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Perbedaan utama antara organisasi yang berkinerja baik 
dan organisasi yang menerobos hambatan adalah 
budaya inovatifnya. Jika Anda ingin organisasi Anda 
tetap terdepan dalam persaingan, maka sangat penting 
untuk menumbuhkan budaya inovasi.

Ini bukan hanya tentang pemimpin perusahaan Anda 
yang membawa ide-ide baru.  Faktanya, setiap karyawan 
organisasi harus memberikan masukan terlepas dari 
posisi dan level mereka.  Bisa dibilang, strategi 
pertumbuhan terbaik untuk bisnis Anda adalah 
mengembangkan tenaga kerja inovator. 



Bagaimana Anda 
bisa menciptakan 
budaya ramah 
inovasi di tempat 
kerja Anda?



Tanggapi Peluncuran Produk Pesaing
Anda harus senang ketika pesaing 
meluncurkan produk baru, karena 
itu menunjukkan ada begitu 
banyak minat publik terhadap 
produk atau layanan yang Anda 
tawarkan.
Selalu lebih baik memiliki 
persaingan di pasar, dibandingkan 
tidak memiliki sama sekali.  Dan 
bahkan jika Anda berdiri sendiri 
artinya Anda benar-benar 
membawa produk yang inovatif. 
Pastikan masalah yang Anda 
pecahkan sangat jelas dan sangat 
dibutuhkan.



Memahami Pelanggan

Memahami pelanggan sangat penting untuk mencapai 
kesuksesan untuk bisnis apa pun.  Anda harus bertujuan 
untuk benar-benar memahami apa yang diinginkan pelanggan 
untuk menghasilkan solusi yang paling inovatif.  

Selain itu, kedalaman pengetahuan sangat penting. Anda bisa 
menjadi ahli domain, tetapi pelanggan Anda adalah operator 
dari teknologi yang dibangun untuk memecahkan masalah 
yang mereka tangani setiap hari.  Mereka dapat memberi 
tahu Anda apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak.



Mendorong dan Menghargai Eksperimen 
yang Bijaksana dalam Organisasi

Era digital telah memungkinkan start up yang tidak 
dikenal untuk tumbuh secara dramatis dan menyalip 
pesaing mereka dalam waktu singkat.
Saya percaya alasan utama mengapa fenomena ini 
tidak biasa untuk diamati adalah bahwa start up 
semacam itu tidak hanya melakukan eksperimen 
tetapi juga mendorong dan memberi penghargaan 
kepada karyawan mereka untuk eksperimen yang 
bijaksana dalam organisasi mereka.



Jika ingin memulai budaya eksperimen dan 
pengoptimalan di perusahaan, pertimbangkan 
untuk mengikuti praktik yang disebutkan di 
bawah ini:

Bangun kepercayaan di antara 
karyawan Anda bahwa 

eksperimen adalah bagian dari 
pekerjaan mereka. 

Anda harus menggunakan beberapa kemahiran untuk 
membuat kelas pahlawan (eksperimen) ketika eksperimen 

memungkinkan Anda untuk menghasilkan keuntungan 
yang besar.

Katakan tidak untuk 
meniru pesaing Anda.



How To Foster An Innovation-Friendly Culture 
In The Workplace

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil
/2021/06/29/how-to-foster-an-innovation-friend
ly-culture-in-the-workplace/?sh=4a3c5e8f413d

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:


