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Sebagai konsultan NeuroLeader-
ship, saya sering ditanya, 

Mengapa orang 
berubah?
Jawabannya tidak semudah yang 
kita kira.

Studi terbaru di bidang neuro-
sains menunjukkan bahwa 
perubahan perilaku tergan-

tung pada interaksi antara berba-
gai faktor, seperti pikiran, pera-
saan, dan lingkungan. Jaringan 
otak yang disebut sebagai “mode 
default network” atau DMN mema-
inkan peran penting dalam proses 
perubahan perilaku.

DMN aktif ketika kita berpikir ten-
tang diri sendiri atau membayang-
kan berbagai macam hal. Riset 
menunjukkan bahwa DMN juga 
terlibat dalam proses perubah-
an perilaku. DMN membantu kita 
mensimulasikan berbagai skenario 
dan mengevaluasi potensi konse-
kuensi dari tindakan yang akan kita 
lakukan. Hal ini memungkinkan 
kita untuk mempertimbangkan 
perspektif alternatif dan membuat 
keputusan yang lebih terinformasi.

DMN terlibat dalam 
proses perubahan 
perilaku
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Selain itu, perasaan juga memain-
kan peran penting dalam perubah-
an perilaku. Emosi mempengaruhi 
motivasi dan pengambilan kepu-
tusan kita. Individu yang dapat 
mengatur emosinya lebih mudah 
dalam mengubah perilakunya.

Lingkungan juga mempengaruhi 
perubahan. Dukungan dari teman 
dan keluarga dapat membantu 
individu untuk mempertahankan 
motivasinya dalam melakukan per-
ubahan.

Perasaan dan ling-
kungan memainkan 
peran penting da-
lam perubahan pe-
rilaku. Emosi mem-
pengaruhi motivasi 
dan pengambilan 
keputusan.
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Namun, meskipun kita memahami 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan, tetap saja perubahan 
tidak mudah dilakukan. Orang se-
ring mengalami kesulitan dalam 
mengubah perilaku mereka karena 
mereka merasa nyaman dengan 
kebiasaan lama mereka. Kebiasa-
an yang sudah terbentuk adalah 
perilaku otomatis yang sulit untuk 
diubah.

Untuk mengubah kebiasaan, kita 
perlu mengubah pola pikir terlebih 
dahulu. Memulai dengan pola pikir 
yang positif dan fokus pada tujuan 
yang ingin dicapai adalah kunci un-
tuk mencapai perubahan.

Kebiasaan baru dapat terbentuk 
melalui praktik yang berulang- 
ulang. Misalnya, jika Anda ingin 
berolahraga setiap hari, mulailah 
dengan olahraga yang mudah dan 
teratur. Jika Anda terus melaku-
kannya, kebiasaan itu akan menja-
di otomatis, dan Anda akan merasa 
tidak lengkap jika tidak melakukan-
nya setiap hari.

Namun, apakah Anda bisa lang-
sung mengubah semua kebiasaan 
Anda? Jawabannya, tentu saja ti-
dak. Setiap orang memiliki kebia-
saan yang berbeda-beda dan perlu 
waktu dan usaha untuk mengubah-
nya.

Oleh karena itu, penting untuk me-
rencanakan dan mengatur peru-
bahan. Buatlah daftar hal-hal yang 
ingin Anda ubah dan prioritaskan 

yang paling penting. Mulailah de-
ngan yang paling mudah dan perla-
han-lahan tingkatkan kesulitannya.

Jangan lupa untuk mengukur ke-
majuan Anda dalam mencapai tu-
juan. Hal ini akan membantu Anda 
tetap termotivasi dan memperbaiki 
diri ketika terjadi kegagalan.

Selain itu, dukungan sosial dan 
tanggung jawab juga memainkan 
peran penting dalam mencapai 
perubahan. Anda bisa mencari 
teman atau keluarga yang dapat 
membantu Anda mempertahankan 
motivasi dan mengecek kemajuan 
Anda secara teratur. Hal ini akan 
membuat Anda lebih bertanggung 
jawab dalam mencapai tujuan.
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Terkadang, perubahan perilaku ti-
dak dapat dilakukan sendiri. Anda 
mungkin memerlukan bantuan dari 
ahli atau konsultan. Dalam hal ini, 
konsultan NeuroLeadership dapat 
membantu Anda merencanakan 
dan mengimplementasikan peru-
bahan Anda.

Sebagai kesimpulan, perubahan 
perilaku merupakan proses yang 
kompleks dan melibatkan banyak 
faktor, seperti pikiran, perasaan, 
dan lingkungan. DMN, emosi, ling-
kungan, dan dukungan sosial se-
muanya memainkan peran penting 
dalam perubahan.

Untuk mencapai perubahan, kita 
perlu mengubah pola pikir terlebih 
dahulu dan memulai dengan peru-
bahan yang kecil-kecilan. Konsis-
tensi dan dukungan sosial adalah 
kunci dalam menjaga motivasi dan 
perbaikan diri. Jika perlu, jangan 
ragu untuk mencari bantuan dari 
ahli atau seorang NeuroLeadership 
Coach.

Terus belajar dan berkembang, dan 
jangan pernah takut untuk menco-
ba hal-hal baru dan mengubah diri 
Anda menjadi lebih baik. Saya ha-
rap informasi ini bermanfaat dan 
membantu Anda mencapai peru-
bahan yang Anda inginkan.

Dengan memahami ilmu di ba-
lik perubahan perilaku, kita dapat 
menciptakan intervensi yang lebih 
efektif dan mendukung individu da-
lam mencapai tujuannya. Jangan 
ragu untuk mencari bantuan jika 
Anda merasa kesulitan dalam me-
lakukan perubahan.

Untuk mencapai 
perubahan, kita 
perlu mengubah 
pola pikir terlebih 
dahulu dan memu-
lai dengan peru-
bahan yang keci l-
kecil.



7

Coach Roy T. Amboro, MBA, BBC
Mengenyam pendidikan MBA dengan spe-
sifikasi Human Resource Management & 
Change Leadership dari Victoria University of 
Technology Melbourne Austria dan memiliki 
latar belakang geology engineering. Coach 
Roy merupakan sosok yang berpikir luas dan 
lintas pengetahuan.
Sepak terjang profesi Coach Roy beragam 
mlai dari konsultan dosen, trainer, sampai 
dengan coach dan entrepreneur yang berfo-
kus pada people, organizational and leaders-
hip development.
Lebih dari 20 tahun berpengalaman mem-
bantu klien BUMn, private corporation, sam-
pai dengan personal. Dalam 10 taun terakhir 
Coach Roy mendalami bidang Applied Neu-
roscience pada kepemimpinan (Neuro Lea-
dership).
Coach Roy telah menerbitkan 3 buku: Kepe-
mimpinan Uplift, Neuroleadership in Action, 
dan Brain Based Coaching.
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