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Apa menurutmu sifat yang diperlukan untuk menggapai 
kesuksesan? 

• kecerdasan 
• penasaran 
• disiplin 
• kreativitas 

Menurut studi oleh IBM dari 1.500 direktur utama, 
mereka percaya sifat yang diperlukan untuk sukses lebih 
dari disiplin atau integritas tetapi juga  kreativitas. 
Masalahnya: banyak dari kita telah kehilangan semangat 
kreatif kita. Atau lebih buruk lagi, kreativitas kita telah 
berkurang dari kita. 
Kabar baiknya: Anda dapat mengasah kreativitas Anda 
sebagai keterampilan kerja.



1. Dorong Kreativitas Anda
Salah satu cara terbaik untuk mendorong kreativitas anda 
seperti bermain lego. Lego bisa menjadi solusi yang bagus 
untuk memecahkan  masalah di dunia nyata.

2. 5 Level
Jika anda mengalami masalah bisnis, coba pecahkan ke 
dasar-dasar nya. Ketika saya mengatakan dasar dasar 
dengan mencoba menjelaskannya kepada anak berusia 5 
tahun.

3. Adakan Stand-Up Meetings
Apa yang umum di tempat kerja? duduk di meja duduk saat 
rapat, duduk saat makan siang
Karena kita duduk sepanjang hari, mengapa tidak 
menggantinya? Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh 
Texas A&M Health Science Center, berdiri dapat membantu 
meningkatkan konsentrasi.

4. Cari Partner
Sulit untuk mengambil proyek kreatif Anda sendiri. Bahkan 
lebih sulit untuk menangani keterampilan baru sendirian. 
Maka dari itu kita perlu seorang partner.



5. Get Out of The Office
Selain duduk sepanjang waktu, berada di kantor yang sama 
dari hari ke hari dapat menjadi penghambat kreativitas.
Oleh karena itu harus adanya pemandangan alam dan 
cahaya alami untuk menaikkan kreativitas kita.

6. Kemenangan Kecil
Penelitian menunjukkan bahwa karyawan tidak dapat 
menjadi yang paling kreatif jika mereka tidak memiliki 
lingkungan yang mendukung eksperimen.
Ini berarti melepaskan rasa takut akan kegagalan.
"Sukses adalah pergi dari kegagalan ke kegagalan tanpa 
kehilangan antusiasme" - kutipan Winston Churchill

7. Belajar dari Kegagalan
Saya ingin Anda tidak hanya menerima kegagalan tetapi 
juga mempelajari kegagalan Anda.
Dikarenakan kegagalan bisa menjadi sumber inspirasi dan 
kreativitas yang sangat besar jika Anda menggunakannya 
dengan benar.



8. Tetap Hangat
Tahukah Anda bahwa suhu di kantor dapat memengaruhi 
kreativitas?
Penelitian menunjukkan bahwa suhu yang lebih hangat 
menyebabkan pemikiran yang lebih kreatif, sementara suhu 
yang lebih dingin membuat orang tetap waspada.

9. Panggilan Telepon Terbaik Adalah Yang Tidak Dapat 
Didengar Orang Lain

Cobalah memiliki ruang khusus panggilan telepon atau 
menjauhlah dari orang lain untuk menghindari menyakiti 
kreativitas orang lain.

10. Empathetic Designs

Adalah teknik menghasilkan ide di mana para inovator 
mengamati bagaimana orang menggunakan produk dan 
layanan yang ada di lingkungan mereka sendiri.



11. Buatlah Kegiatan Baru
Apakah hari kerja Anda membosankan dan basi?
Tidak harus begitu. Cobalah memperkenalkan sedikit 
kegiatan baru ke dalam rutinitas harian Anda. Lakukan 
sesuatu yang berbeda dari rutinitas anda dikarenakan dapat 
membantu memecah kemonotonan dan menambah 
kegembiraan meskipun itu cuma 5 menit sekalipun.

12. Hobby Room
Di kantor pusat LinkedIn di Mountain View, California, 
karyawan dapat bersantai di ruang musik untuk melepaskan 
stres dan mendorong kreativitas.Dan jika menurut Anda 
ruang kantor Anda terlalu tradisional atau tidak memiliki 
dana, cobalah memulai dari yang kecil.

13. Batasi Waktu
Kreativitas tidak linier. Bagi banyak orang yang 
mengerjakan suatu tugas, awal dan akhir adalah tempat 
keajaiban paling kreatif terjadi.Itu karena otak kita lebih 
santai dan kurang fokus pada awal dan akhir proyek, yang 
mengarah pada percikan kreatif.



14. Redupkan Lampu
Sebuah studi yang diposting di Journal of Environmental 
Psychology menemukan bahwa orang lebih kreatif ketika 
lampu redup. Mengapa? Lampu redup membuat orang 
merasa lebih bebas dari kendala, lebih terbuka terhadap 
risiko.

15. Use Creative Conversation Starters
Bagaimana pertemuan Anda dimulai? Bagaimana panggilan 
telepon Anda dimulai? Milik saya semua dimulai dengan 
cara yang sama:
"Bagaimana cuacanya? ini adalah cara yang bagus untuk 
memperkenalkan kreativitas untuk memulai hari. 
Percakapan yang Anda lakukan di luar kantor dapat 
merangsang kreativitas di dalam kantor.

16. Fruits, Not Cookies
Sebuah studi dari British Journal of Health Psychology 
menemukan bahwa partisipan yang makan lebih banyak 
buah dan sayuran merasa lebih bahagia dan lebih kreatif di 
tempat kerja.
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17. Hot Desking
Ruang kantor tradisional memiliki pengaturan khusus, di 
mana setiap karyawan memiliki meja sendiri. Tidak dengan 
meja panas. Singkatnya, hot desking memiliki meja lebih 
sedikit daripada karyawan.
Mengapa? Ini memungkinkan karyawan duduk di mana pun 
mereka mau, mulai dari meja terbuka atau meja kerja hingga 
lebih banyak ruang publik seperti sofa.
Manfaatnya adalah karyawan dapat merasa lebih nyaman 
dan bekerja secara kolaboratif. Kelemahannya adalah 
produktivitas mungkin menurun dan mungkin ada lebih 
banyak kekacauan terutama di kantor besar.

18. The Fellback
Sudah mencoba semua yang ada di panduan ini tetapi masih 
merasa buntu? Maka  anda perlu mundur.
Pengunduran diri anda tidak harus ditempat kerja bagi 
kebanyakan orang itu di rumah, menghabiskan waktu 
bersama sahabat atau melakukan hobi favorit anda.



"DARIPADA BELAJAR DARI KESUKSESAN ORANG 
LAIN, LEBIH BAIK BELAJARLAH DARI KESALAHAN 
MEREKA. DIKARENAKAN SEBAGIAN BESAR ORANG 
PUNYA ALASAN GAGAL YANG SAMA. SEDANGKAN 
KESUKSESAN BISA DIHUBUNGKAN DENGAN 
BERBAGAI ALASAN” 

-Jack Ma-



● 18 Spesial Ways You Can Maximize 
Creativity in The Workplace

● https://www.scienceofpeople.com/creative-
at-work/
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