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Membentuk budaya inovasi memang bukan perkara 
mudah.

Banyak sekali seorang leader yang gagal 
menerapkan budaya inovasi dalam timnya.
Padahal, leader tersebut sudah memiliki semangat 
yang tinggi dalam membudayakan inovasi.

Akan tetapi, cara yang dilakukan untuk mewujudkan 
semangat inovasi tersebut kurang efektif.

Lalu, bagaimana cara membentuk budaya 
inovasi yang tepat?



Change should be like Dolphins, 
instead of Whales

Cara membentuk budaya inovasi dapat menggunakan 
analogi, ‘ikan paus’ dibanding ‘lumba-lumba’.

Ibarat Ikan lumba-lumba yang sering muncul ke 
permukaan untuk bernafas karena mereka menghirup 
udaranya sedikit-sedikit saja, sehingga effort untuk setiap 
nafasnya kecil. 

Berbeda halnya dengan  ikan paus yang sekali nafas lama 
dan menghirup banyak sekali udara untuk kemudian 
menyelam lama dalam laut. Sehingga effort untuk setiap 
kali bernafas sangat besar.



Pecah menjadi langkah-langkah kecil

Analogi ikan lumba-lumba itulah yang mengajarkan 
bahwa untuk mencapai suatu perubahan besar, maka 
pecahlah menjadi langkah-langkah kecil sehingga lebih 
mudah direalisasikan.

Faktanya, banyak leader  yang masih menggunakan 
analogi ikan paus dalam membentuk budaya inovasi. 
Mereka menginginkan sebuah inovasi besar-besaran 
dalam waktu singkat. Alhasil, mereka bahkan tidak bisa 
menghasilkan inovasi apapun. 

Mereka merasa sulit untuk mewujudkan inovasi dan 
menyerah dengan inovasi.



Pendekatan Small Wins Innovation

Lalu, bagaimana dengan mereka yang menggunakan 
analogi ikan lumba-lumba?

Mereka menggunakan pendekatan small wins innovation 
yang berhasil mencapai kemenangan-kemenangan yang 
kecil tetapi bermakna melalui inovasi-inovasi kecil. 

Inovasi kecil itulah yang memudahkan tim dalam 
merealisasikan suatu perubahan. Kesuksesan melakukan 
inovasi tersebut, membuat mereka merasa lebih yakin 
untuk membentuk dan mempraktikkan budaya inovasi 
selanjutnya dengan lebih intens.



Seperti apa penerapan Small Wins?

Kita bisa mengambil contoh dari permasalahan sederhana 
yang sering muncul. 

Misalnya:
‘Bagaimana cara meningkatkan kepuasan customer sebesar 

1% dalam 30 hari ke depan?’ atau 
Bagaimana cara mengurangi waktu antrian sebesar 5 menit?’

Penting bagi sebuah tim yang baru pertama kali memulai 
projek inovasi untuk mengingat bahwa tidak ada 
permasalahan yang terlalu kecil, yang penting ialah 
mereka mampu merasakan kesuksesan berinovasi.



Cara terbaik  untuk memulai budaya inovasi 
adalah dengan menyadarkan tim bahwa mereka 
bisa melakukan sebuah inovasi.

Salah satunya dengan menggunakan konsep 
Small Wins Innovation.

Jadi, sudahkah kamu menerapkannya 
dalam tim-mu?
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