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Apa itu inovasi?
Menurut Wikipedia, Inovasi adalah proses  dan 
hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan 
atau memperbaiki produk, proses, atau sistem 
yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau 
secara signifikan.



Seperti apa inovasi itu?

Biasanya inovasi itu berupa sebuah ide awal. Ide 
original yang sangat menjanjikan. Bisa juga 
berupa barang, metode atau sistem yang baru 
dikenal oleh suatu kelompok atau organisasi.

Tapi ternyata inovasi adalah tentang orang. Orang 
atau manusia adalah salah satu terobosan 
inovasi.



      Sebuah survei mengatakan bahwa tak kurang 
dari 5 tahun ke depan, perusahaan besar yang 
sangat terkenal akan menghilang jika tidak 
berinovasi.
      Kenapa berinovasi itu sangat penting? Inovasi 
dalam artian luas punya makna melakukan sesuatu 
yang baru atau sesuatu yang berbeda. Tapi, 
berinovasi di zaman sekarang itu cenderung sulit. 
Karena kita tak terbiasa melakukan atau 
memikirkan terobosan baru atau yang berbeda.
     Di zaman sekarang, biasanya sebuah terobosan 
yang berbeda malah tak dilirik bahkan diabaikan 
begitu saja. Kenapa? Karena kita sudah nyaman 
dengan keadaan biasa seperti yang kita lakukan 
sehari-hari.



   Inovasi sejatinya bukan tentang menenemukan ide-ide 
baru yang sangatlah cemerlang, atau hanya memikirkan 
strategi baru. Tetapi inovasi adalah tentang menemukan 
orang yang tepat. Orang yang selalu bersemangat dalam 
melakukan sebuah hal, orang yang selalu terdorong untuk 
menciptakan perubahan.
   Karena inovasi itu adalah hasil jangka panjang. Jika 
orang punya inovasi dan berhenti di tengah jalan begitu 
saja, tak akan terlihat hasilnya. Maka kita harus 
menemukan orang yang selalu bersemangat dalam 
mengerjakan inovasi itu.
   Ada sebuah contoh nyata yang diceritakan oleh 
Alexandre Janssen. Cerita ini benar-benar membuktikan 
bahwa inovasi bukanlah hanya tentang menemukan ide, 
tapi juga orang yang tepat. 



  “Ada seorang pekerja biasa, bernama Robb. Ia 
asalnya hanyalah akuntan biasa di sebuah 
perusahaan. Lalu ia menemukan suatu aplikasi medis 
di app store yang membuat ia bersemangat untuk 
mengembangkan aplikasi seperti ini. Ia datang ke 
bosnya dan menyampaikan ide ini. Tapi bosnya 
mengabaikannya. Lalu akhirnya ia datang ke bagian 
departemen inovasi, akhirnya idenya diterima dan 
didukung penuh.”



      Bagaimana nasib Robb selanjutnya? Ia dulu hanya 
duduk di kantor seharian dan tak pernah bisa 
menyampaikan materi di depan banyak orang. 
Sekarang ia hampir tiap minggu menghadiri seminar 
tentang medis. Sekarang ia menjadi pemimpin grup 
dan menjual produknya sendiri. Hebat bukan?
      Alexandre Janssen menyampaikan poin penting 
yang bisa kita ambil dari cerita diatas:

▪ Temukan orang yang tepat, dan bimbing mereka 
sebaik mungkin.

▪ Berikan lingkungan yang baik, aman dan suportif

▪ Pekerjakan orang lain berdasarkan semangat 
mereka, bukan berdasarkan keterampilan mereka



     Jadi (sekali lagi), temukanlah orang yang tepat. 
Orang yang selalu bersemangat dalam menjalankan 
hal yang mereka yakini. Karena orang seperti itu tidak 
melihat hambatan, tetapi melihat kemungkinan. 
Mereka tidak melihat kemustahilan, tetapi melihat 
peluang. Mereka tidak bekerja karena tuntutan atasan, 
tetapi mereka bekerja karena mereka percaya kepada 
apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja bukan 
karena gaji, tetapi mereka bekerja karena punya suatu 
tujuan.
    Dan bimbing mereka sebaik mungkin. Suatu saat 
nanti, mereka akan membuat suatu dobrakan besar 
yang mendorong banyak perubahan.



● Inovasi adalah Tentang Menemukan Orang 
yang Tepat.

● Link Sumber Content : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7chxa
rBJ98

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.
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