda akan mengetahui apa yang dikatakan semua orang 
melalui bahasa tubuhnya.



"Perilaku nonverbal mencakup sekitar 60 
hingga 65 persen dari semua komunikasi 

antar pribadi"

Apa yang Setiap TUBUH Katakan, halaman 4



GAMBARAN 
BESAR

Tindakan Berbicara Lebih Keras Dari 
Kata-Kata



"Karena orang-orang tidak selalu sadar bahwa 
mereka berkomunikasi secara nonverbal, 

bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada 
ucapan verbal seorang individu."

Apa yang Setiap TUBUH Katakan, halaman 4



Keyakinan Joe Navarro mengenai tugas tubuh adalah membuat kita untuk 
tetap hidup. “Otak limbik”, sebagaimana yang ia sebutkan, merupakan bagian 
dari otak yang memicu tanggapan “melawan, melarikan diri, atau mematung” 
yang dirancang untuk melindungi hidup kita. 
Tiga tanggapan bawaan ini memberikan “pertanda” yang paling dapat 
diandalkan, atau petunjuk bagi perasaan kita yang sebenarnya. 



Misalnya, ke arah mana kaki seseorang menunjuk merupakan salah satu 
indikator yang paling diandalkan apakah mereka ingin memilih keluar dari 
percakapan. Atau meletakkan tangan di pinggul, atau “akimbo” yang 
merupakan cara mempertahankan kekuasaanya dan/atau mempersiapkan 
argumen. Terkadang menutup mata atau meletakkan tangan diatas mata 
merupakan cara tersembunyi untuk merahasiakan informasi atau pertemuan 
yang tidak menyenangkan.



Tubuh kita dan setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Sama 
seperti beberapa orang mengatakan, “Um” sepanjang waktu, yang lainnya 
mengetuk jari kaki mereka. Ini disebut perilaku “dasar”. Hal-hal tersebut 
mungkin tidak berarti banyak karena menggambarkan perilaku seseorang 
secara normal. Namun, penyimpangan dari perilaku dasar adalah indikator 
yang jelas bahwa kita harus memperhatikan apa yang dirasakan orang 
tersebut.



PELAJARAN 1
Merasa Nyaman



"Perilaku menenangkan hampir selalu 
digunakan untuk menenangkan seseorang 

setelah kejadian berat"
Apa yang Setiap TUBUH Katakan, halaman 50



Navarro mengklaim bahwa menyentuh wajah atau leher adalah perilaku yang 
menenangkan, atau membuat nyaman. Pria lebih suka menyentuh wajah dan 
wanita lebih suka menyentuh leher. Semakin berat suatu kejadian, semakin 
banyak sentuhan wajah atau leher akan terjadi.
Mencari tanda-tanda kenyamanan dan ketidaknyamanan adalah salah satu cara 
bahasa tubuh membantu kita membedakan kebenaran. Ketika tanda-tanda 
kenyamanan hilang atau tanda-tanda ketidaknyamanan muncul, kita memiliki 
petunjuk bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi.



PELAJARAN II
 

Lihatlah Hal yang Tersembunyi



"Ketika berbicara tentang kejujuran, 
kebenaran berkurang saat kita 
bergerak dari kaki ke kepala"

Apa yang Setiap TUBUH Katakan, halaman 56



Navarro menegaskan bahwa kaki adalah hal yang paling jujur mengenai bahasa 
tubuh. Kaki yang bahagia begitulah disebutkannya, sebuah pertanda kabar baik. 
Ketika orang-orang menggerakkan kaki mereka untuk menyambut Anda, 
mereka menunjukkan kehangatan. Jika mereka hanya berbalik, mereka 
mengatakan “halo”, namun pada kenyataannya mengungkapkan “pergilah”. 
Menyilangkan kaki biasanya merupakan tanda mereka nyaman. Mengelus kaki 
adalah perilaku yang membuat nyaman.



Saat anda beralih ke bagian tubuh bagian atas, cara seseorang memiringkan 
tubuh mereka ke arah seseorang yang mereka sukai atau menjauh dari 
seseorang yang membuat mereka tidak nyaman adalah indikasi yang jelas dari 
perasaan mereka yang sebenarnya. Lengan menyilang menghalangi kita dari 
perhatian yang tidak menyenangkan. Lengan yang ekspresif mengungkapkan 
keyakinan dan kepercayaan diri.



Semakin tinggi kepercayaan diri atau status seseorang, semakin banyak ruang 
yang mereka butuhkan. Mengembangkan tubuh Anda berarti mengungkapkan 
kepercayaan diri.
Perilaku menentang gravitasi, baik mengangkat kaki ke udara, atau isyarat 
tangan dengan cara bicara yang bersemangat adalah tanda-tanda kabar baik. 
Hal tersebut dapat dideteksi dengan mudah.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● What Every BODY is Saying (Joe Navarro)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/what-every-body-is-saying-j

oe-navarro/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/what-every-body-is-saying-joe-navarro/
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