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Isi Buku 

Buku ini mengajarkan bagaimana mengidentifikasi perilaku menipu dengan 
saran praktis serta menumbuhkan budaya kepercayaan, kebenaran, dan 
kejujuran di lingkungan terdekat Anda. 



“Teknologi tidak mungkin akan mengembalikan kejujuran. 
Hanya manusia yang bisa melakukan hal itu.”  

- Pamela Meyer 



Orang tua cenderung mengajarkan anaknya untuk mengatakan hal yang 
sebenarnya (jujur) hanya karena berbohong merupakan hal yang “buruk” 
atau “kasar”. Akan tetapi, hal yang kita anggap sebagai perilaku moral yang 
buruk juga menyebabkan lebih banyak kerusakan terukur, misalnya dalam 
bisnis. 
 
Penipuan merugikan bisnis di Amerika sekitar US$ 994 miliar per tahun, yang 
merupakan 7% dari produk domestik bruto negara tersebut. Pada saat yang 
sama, memasuki negosiasi bisnis dengan kejujuran penuh merupakan hal yang 
tidak terbayangkan bagi sebagian besar orang-orang. 



Dalam Liespotting, Pamela Meyer menerangkan bahwa perilaku menipu adalah adaptasi 
sosial. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain setiap hari. 
Masalah muncul saat kebohongan kita melampaui batas dan saling menyakiti satu sama 
lain, misalnya menyebabkan seseorang kehilangan uang atau mengkhianati kepercayaan 
seseorang. 
 
Pada saat ketika kita dibanjiri informasi, mustahil untuk mengecek kebenaran dari setiap 
fakta yang mencapai kita. Itulah mengapa keterampilan mengetahui kebohongan 
merupakan hal yang tak ternilai dalam menavigasi keputusan. 
 
Akan tetapi buku ini tidak hanya mengajarkan bagaimana cara mendeteksi kebohongan. 
Buku ini juga memberikan saran tentang cara berinteraksi dengan orang-orang sehingga 
mereka mengatakan kebenaran dari awal. Selain itu, penulis juga mengajarkan tentang 
bahasa tubuh, psikologi emosi manusia, dan teknik membangun kepercayaan. 



Pelajaran 1: 
Bahasa Tubuh Mengekspresikan 

Emosi 



• Secara nalar, bagaimana seseorang mengekspresikan emosi mereka yang sebagian besar 
didasarkan pada budaya mereka. Namun, selama dua abad terakhir, para ilmuwan telah 
membuktikan sebaliknya. Mereka menemukan bahwa semua emosi dasar manusia 
memiliki ekspresi wajah universal yang melekat pada emosi tersebut. 

 

• Petunjuk pertama bahwa ekspresi emosional adalah bawaan dan biologis datang dari 
karya Charles Darwin. Saat dia berkeliling dunia, Darwin menemukan bahwa orang-
orang dari berbagai budaya dapat dengan benar menafsirkan perasaan di balik ekspresi 
wajah pada gambar yang ditunjukkannya kepada mereka. 



• Studi – studi selanjutnya mengonfirmasi hipotesis Darwin bahwa ekspresi perasaan 
manusia adalah produk dari evolusi dan, karenanya, fisiologis. Budaya semata-mata 
menentukan upaya kita untuk mengendalikan tampilan emosi kita. 

 

• Implikasi dari temuan ini sangat besar bagi siapa pun yang mau melatih keterampilan 
mengenali penipuan/kebohongan. Hal ini karena ekspresi wajah emosional merupakan 
reaksi fisiologis, di mana hal itu sangat sulit untuk dikontrol. Hal ini berarti, tidak peduli 
seberapa meyakinkan cerita yang seseorang ceritakan pada Anda, jika mereka 
berbohong, wajah mereka pasti akan menunjukkannya. 

 

• Akan tetapi, ekspresi wajah hanyalah salah satu dari tiga bidang komunikasi di mana 
Anda dapat mengenali penipuan/kebohongan. Yang lain adalah bahasa tubuh dan 
karakteristik bicara. Menafsirkan wajah orang adalah cara yang bagus untuk memulai! 



Pelajaran I1: 
Berbohong lebih lazim dalam 

kehidupan sehari-hari daripada 
yang Anda bayangkan. 



• Rata-rata orang dewasa dapat membedakan kebenaran dari kebohongan sekitar 54%. 
Hal ini hampir tidak lebih baik dari dugaan buta. Karena itu, setidaknya sesekali, Anda 
dibohongi tanpa pernah menyadarinya. 

