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Teknologi dan bagaimana hal 
ini secara mendasar mengubah 
perilaku manusia

Sebagai seorang pemimpin, perlu memahami dan 
menghargai pentingnya keingintahuan, kesadaran 
diri, kolaborasi, kinerja, agility dan inovasi.

Apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari 
kepemimpinan saat ini sangat berbeda.

Kini teknologi sangat mudah diakses sehingga siapa 
pun dapat berinovasi dan menyebarluaskannya ke 
khalayak luas.
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Leadership - kita harus 
bersiap hari ini, untuk besok!

Bisnis kita membutuhkan kita dan tim secara 
konsisten memberikan kinerja terbaik, kuartal 
demi kuartal, tahun ke tahun di dunia yang 
bergerak cepat dengan ketidakpastian yang 
meningkat.

Di era ini, kita harus berkolaborasi bersama. 
Secara internal dengan rekan-rekan dan tim 
kita serta secara eksternal dengan kemitraan 
baru (start-up) dan teknologi baru.
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Sebagai pemimpin, ketika kita 
menciptakan lingkungan dimana 
orang merasa terhubung, 
didukung, dihargai, dan di tempat 
yang aman secara psikologis, 
tidak mengherankan jika inspirasi, 
inovasi, kreativitas, dan kinerja 
dapat berkembang.
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Setiap bagian dari kehidupan 
adalah tentang relationship. 
Kepemimpinan yang efektif 
adalah bagaimana kita 
berhubungan dengan orang lain.

Sebagai pemimpin, kita harus 
menyadari perilaku kita — terutama 
karena pengikut meniru tindakan 
seorang pemimpin. Untuk menjadi 
pemimpin yang efektif, kita harus 
menjadi lebih sadar diri.
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Neuroscience dalam 
kepemimpinan wanita
Tidak heran kita melihat munculnya 
banyak pemimpin wanita di tempat kerja 
karena wanita cenderung memiliki lebih 
banyak koneksi di otak antara wilayah 
limbik (emosi/evaluasi) dan korteks 
prefrontal (pemikiran gambaran 
besar/pemecahan masalah) — 
memungkinkan mereka untuk lebih sadar 
akan nada emosional dan memiliki tingkat 
empati dan kesadaran diri yang lebih 
tinggi.
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Pemimpin Efektif

Melalui tingkat pemahaman yang mendalam 
tentang neuroscience dan kepemimpinan, 
dikombinasikan dengan wawasan dari 
beberapa umpan balik, kita sekarang dapat 
menerapkan strategi baru untuk pemberdayaan 
pemikiran dan seluruh diri kita, untuk berfungsi 
sebaik mungkin serta lebih konsisten dari 
waktu ke waktu.
Dengan menggabungkan hal tersebut 
memungkinkan kita menjadi pemimpin yang 
efektif.
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Kebutuhan untuk 
berinovasi tidak 
pernah lebih 
penting untuk 
bertahan hidup 
di dunia bisnis 
modern

-- Claire Koryczan --



● Neuroscience in Leadership (Claire 
Koryczan)

● https://clairekory.medium.com/neuroscienc
e-in-leadership-5b5c596a81bd

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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