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“Bahasa Rahasia” yang Digunakan dalam 
Kepemimpinan 

Apakah kamu tahu bahwa terdapat “Bahasa 
Rahasia” yang digunakan para pemimpin ketika 
menyampaikan pidato? Bahasa Rahasia yang 
digunakan para pemimpin disebut dengan 
Retorika. 

Pada zaman dahulu, London menjadikan 
retorika sebagai pelajaran wajib dipelajari. 
Bahkan, pelajaran mengenai retorika ini bisa 
didapatkan secara gratis. Hal ini tidak terjadi di 
pelajaran matematika. Ini menandakan bahwa 
retorika sangatlah penting untuk dipelajari.



Lalu bagaimana cara kita menerapkan 
retorika dalam percakapan agar kita dapat 
berbicara seperti seorang pemimpin?

Berikut adalah 6 tips agar kamu bisa 
berbicara layaknya seorang pemimpin :

Next



Pernahkah kamu mendengar kata kata berikut ini :

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang 
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”

“Veni,vidi,vici”

Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Mudah untuk 
diingat bukan? Kata-kata tersebut adalah yang dinamakan 

dengan 3 Kata Ajaib

Mengapa hanya tiga kata? 
Karena jika argumen dibentuk dari tiga kata akan terdengar 

lebih meyakinkan, lebih menarik, dan lebih kredibel.

3 Kata Ajaib



“Saya suka Bali, saya suka nasi goreng, saya suka 
Indonesia”

Perhatikan kalimat diatas. Apakah kamu merasakan bahwa 
kalimat tersebut sangat menggambarkan ketertarikan 

seseorang?

Ketika kamu ingin menyampaikan emosi yang kamu 
rasakan kepada orang lain, kamu bisa menggunakan 

kalimat berulang sehingga orang lain dapat merasakan 
emosi yang kamu rasakan.

3 Kata Berulang



“Jangan bertanya apa yang negara bisa lakukan untukmu, 
tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara”

“Kita melihat ke masa depan, bukan ke masa lalu”

“Kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang 
tidak bisa lakukan”

Ketika kalimat terdengar seolah seperti kalimat tersebut 
seimbang, kita akan berpikir bahwa apa yang mendasari 

hal tersebut adalah imbang. 
Otak kita menyukai hal-hal yang seimbang, contoh : diet 

seimbang, hidup yang seimbang, atau pikiran yang 
seimbang. Kita akan tertarik apada kalimat yang terlihat 

imbang, meskipun sebenarnya hal tersebut hanyalah 
sebuah ilusi belaka. 

3 Pernyataan Imbang



“Buku adalah jendela dunia”

Metafora mungkin adalah salah satu jenis komunikasi 
politik paling berpengaruh, namun jarang diperbincangkan. 

Metafora digunakan oleh para pemimpin untuk mengajak 
seseorang melakukan sesuatu, atau untuk membuat 

seseorang benci terhadap sesuatu. Kita menggunakan 
istilah yang indah agar orang menyukai sesuatu, dan 

menggunakan istilah yang menjijikan apabila ingin 
membuat orang menjauhi sesuatu. 

Metafora



“Aku akan memberikan seluruh jiwa ragaku untukmu”

“Aku sudah menunggu selama hidupku untuk membeli 
buku ini”

Kalimat diatas adalah contoh dari pernyataan yang 
berlebihan.

Pemimpin mengucapkan hal ini setiap waktu. Tidak terlihat 
aneh bukan? Karena pada dasarnya pernyataan 

berlebihan ini adalah hal yang biasa dilakukan di dalam 
suatu percakapan.

Pernyataan Berlebihan



“ Ku rela pergi pagi pulang pagi 
Hanya untuk mengais rezeki”

“Adik mukanya merah karena sedang marah”

Terdapat sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa 
kalimat yang memiliki rima akan lebih mudah dipercaya 
dibandingkan kalimat yang tidak memiliki rima. Kalimat 

yang mengandung rima akan mudah dicerna dan 
dimengerti.

Rima



● Speak like a leader (Simon Lancaster)
● Tedx Talks 

(https://www.youtube.com/watch?v=bGBa
mfWasNQ&t=42s)

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.

Sumber:


