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BRAIN 
DISRUPTION
(Kekacauan dalam Pola pikir)

Bruce Montgomery dan Gail Montgomery 



Isi buku dalam satu kalimat:
Brain Disruption, memberikan pemahaman betapa 

pentingnya "improvisasi" untuk berani mengambil risiko, 
sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif.

Buku ini menunjukkan bahwa kita perlu membiarkan otak 
kita melepaskan batasan sehingga kreativitas dapat muncul. 



Melalui improvisasi, Anda dapat 
menciptakan dan membangun 

budaya perusahaan yang inovatif.
"Brain Disruption," halaman 17



Ketika Bruce dan Gail Montgomery meneliti penelitian tentang bagaimana 
improvisasi dapat menumbuhkan sebuah inovasi, dengan melakukan pengujian 
pada studi kelompok yang terdiri dari 1.600 orang, untuk melihat berapa banyak 
ide yang dapat mereka hasilkan dalam periode waktu tertentu.

Hasilnya, terdapat satu grup yang berhasil mendapatkan predikat dengan 
kategori jenius dalam menghasilkan banyak ide dalam waktu tertentu.
Dan kelompok tersebut adalah :   anak TK. 

Alasannya? 

Anak TK tidak mempunyai batasan yang sama seperti orang dewasa, karena 
umumnya orang dewasa dibatasi oleh pengalaman yang mereka lalui. sedangkan 
anak-anak tidak.



Improvisasi adalah bagaimana seseorang mengembangkan dan 
menciptakan peluang yang lebih luas dan lebih fleksibel dalam berpikir dan 
berkolaborasi.

Improvisasi dibutuhkan dalam kerja kelompok, karena dapat 
meningkatkan kreativitas dan mengembangkan kepercayaan antara anggota 
tim dan seluruh tim organisasi. 

Penulis memperkenalkan empat prinsip dari improvisasi, yaitu :

1. Ya, lalu …
2. Dengarkan
3. Dukung anggota tim Anda sepenuhnya
4. Percayakan insting Anda



Wawasan #1

Hilangkan batasan dalam benak Anda.



Melalui penggunaan improvisasi, Anda dapat 
mengembangkan sikap inovatif, dimana setiap orang 
dalam suatu organisasi didorong untuk menumbuhkan 
ide baru.

Bruce dan Gail menunjukkan, dengan menghapus 
“batasan” dalam otak mendorong perubahan 
seseorang dalam berpikir.

Seperti yang penulis katakan, “Pemimpin hebat ingin 
anggotanya mengambil risiko – bahkan jika hasil yang 
didapatkan hanyalah kegagalan .” Poin yang perlu 
diingat adalah bahwa risiko mengarah pada kreativitas 
dan ide orisinal. 

Semakin banyak ide yang Anda miliki, semakin banyak 
kreatifitas yang berkembang dan mengarah ke solusi 
yang lebih baik.



Wawasan #2
Kreativitas Mengarah pada Pertumbuhan 

Perusahaan.



Salah satu aspek indah dalam Kekacauan Pola pikir 
adalah kekayaan penelitian untuk menggarisbawahi 
pentingnya mengembangkan kreativitas. 

Kita perlu belajar menerapkan "Ya, lalu.." sebagai 
cara hidup, dan "menghapus batasan dalam benak" 
sehingga kita dapat memiliki banyak ide dan 
bergerak dengan bebas. Tentunya ini dapat 
menambahkan kreativitas dalam kehidupan Anda. 



“Improvisasi adalah aksi dari kreasi yang spontan”
-Brain Disruption, halaman 17

PENUTUP



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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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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