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Hipnoterapi Untuk Politisi
  Sebuah Aplikasi Hypnotherapy Bagi Praktisi Politik di Indonesia
  

Dalam berbagai literatur sudah banyak aplikasi hypnotherapy digunakan dalam pelbagai segi
kehidupan. Ada aplikasi untuk proses melahirkan, stop rokok, kurang percaya diri, slimming
dsb. Pada kesempatan ini, saya hendak mengaplikasikan hypnotherapy dalam kehidupan
politik. Artinya tulisan saya hendak melihat relevansi hypnotherapy bagi seorang politisi dalam
menjalankan tugas luhur yang diembannya.

        1. POLITIK: Makna dan Hakekat

Kata “politik” berasal dan kata Yunani “policea” yang memiliki arti kebijaksanaan. Kata policea
ini kemudian diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada awalnya di
zaman Yunani, negara atau lebih tepat “negara kota” disebut “polis”. Karena itu pemahaman
yang berkembang, kata “politik” mempunyai arti seni untuk mengatur dan mengurus negara
dengan tujuan kesejahteraan masyarakat atau sering disebut sebagai bonum commune. Itulah
hakekat luhur tugas seorang politisi.
Pada umumnya politik mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat
yang terorganisasi dalam suatu negara, yang menyangkut pengambilan keputusan (decision
making) baik mengenai tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.
Meski politik seolah tidak jauh dari kekuasaan, pada hakekatnya seorang politisi praktis tetap
memusatkan perhatiannya pada kebutuhan masyarakat, kerinduan masyarakat dan cita-cita
masyarakatnya. Tidak ada kata lain seorang politisi dituntut mengusahakan pikiran, tenaga dan
keterbukaan hatinya membaca kebutuhan masyarakatnya dan membantu masyarakatnya
mencapai tujuan luhur ini.

2. HYPNOTHERAPY: Sebuah Metode Client Center Therapy

Kata “hypnotherapy” terdiri dari gabungan dua kata, yaitu Hypnosis dan therapy. Hypnosis
sendiri dalam sejarahnya memiliki perkembangan makna. Dari asal kata “hypnos” dalam
bahasa Yunani, artinya dewa tidur, awalnya hypnosis dipahami sebagai kondisi seperti tertidur
yang dibuat secara sengaja agar seseorang dapat menerima sugesti. Pemahaman ini sesuai
dengan pemahaman hypnosis dalam kamus Encarta. Ada begitu banyak definisi mengenai
hypnosis ini dalam perkembangannya. Namun definisi yang representatif adalah bahwa
hypnosis itu merupakan suatu “seni komunikasi” mempengaruhi orang lain. Dalam
perkembangan selanjutnya hypnotherapy bukan saja memfokuskan pada penyembuhan
semata, hypnotherapy juga menjadi seni komunikasi untuk membantu orang mengangkat
berbagai nilai-nilai positif dalam dirinya, agar dia bisa berkembang jauh lebih baik lagi secara
maksimal dalam hidupnya yang sekarang dan yang akan datang.

3. HYPNOTHERAPY BAGI POLITISI: Orientasi pada “People Center Therapy”

Bagaimana hypnotherapy bagi seseorang praktisi politik atau politisi? Apakah mungkin?
Jawabannya adalah sangat mungkin dan bisa. Teknik hypnotherapy yang bisa digunakan untuk
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politisi merupakan teknik yang masuk akal, yakni memanfaatkan komunikasi dengan pikiran
bawah sadar manusia. Ada relevansi yang kuat antara ilmu hypnotherapy dengan ilmu politik.
Keduanya sama-sama memfokuskan diri pada pemberdayaan kualitas komunikasi manusia.
Ada beberapa kaidah yang menjadi pegangan dalam komunikasi ini.

