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INOVASI DAN KREATIVITAS

© Saifoe El Unas

itu adalah :

1. Bukan semata-mata memecahkan masalah,

tetapi menciptakan sesuatu yg lebih baik,

orisinil & memecahkan masalah yg kreatif.

2. Cara mengoptimalkan dan menggunakan

pengetahuan utk mengatasi masalah yg belum

ada jawaban pasti.

3. Kemampuan utama & dasar menjadi wirausahawan

sukses.

4. Cara utk menghasilkan kesuksesan dg

penciptaan ide, gagasan serta dg memunculkan

inspirasi yg brilian.
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5. Tidak bisa ditiru atau dipaksakan pd orang lain

tapi bisa dilatih dan dipelajari.

6. Menggunakan cara yg berbeda dr yg dilakukan

orang lain.

7. Kunci utk merancang desain produk baru dan

munculnya teknologi baru.

8. Tanpa kreativitas berarti tidak ada penemuan.

Kegunaan pola pikir kreatif :

1. Menemukan gagasan, ide, peluang & inspirasi

baru.

2. Mengubah masalah/kesulitan dan kegagalan menjadi

suatu pemikiran cemerlang utk langkah selanjutnya.

3. Menemukan solusi yg inovatif.

4. Menemukan suatu kejadian yg belum pernah dialami/

belum pernah ada hingga menjadi penemuan baru.

5. Menemukan teknologi baru.

6. Mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan/

keunggulan.
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Bagaimana membangkitkan kreativitas ?

1. Mulai berimajinasi dan terus berimajinasi.

2. Berpikir berbeda dari orang lain.

3. Belajar berpikir optimis, bukan pesimis dalam

mengahadapi masalah yg belum ada solusinya.

4. Selalu membuat konsep.

5. Berpikir, melihat dan memvisualisasikan hal dari

segala aspek.

6. Berpikir lebih detail sehingga akan ditemukan

suatu hal yang lain.

7. Mengamati suatu produk lebih lama untuk

menemukan perbedaan/perubahannya, penyebab

perubahan, dampak perubahan, peluang baru

untuk perbedaan yang lain.

8. Gabungkanlah pengetahuan, pengalaman dan

informasi2 yg baru untuk memecahkan masalah

yang akan terjadi → teori konektivitas.

9. Selalu berpikir bahwa segala hal itu belum

sempurna, masih bisa disempurnakan lagi untuk

dijadikan inspirasi/peluang baru → teori

ketidaksempurnaan.
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Prinsip-prinsip berpikir kreatif :

1. Pola pikir kreatif diawali dari Teori Ketidak-

sempurnaan.

2. Bisnis yg “Isi tetapi kosong” dan yang “Kosong

tetapi berisi”.

3. Think Differently with Opposite Position.

4. Think More Detail.

5. Have a Perfect Result.

6. There must be a solution.

7. Kesulitan dan inspirasi itu saling melekat.

8. Knowledge only 1%, imagination 99%.
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Tidak ada sesuatu yg mustahil bagi orang yg 

percaya pd dirinya bisa melakukan hal-hal yg besar.

Pengetahuan adalah 1% modal utk sukses dan 99% 

adalah semangat yg tidak pernah menyerah.

Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan, sebab 

pengetahuan itu terbatas sedangkan imajinasi tidak 

mengenal batas.
- Albert Einstein -

King C. – Gillete Razor

Pada suatu pagi, ia sedang mencukur jenggot dan

kumisnya dengan alat yg biasa dipakai. Betapa

kecewanya ia karena alatnya sudah tumpul, berkarat,

berat dan mahal. Akhirnya muncullah ide : Bagaimana

kalau dirinya membuat pisau cukur yg habis pakai

dibuang, mudah diganti, tidak berkarat, dan harga

terjangkau.

Maka muncullah : Gilette Razor yang disposable.
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Steve Jobs – PC Apple

Pada waktu itu IBM merajai bisnis komputer dengan

produk “main frame”-nya yang begitu sempurna

sehingga banyak pekerjaan yg rumit dan

membutuhkan proses panjang dapat diselesaikan

dengan komputernya IBM. Pandangan umum, tidak

mungkin ada yang bisa mengalahkan IBM.

Tetapi bagi Steve Jobs, Big is not beautiful. Produk itu

tidak simpel, tidak bisa dibawa-bawa dan tidak semua

orang bisa memiliki.

Akhirnya muncullah produk : Apple PC (Portable

Computer).

Teori Inovasi berlandaskan dari sesuatu yang tidak

mungkin (impossible) untuk diwujudkan menjadi

mungkin (possible).

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan

inovatif adalah :

1. Harus berorientasi pasar

2. Mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan

3. Punya unsur efisiensi dan efektifitas

4. Harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan

5. Harus bisa ditingkatkan lagi
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Jenis-jenis inovasi :

1. Inovasi produk

2. Inovasi marketing

3. Inovasi proses

4. Inovasi teknikal

5. Inovasi administrasi


