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Sebagai pemimpin inovasi, menjadi inovatif saja 
tidak cukup. Inovasi tersebut harus disampaikan 
kepada semua orang agar memberikan dampak 
dan bermanfaat bagi perusahaan. Oleh karena 
itu, kemampuan komunikasi sama pentingnya 
dengan menemukan strategi inovasi itu sendiri.

Nah, berikut adalah beberapa cara menurut 
Chris Blundell agar suatu inovasi dapat 
tersampaikan dengan baik.

Swipe left!



Pertama, pahami dengan jelas apa arti inovasi bagi 
Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut:

1. Dampak – apakah inovasi tersebut bersifat 
disruptif atau evolusioner?

2. Kecepatan – apakah Anda berorientasi pada 
progres jangka pendek atau jangka panjang?

3. Sumber – apakah inovasi tersebut bersifat 
individual atau merupakan fungsi dan struktur 
bisnis secara keseluruhan?



4. Tujuan – siapa yang diuntungkan dari inovasi ini 
(masyarakat pada umumnya atau pengguna 
secara individu)?

5. Fokus – apakah inovasi tersebut ditargetkan 
kepada produk secara langsung atau proses 
produksinya? 

Lima dimensi ini akan membantu dalam 
memahami inovasi tersebut sehingga pendekatan 
yang dibutuhkan dapat diartikulasikan dengan lebih 
jelas.



Selanjutnya, kemas inovasi tersebut menjadi sebuah 
cerita menarik. Menurut Chris, ada lima fundamental 
yang dapat dijadikan sebagai basis cerita tersebut:

1. Revolutionaries. Menetapkan tujuan-tujuan 
ambisius. Berani dan agresif dalam berkomunikasi.

2. Continuous Improvers, kebalikan dari revolusioner. 
Mengutamakan kepercayaan dan keandalan, 
memimpin dengan kerja sama dan budaya 
kolaborasi.

3. Social Agents. Menyusun inovasi melalui 
kebutuhan masyarakat luas, memecahkan 
tantangan mendesak seperti lingkungan dan 
sumber daya.



4. Enablers, platform bisnis seperti fintech. 
Memperlakukan inovasi sebagai suatu ventura 
bersama dengan pelanggan dan partner, fokusnya 
membantu mewujudkan potensi bisnis lain.

5. Inventors, pionir sejati yang mencoba melampaui 
batasan di area-area seperti  genetika, pembelajaran 
mesin, atau eksplorasi ruang angkasa. Berkaitan 
erat dengan progress kehidupan manusia.



Setelah menemukan pendekatan yang tepat dan 
mengemasnya menjadi suatu cerita yang menarik, 
langkah terakhir adalah memetakan pesan inovasi 
tersebut ke dalam strategi bisnis. 

Ceritakan dengan jelas apakah inovasi Anda 
merupakan proses berkelanjutan atau disruptif, 
mengembangkan produk, mengubah cara bekerja, 
atau menciptakan kembali perusahaan dan pasar di 
masa depan.

Jika ketiga langkah tersebut dilakukan, perusahaan 
manapun dapat mengembangkan reputasi uniknya 
sebagai inovator, didukung strategi yang solid dan 
diartikulasikan melalui cerita yang atraktif.



● What It Takes to be An Innovation Leader 
(Chris Blundell)

● https://www.linkedin.com/pulse/what-takes-
innovation-leader-chris-blundell/

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.

Sumber:


