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Pendekatan ini berbeda dari pendekatan lain karena lebih 
menekankan pemahaman dan pemanfaatan cara berpikir, 
perasaan, dan perilaku kita sebagai pemimpin. 

Dengan memahami bagaimana otak menerima dan merespon 
informasi, NeuroLeadership dapat membantu meningkatkan 
komunikasi yang efektif dan membuat lingkungan yang kondusif 
bagi komunikasi. 

Dengan menggunakan prinsip NeuroLeadership, seorang 
pemimpin dapat membantu timnya bekerja secara efektif dan 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa penerapan NeuroLeadership yang bisa membantu 
meningkatkan komunikasi yang efektif dengan cara:

Memahami cara kerja otak dan cara orang memproses 
informasi. Dengan memahami ini, seorang pemimpin 
dapat memilih strategi komunikasi yang tepat agar 
pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan 
lebih efektif.

Menerapkan prinsip-prinsip empati dan emosi 
dalam komunikasi. Memahami emosi orang lain 
dan memperlakukan mereka dengan empati dapat 
membantu membangun hubungan yang lebih baik dan 
meningkatkan kepercayaan.

Menggunakan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal 
secara efektif. Mengoptimalkan penggunaan bahasa 
tubuh dan nonverbal communication dapat membantu 
menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan 
meningkatkan kredibilitas sebagai pemimpin.

Menyediakan waktu dan lingkungan yang tepat untuk 
komunikasi. Memastikan bahwa waktu dan lingkungan 
yang tepat tersedia untuk komunikasi dapat membantu 
meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan.

NEUROLEADERSHIP adalah metode 
kepemimpinan yang fokus pada cara 
kerja otak manusia dan bagaimana 
memanfaatkan pengetahuan tentang 
otak untuk meningkatkan efektivitas 
kepemimpinan. 
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Dalam hal ini, beberapa bagian 
otak yang terlibat dalam proses 
komunikasi antara lain:

Prefrontal Cortex 
merupakan bagian otak 
yang bertanggung jawab 
terhadap pemrosesan 
informasi, perencanaan, 
dan pengambilan 
keputusan.

Temporoparietal junction 
(TPJ) merupakan bagian 
otak yang terletak di 
sebelah samping kepala 
dan terlibat dalam proses 
pemahaman, interpretasi, 
dan pemrosesan informasi 
yang diterima melalui 
indera.

Temporo-occipital lobe 
merupakan bagian otak 
yang terletak di belakang 
kepala dan terlibat dalam 
proses pemrosesan 
informasi visual.

Dengan memahami bagaimana 
cara kerja otak dalam proses 
komunikasi, neuroleadership 
dapat membantu meningkatkan 
efektivitas komunikasi dengan 
memanfaatkan teknik dan 
strategi yang sesuai dengan 
cara kerja otak manusia. 

Contoh aplikasinya, 
seorang neuroleader dapat 
menggunakan visualisasi untuk 
membantu meningkatkan 
pemahaman dan interpretasi 
informasi, atau menggunakan 
metode storytelling untuk 
memperkuat pesan yang ingin 
disampaikan.
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MIRROR NEURON 

Neuroleadership dapat 
memanfaatkan fenomena 
mirror neuron untuk 
meningkatkan komunikasi 
yang efektif. Mirror neuron 
adalah sekelompok neuron 
di dalam otak yang aktif saat 
seseorang melakukan suatu 
tindakan atau mengamati 
orang lain melakukan tindakan 
tersebut. 

Selain berperan dalam 
memahami emosi dan niat 
seseorang, mirror neuron 
juga memungkinkan kita 
merasakan apa yang 
dirasakan oleh orang 
lain secara empatik dan 
menirukan tindakan atau 
perasaan orang lain. 
Contohnya, seorang manager 
yang memberikan feedback 
kepada karyawannya 
dapat memperhatikan 
ekspresi wajah dan gerak 
tubuh karyawannya serta 
memahami perasaan 
karyawannya melalui mirror 
neuron. 

Dengan demikian, manager 
tersebut dapat memberikan 
feedback dengan lebih 
empatik dan sesuai dengan 
kebutuhan karyawannya, 
sehingga komunikasi yang 
terjadi lebih efektif.



Untuk mengaplikasikan mirror neuron sebagai seorang leader, beberapa 
hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Melatih kemampuan komunikasi dengan menggunakan mirror neuron 
akan membantu seseorang menjadi lebih empatik dan terhubung 
dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam 
bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. 

Jadi, jangan ragu untuk mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip 
neuroleadership dan mirror neuron dalam kepemimpinan Anda untuk 
mencapai transformasi positif dan kinerja yang lebih baik.

Untuk kontak mendapatkan training NeuroLeadership dari NLI institute 
bisa mengirimkan email ke: info@Leadership.id

Pahami diri sendiri 

Seorang leader harus memahami emosi dan respon yang 
dirasakan sendiri saat menghadapi situasi tertentu. Ini akan 
membantu leader mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam 
dirinya saat mengelola emosi timnya.

Jadilah contoh

Menjadi contoh yang baik merupakan salah satu cara terbaik 
untuk mempengaruhi tim. Berusaha untuk mengelola emosi 
dengan baik dan tepat, akan membantu tim memahami 
bagaimana cara yang tepat untuk mengelola emosi mereka 
sendiri.

Bersikap empati

Mengerti perasaan orang lain merupakan bagian penting 
dari proses mirror neuron. Seorang leader yang empati akan 
memahami kebutuhan timnya dan bisa memberikan dukungan 
yang tepat saat diperlukan.

Ajak tim untuk berdiskusi

Membuka diskusi terbuka dengan tim merupakan cara yang 
baik untuk mengekspresikan perasaan dan memahami 
perasaan orang lain. Ini akan membantu leader meningkatkan 
kemampuan empati dan mengelola emosi tim dengan lebih 
baik.

Latihan meditasi

Meditasi dapat membantu meningkatkan konsentrasi 
dan mengelola emosi dengan lebih baik. Leader dapat 
mempraktikkan meditasi secara teratur sebagai cara untuk 
meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan menjadi  
lebih empati terhadap timnya.
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