 

• Sebenarnya, hal ini tidak hanya sesekali. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Anda 
dibohongi dari 10 hingga 200 kali sehari. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah teman, 
keluarga, dan rekan kerja Anda bisa dipercaya? 

 

• Sebagian besar kebohongan yang kita dengar (dan katakan!) disebut "kebohongan putih" 
– kebohongan yang dilakukan dengan itikad baik. Ini merupakan kebohongan/penipuan 
yang membantu kita mempertahankan hubungan dan diterima dalam norma sosial. 
Contohnya, ketika seorang rekan kerja bertanya apakah Anda suka jaketnya, Anda 
cenderung mengatakan: "Ya, itu bagus!" Bahkan jika Anda tidak bersungguh-sungguh. 
Anda menyadari bahwa dalam hal ini, mengatakan yang sebenarnya akan lebih 
menyakitkan. 



• Orang juga berbohong karena sejumlah alasan lain: untuk melindungi diri sendiri atau 
orang lain, untuk meningkatkan peluang dalam mendapatkan pekerjaan, atau hanya 
untuk menjembatani kesenjangan antara siapa kita dan siapa yang kita inginkan. 

 

• Tetapi apakah kita berbohong lebih dari yang kita lakukan berabad-abad yang lalu? 
Tentunya sifat manusia tidak akan banyak berubah, kan? 

 

• Karena saat ini orang mengandalkan teknologi untuk komunikasi, berbohong menjadi 
jauh lebih lazim. Lebih mudah untuk menipu seseorang di telepon atau bahkan panggilan 
video saat kita tidak perlu menatapnya secara langsung. Kurangnya kontak fisik, misalnya 
selama negosiasi bisnis, membuka lebih banyak peluang untuk ketidakjujuran.  



Pelajaran I1I: 

Kebanyakan orang lebih suka mengatakan yang 
sebenarnya. Tugas Anda adalah untuk 

membuatnya semudah mungkin bagi mereka. 



• Bagian terakhir dari buku Meyer berfokus pada bagaimana cara mempraktikkan  
keterampilan baru Anda. Biasanya, tidak cukup hanya dengan menyadari bahwa 
seseorang menipu Anda. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah mencari tahu 
kebenarannya. 

 

• Namun, hal itu tidak berarti memainkan jenis detektif yang sering kita lihat di film: 
menindas tersangka, membuatnya tidak nyaman, dan memaksanya untuk mengatakan 
apa yang ingin kita dengar. Tidak. Pendekatan Mayer diringkas dengan kata-katanya 
sendiri: 

 “Dorong lawan ke sudut, dan dia hampir selalu berbohong kepadamu. Cari jalan 
untuk terhubung dengannya dan dia akan jauh lebih cenderung untuk mengatakan 
yang sebenarnya. Kepercayaan dan kejujuran tidak bisa dipaksakan; hal - hal 
tersebut hanya bisa dibina. ” 



• Intinya adalah untuk mengingatkan Anda tentang aturan lama yang baik: jika Anda ingin 
melihat ada perubahan di dunia, Anda harus menjadi perubahan itu. Itu sebabnya tujuan 
paling utama dalam mendeteksi penipuan/kebohongan tidak bisa hanya dengan 
menunjuk jari Anda kepada seseorang dan berkata: "Hei, aku tahu kamu berbohong!" 
Mengidentifikasi perilaku menipu hanyalah langkah pertama. 

 

• Tujuan utama seharusnya menciptakan budaya kepercayaan dan kejujuran yang dimulai 
dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Tugas Anda adalah menyediakan 
kondisi untuk jenis budaya ini karena secara umum orang lebih suka memberi tahu 
kebenaran. Mereka hanya berbohong ketika mereka berpikir mereka tidak punya pilihan 
lain. Dan sesungguhnya dalam hidup kita selalu mempunyai pilihan. 



Buku ini direkomendasikan 
untuk siapa? 

Eksekutif berusia 50 tahun yang ingin lebih 
memahami karyawan mereka, pendiri startup 
berusia 33 tahun yang bertekad untuk 
bermain jujur dalam dunia bisnis yang brutal, 
serta siapa pun yang tertarik dengan 
psikologi interaksi manusia. 



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: 

● Liespotting (Pamela Meyer) 
● https://fourminutebooks.com/liespotting-summary/ 

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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di Indonesia dan di almamaternya, serta menjadi volunteer pengajar di 
Sahabat Anak. Saat ini sedang menyelesaikan Magister Manajemen di Kwik 
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