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Harvard Business Review of May 31st, 
dengan judul, ‘What mindfulness can 
do to a team.’

• Mindfulness adalah perhatian 
reseptif terhadap kesadaran akan 
peristiwa dan pengalaman yang 
terjadi

• Memusatkan kesadaran / 
perhatian penuh

Apa itu ‘Mindfulness’?



Mengapa ‘Perhatian 

Penuh / Mindfullness’ 

penting?
• Membantu seseorang untuk tetap fokus pada 

tugas atau pekerjaannya.

• Menghadapi masalah dengan pikiran terbuka 
(open mind).

• Menghindari agar tidak menerima ketidak-setujuan 
secara personal.



Untuk tetap fokus dan terhubung dengan 
pembicara atau juga dengan isi  yang 
sedang dibicarakan dan pahami informasi 
kompleks yang membutuhkan kemampuan 
kognitif untuk menguraikan dan mengerti, 
lalu merespon dan  untuk menambah nilai 
atau value di sebuah percakapan.

‘Memusatkan kesadaran / 
Mind fullness’ di ‘saat itu’



Organisasi -> sekelompok individu

Di dalam sebuah rapat, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu 

memperhatikan. Kita harus menjadi role model dari perhatian penuh itu 

sebagai pemimpin.

Itu dimulai dari diri kita sendiri, yang dapat kita lakukan dengan 

menetapkan niat-niat kita dalam kehidupan sehari-hari, juga menetapkan 

niat-niat apa yang ingin kita capai. Kita bisa menulisnya di sebuah post-it 

agar kita dapat melihat apakah yang kita lakukan sesuai dengan niat kita.

Perhatian Penuh dalam Organisasi



• Anggota tim akan mulai melihat bahwa ada suatu 

value atau nilai yang kita pegang. 

• Mengajak tim dengan menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan kompleks, seperti inti yang 

sedang dibahas, keputusan yang akan diambil, 

membantu anggota tim untuk memberikan 

pemikiran-pemikiran kreatif untuk menambah value 

atau nilai di tim. 

DAMPAK SAAT MENJADI ROLE MODEL 
/ MENERAPKAN MINDFULNESS



Mendorong agar 
Perhatian Terfokus

Keterbukaan untuk 
mengumpulkan dan 

memahami informasi 
sebelum memprosesnya

Memproses dengan 
tidak menghakimi

Komunikasi saling 
Menghormati

Upaya organisasi 

yang dapat 

meningkatkan 

perhatian penuh



• Pertanyaan terbuka yang tidak codong sebelah 
kepada suatu pendapat 

• Benar-benar untuk memahami dan tanpa 
menyampaikan opini sebelum mendapat jawaban 

• Tujuan: untuk benar-benar memperhatikan apa 
yang sedang dibicarakan dan juga 
menginterpretasi apa yang tidak dibicarakan, tapi 
bisa dirasakan.

Respectful Communication 



Mindfulness is the aware 
balanced acceptance of 
the present experience.
Sylvia Boorstein

, 
To improve our mindfulness, we have to focus 
our mind in the present.
Let’s practice mindfulness in our daily life.



•How To Be More Mindful At Work 
(Leader Lessons Now)

•https://youtu.be/JgetnyoWqIQ
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