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Eksistensi dan jatuh bangunnya organisasi 

tergantung pada inovasi dari waktu ke waktu 
yang diiringi dengan daya imajinasi oleh 

organisasi tersebut. Hal itu kita kenal dengan 
istilah Imagineering. 

Mari berkenalan dengan istilah Imagineering dan 
inovasi serta bagaimana imagineering dapat 
membimbing inovasi bagi organisasi terutama di masa 
pandemi Covid-19. 



Inovasi

Berasal dari kata Imagination (Imajinasi) dan 
Engineering (rekayasa). Dengan kata lain, 
Imagineering adalah proses mengubah ide menjadi 
produk.

Imagineering

Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya.



Imagineering sebagai 
Penunjang Inovasi 

Organisasi

  “Imagineering adalah cara bagaimana kita 
menggunakan seluruh mode berfikir kita 
sebagai manusia untuk mencapai tujuan 
tertentu” 

Melinda Nurimannisa



Organisasi Harus 
Berinovasi 
Menghadapi Masa 
Depan

     47%  UMKM harus gulung tikar yang disebabkan 
pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, 
organisasi harus dapat beradaptasi dengan 
melakukan inovasi. Organisasi yang 
mempertahankan status quo akan semakin 
kesulitan menghadapi era yang semakin dinamis. 



Bagaimana cara 
organisasi berinovasi 
dengan imagineering?



Enam tahapan cara :

• Imagination
Tahap ini, lakukanlah brainstorming dengan anggota tim 
untuk bangun kesadaran tentang pentingnya berinovasi 
dan mencari inspirasi. 

• Design
Lakukan storyboard building dan prototyping product.

• Development
Lakukan pencobaan pada produk prototype dari 
berbagai perspektif untuk menguji apakah produk dapat 
menjadi solusi.



• Illustration
Presentasikan pada pihak eksternal organisasi dan 
mintakan masukan untuk menghindari bias pemikiran 
kelompok. 

• Improvement
Revisi segala kekeliruan. 

• Evaluation
Refleksikan yang sudah dikerjakan, tanyakan : apa yang 
belum berjalan baik? apa yang butuh diatasi? apa yang 
sudah berjalan baik? apa yang perlu dikembangkan?



Nah, mari kita 
menempatkan diri menjadi 
long-life learner. 

Status quo hanya akan 
mematikan daya imajinasi, 
beserta inovasinya.



Imagineering Membimbing Inovasi (Redaksi 
Pemimpin.ID)

https://pemimpin.id/imagineering-membimbing-i
novasi/

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:

https://pemimpin.id/imagineering-membimbing-inovasi/
https://pemimpin.id/imagineering-membimbing-inovasi/