3.1.Komunikasi secara Persuasif
alam hypnotherapy, komunikasi yang efektif sangat membantu dalam proses therapy. Dengan
komunikasi yang persuasif ini, hypnoterapist dapat menggali lebih banyak lagi informasi
mengenai keadaan dan terlebih apa yang dibutuhkan oleh klient. Begitu juga dengan seorang
politisi. Semakin ia mampu menggunakan bahasa komunikasi yang persuasif, dia akan
dimampukan membaca kebutuhan masyarakat dan juga sesama politikus yang adalah rekan
sejawatnya. Semakin komunikasi dijalin secara persuasif, maka makin banyak informasi yang
dapat digali. Dalam hypnotherapy kuncinya adalah bahasa komunikasi yang digunakan dalam
menjalin komunikasi adalah dengan tulus, akrab dan terbuka.

3.2.Pola Bahasa Sugestif
Komunikasi yang baik merupakan sarana efektif dalam membangun rapport (hubungan yang
terjalin). Prinsip hypnotherapy bisa dipakai oleh seorang politisi, yakni dengan pola bahasa
sugestif. Pola bahasa sugestif adalah kaidah tertentu yang bisa menentukan proses berhasilnya
sebuah hypnosis. Ada 5 pola bahasa yang sangat efektif dalam penggunaannya:

    
    -  Personal: bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dikenal secara akrab oleh klien atau
masyarakat setempat (mencakup kata-kata, idiom, kebiasaan bahkan kultur)   
    -  Emosional: ada banyak orang mengandalkan kekuatan rasio dalam memutuskan pilihan.
Namun, pada dasarnya keberhasilan sebuah komunikasi lebih mudah dan efektif dipengaruhi
oleh mampu tidaknya seseorang menumbuhkan nuansa emosional dalam komunikasi. Pendek
kata, sebuah sugesti akan efektif kalau mampu membangkitkan nuansa emosional yang
memungkinkan seseorang mengimajinasikan dan membangkitkan perasaan nyaman.   
    -  Positif: lebih mudah bagi sesorang menerima sugesti positif dari pada negatif. Artinya,
sugesti positif lebih dapat membantu seseorang untuk merasa nyaman dengan dirinya.   
    -  Repetisi: Ini maksudnya agar sugesti ini makin masuk dalam sub-conscious seseorang
dan menjadi bagian dari hidupnya. Ini dapat membantu seseorang merasa rileks dan nyaman.
 
    -  Sekarang: sebuah sugesti yang baik kapan dimulai? Jawabnya jelas mulai dari sekarang.
Artinya, seorang hypnotherapist atau seorang politisi mampu meyakinkan orang bukan dengan
janji masa depan, tetapi “saat ini”, kini dan di sini.   

  
Kesimpulan

Dari uraian singkat ini, saya memandang, ada hubungan yang sangat dekat antara
hypnotherapy dan politik? Di mana hubungannya? Pertama: Keduanya sama-sama meletakkan
pusat perhatian pada orang yang dilayani. Kedua: keduanya sama-sama mengusahakan
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kenyamanan orang yang dilayani. Ketiga: keduanya sama-sama menggunakan pola bahasa
yang personal, emosional, positif, dilakukan secara berulang dan ajakan mulai dari sekarang.
Keempat: keduanya memusatkan perhatian pada manusia. Ini juga sudah mengangkat nilai
luhur manusia. Manusia dihargai dan dibantu memaknai kehidupannya. Seorang
hypnotherapist dan politisi pada dasarnya hanya membantu.
Mungkinkah para politisi, mendapat pelatihan hypnotherapy untuk dapat membantunya dapat
melayani masyarakat secara lebih indah, lebih cantik lagi dan menjawab kerinduan masyarakat
secara lebih tajam lagi? Bagi saya sangat mungkin dan bisa. Ada begitu banyak prinsip dalam
pendekatan hypnotherapy sangat cocok bagi politisi dalam membantu pelaksanaan tugas
luhurnya.
Semoga berguna.

    

            

Ari Wijaya, SS, CHt, MCH
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