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Apakah Menjadi Absurd 
Merupakan Rahasia 
Dibalik Inovasi yang 
Sukses?



Kamu pernah denger kutipan milik salah satu 
tokoh hebat dunia ini?

“ If at first the idea is 
not absurd, then there 

is no hope for it ”
 Albert Einstein



Tahukah Kalian?

  Ada Gary Dahl yg menjual batu-batu sebagai 
hewan peliharaan yang “bebas repot”, dan itu 
berhasil menjadi mode mainan terbesar sepanjang 
masa

   Ada Joel Comm, penemu aplikasi iFart untuk iPad 
dan iPhone, yg mencakup 26 suara kembung 
contohnya "Record-A-Fart," "Fart-a-Friend," dan 
"Sneak Attack." Dan aplikasi ini adalah salah satu 
dari 20 aplikasi terlaris Sepanjang Masa di AppStore, 
dan pada puncaknya menghasilkan pendapatan lebih 
dari 10.000 dollar per hari  (sekitar 145 juta rupiah)



 Ada juga Snuggie yang dibuat oleh 
pengusaha Amerika Scott Boilen. Selimut yg 
menyerupai handuk mandi berlengan ini 
berhasil menjadi tren dan telah terjual lebih 
dari 35 juta di seluruh dunia bahkan 
menghasilkan pendapatan mencapai 500 juta 
dolar (7,2 triliun rupiah).

Dan masih banyak contoh lain dari 
ide-ide yg awalnya terdengar 

konyol namun ternyata 
menghasilkan inovasi yg briliant



Namun kenyataannya,
Di dunia bisnis ide-ide konyol seringkali masih 
dipandang rendah. Bayangkan seorang karyawan 
perusahaan mapan mengajukan produk hewan 
peliharaan dari batu.

Atau bayangkan dirimu mempresentasikan 
dihadapan bosmu di perusahaan 
pengembangan software, kalau ini saatnya 
mengembangkan tren kentut virtual. 

Bisa kau bayangkan ekspresi mereka 
yang mendengarkanmu?

Mungkin yang kau dapatkan adalah 
serangan dari para peneliti pasar yang 
terlalu rasional bahwa idemu bodoh, 
atau mungkin kau hanya akan ditertawakan



Hal itu akan membuat seseorang cenderung berpikir 
“ide liar” adalah sesuatu yg tidak dapat diterima. 
Mereka akan membatasi pikiran mereka dan akhirnya 
memunculkan inovasi-inovasi yg cenderung
berada dalam jalur aman namun kaku dan 
membosankan. 

Bahkan jika orang menghasilkan beberapa 
konsep gila, mereka jarang memiliki
keberanian untuk berbagi pemikiran
aneh mereka dengan kelompok
yang lebih luas.

Alhasil produk atau pelayanan baru yg 
dihasilkan pun jarang memicu kepuasan 
baru untuk customer.



Jadi, benar bahwa inovasi besar 
membutuhkan ide-ide segar yg 
seringkali terdengar “gila”

Karena kekakuan takkan 
membawamu melihat dunia yg 
baru. Pun ketakutan terhadap 
bagaimana orang memandang

ide gilamu akan menghalangi dirimu dari 
merealisasikannya. Ide gila penghasil jutaan dollar 
hanya akan datang dari orang yg berani membiarkan 
dirinya berada dalam keabsuran dan kreativitas tanpa 
batas. So, apakah sekarang kau siap mewujudkan 
ide briliant bernilai jutaan dollar lainnya?



Is Being Absurd The Secret Ingredient Behind 
Innovation Success?
https://www.tanveernaseer.com/absurd-innovation-ja
mie-anderson-gabor-burt/

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:


