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Pada era globalisasi seperti 
sekarang ini, perkembangan 
dunia bisnis berjalan dengan 
sangat pesat. 

Jika para pelaku usaha tidak 
berusaha menjadi diri yang 
kreatif dan inovatif dalam 
menghasilkan produknya di 
pasaran, maka usahanya akan 
tergilas oleh kompetitor lain.



Kamu akan memiliki organisasi/bisnis yang jauh 
lebih inovatif dan tangguh jika kamu mengikuti 
3 langkah ini.

Ada yang tahu 
3 langkah itu 
apa saja ?



Menciptakan alat yang 
memungkinkan setiap orang untuk 
berkomunikasi secara strategis 
tentang inovasi

Seperti perusahaan W.L. Gore 
menempatkan kriteria inovasi 
utamanya dalam bentuk “Lembar 
Kerja Konsep Produk” satu 
halaman, yang berisi pernyataan 
singkat tentang konsep produk, 
teknologi yang akan digunakan, 
bentuk produk, dan kebutuhan 
pelanggan.



Periksa dan perbaiki ide 
secara kolektif dan terus 
menerus

Tujuannya adalah agar hanya ide-ide terbaik yang 
bertahan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa 
pemeriksaan kolektif yang berhasil bergantung pada 
setidaknya dua hal, yaitu :

Pedoman yang jelas dan dipahami secara umum untuk 
menilai inovasi yang diusulkan.

Pemangku kepentingan yang beragam diundang 
sejak awal dan sering kali untuk membantu menilai 
dan menyempurnakan gagasan.



Tugas pemimpin yang hebat 
adalah melayani orang-orang 
yang dekat dengan pasar. 
Mereka melakukan apa pun 
yang mereka bisa untuk 
membuka jalan bagi proyek 
baru yang menjanjikan dan 
mendapatkan tim inovasi 
sumber daya yang mereka 
butuhkan.

Hancurkan hambatan yang 
menghalangi inovasi



Yuk, mulai lakukan langkah 
tersebut dari sekarang!

 
Jadilah pemimpin yang 
berinovasi dan kreatif!

Nah, sekarang kamu sudah mengetahui apa saja 
3 langkah tersebut…



“Innovation 
distinguishes 
between a 
leader and a 
follower.”

- Steve Jobs



● 3 Ways to Build a Culture of Collaborative 
Innovation by Kate Isaacs and Deborah 
Ancona

● https://hbr.org/2019/08/3-ways-to-build-a-cul
ture-of-collaborative-innovation

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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