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Kесеrdаѕаn buаtаn (AI) ialah kесеrdаѕаn уаng 

dіtаmbаhkаn kераdа ѕebuah ѕіѕtеm yang dapat 

diatur dаlаm kоntеkѕ іlmіаh аtаu bіaѕа dіnamakan 

juga sebagai іntеlеgеnѕі аrtіfіѕіаl (dalam bаhаѕа 

Inggris: Artіfісіаl Intelligence). 

Apa itu Kecerdasan Buatan?

Menurut Andrеаѕ Kaplan & Mісhаеl Hаеnlеіn 

definisi kесеrdаѕаn buаtаn sebagai 

“kemampuan sistem dalam mеnаfѕіrkаn 

dаtа еkѕtеrnаl secara bеnаr, untuk bеlаjаr 

dаrі dаtа itu, serta mеnggunаkаn 

реmbеlаjаrаn itu untuk mеnсараі tujuan & 

tugаѕ tеrtеntu mеlаluі adaptasi secara 

fleksibel”.



Seorang CEO dari pabrik di 

Inggris merasa marah ketika 

bertemu dengan tim eksekutifnya. 

Karena salah satu tim dalam 

perusahaan nya memiliki konflik, 

sehingga menyebabkan kinerja tim 

semakin menurun. Ia ingin 

mendorong tim untuk 

menyelesaikan masalah 

perusahaan untuk berkolaborasi 

membuat ide/wawasan yang 

kreatif untuk mengikuti lingkungan 

yang cepat berubah. Kemudian ia 

berpikir untuk menggunakan 

kecerdasan buatan (AI).

Banyak pemimpin yang 

mengeluh mengenai 

perubahan lingkungan yang 

semakin cepat, meningkatnya 

kompleksitas, dan 

ketidakpastian. Hal-hal tersebut 

yang akhir-akhir ini terjadi 

dalam dunia bisnis. 

Dalam hal tersebut hubungan 

antara ide dengan teknologi 

memang perlu digunakan. Oleh 

sebab itu, dibuatlah 

kecerdasan buatan (AI). 

AI bisa membantu memimpin 

dengan clarity, specificity, and 

creativity.



Anda tidak tahu apa yang diungkapkan data. Itu sebuah 

hal yang luar biasa. AI dapat membantu anda 

menemukan wawasan yang baru dan mengetahui 

hal-hal yang menakjubkan dan tidak terduga

Fakta 
Tentang AI

Menciptakan ruang dan waktu untuk berfikir 

dengan menyaring sinyal dari kebisingan. AI 

bisa melaporkan kembali apa yang perlu 

anda ketahui dan kapan anda perlu 

mengetahuinya. 



Tim AI melatih algoritma mereka pada berbagai 

sumber data yang mencangkup hal-hal seperti 

siklus sebuah proyek, fine-grained design dan 

manufaktur yang detail, data keuangan dan 

SDM, pemasok dan subkontraktor, serta data 

komunikasi. Pola tersembunyi dalam jaringan 

komunikasi mengarah pada analisis terperinci 

tentang interaksi antara dua departemen 

utama: desain dan teknik.



Para pemimpin teknik dan desain untuk 

membentuk tim lintas disiplin guna 

menata kembali kolaborasi. Bekerja 

dengan ilmuwan data, tim mampu 

mengidentifikasi dan menargetkan 10 

persen pengurangan waktu ke pasar 

untuk pengembangan produk baru dan 

11 persen pengurangan biaya.

Tapi CEO tidak berhenti di situ. Dia juga 

menggunakan pengalamannya untuk 

meminta tim eksekutifnya mengembangkan 

kelincahan baru. Tim yang sebelumnya 

retak bekerja keras untuk membangun 

fondasi kepercayaan dan pendengaran 

yang benar.



AI dapat membantu 
pemimpin untuk mencoba 
menjadi lebih gesit secara 

batin dan mendorong 
pendekatan kreatif untuk 

bertransformasi. 



“Jika tindakanmu menginspirasi orang 

lain untuk bermimpi lebih banyak, 

belajar lebih banyak, berbuat lebih 

banyak, dan menjadi lebih banyak, 

kamu adalah seorang pemimpin.”

 – John Quincy Adams



Sumber:
• Will artificial intelligence make you a better leader (Sam Bourton, 

Johanne Lavoie, and Tiffany Vogel) Link: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insight
s/will-artificial-intelligence-make-you-a-better-leader

• Apa itu Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI)? Link: 
https://el.iti.ac.id/apa-itu-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-ai/

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


