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Siapa sih dr. Crystal 
Madisson itu ???

Ia adalah seorang ilmuan, pendiri 
dan CEO EverRise, serta direktur di 
ChemQuest. Dia bersemangat 
mengembangkan orang dan 
organisasi hingga mencapai potensi 
tertinggi mereka. Dengan 
pengalaman luas di seluruh industri, 
akademisi, dan laboratorium 
nasional, Dr. Morrison tahu apa yang 
diperlukan untuk membangun dan 
memimpin tim sukses yang 
menciptakan nilai abadi dan 
membawa produk dari konsep 
menjadi kenyataan.



Apa sih kunci sukses yang 
sebenarnya?

Kunci sukses bukanlah dari mana anda pergi berkuliah 
atau berapa banyak pangkat anda. Kunci sukses 
adalah bagaimana perilaku anda dalam memimpin. 
Karena peran terpenting sebagai pemimpin adalah 
untuk menghilangkan hambatan.



Hubungan antara inovasi dan 
kepemimpinan
Dr. Madisson sangat percaya bahwa inovasi adalah 
tindakan baik kepemimpinan maupun kreativitas. 
Perilaku kepemimpinan di seluruh organisasi 
merupakan faktor penting dalam menciptakan budaya 
yang benar-benar inovatif.



Hal yang terpenting untuk menjadi pemimpin adalah 
perilaku kepemimpinan dan keterampilan dalam 
memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki 
keterampilan dan inovasi yang berbeda untuk 
berkembang dalam teknologi

Hal yang Terpenting untuk 
Menjadi Pemimpin 



Mengambil contoh dari seorang 
Julius Robert Oppenheimer
Dia dikenal sebagai ahli fisika dari Amerika 
Serikat. Robert juga merupakan salah satu 
tokoh Proyek Manhattan selama Perang 
Dunia II yang bertugas untuk memproduksi 
bom atom pertama. Dengan penemuan 
ilmiah, prestasi dan kemajuan rekayasa 
yang terjadi dengan luar biasa dalan waktu 
kurang dari tiga tahun, bisa dibilang tidak 
ada orang lain dalam sejarah kita yang 
dapat menyaingi kecepatan dan skala 
Proyek Manhattan.



Being a great leader is 
hard, being a great 

scientist is hard. Being 
both?

It's possible
-Cristal Madisson. Ph. D-



● Learning to Lead (Becoming a teach 
leader requirest actually leading (Crystal 
Morisson)

● https://youtu.be/Zo5CM9ZD1yM

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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