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YUK BUAT INOVASI!
Kalau kamu seorang pemimpin, pasti pernah, sedang, atau 

akan mencetuskan ide ini. INOVASI.

Ketika kamu mengutarakannya, mungkin anggota timmu 

akan setuju dan menyambut baik idemu.



YUK BUAT INOVASI!
Namun, seberapa dalam mereka memahami terkait inovasi 

yang kamu maksud, seperti:

- “Mengapa saya harus berinovasi?”

- “Apa yang perlu diinovasikan?”

- “Bagaimana pekerjaan saya akan berubah dengan 

adanya budaya inovasi ini?”



YUK BUAT INOVASI!
Ketika pertanyaan tersebut datang dari salah satu anggota 

timmu yang terkenal kritis dan kamu tidak dapat 

menjawabnya, kemungkinan besar anggota timmu yang 

lain akan mulai ragu dengan idemu.

Artinya, jangan hanya sekadar mengajak berinovasi, tetapi 

jawablah pertanyaan ‘kenapa’, ‘apa’ dan ‘bagaimana’ yang 

muncul dalam pikiran mereka terkait inovasi yang ingin 

kamu realisasikan.



Pertama, Menjawab “Kenapa?”

‘Change or Die’

Jawaban yang telah kamu susun dan 

disampaikan dengan sangat meyakinkan akan

menguat ketika kamu menyisipkan jawaban ‘Change or Die’.

Riset mengatakan bahwa reaksi manusia lebih kuat terhadap 

ancaman dibanding hadiah. Tertinggal trend dan dilupakan 

atau tetap hidup dengan terus berinovasi? 

Hal ini akan membuat anggota timmu merasakan urgensinya 

berinovasi.



Kedua, Menjawab “Apa?”
‘Grab the Chance’

Bukan sekadar penjabaran spesifik yang menggambarkan tujuan 

atau visi dari inovasi yang ingin kamu realisasikan. Bisa jadi itu 

belum cukup untuk menggerakkan timmu.

Kamu bisa menyisipkan jawaban ‘Grab the Chance’.

Kesempatan emas apa yang ingin diraih sehingga tim harus 

segera berinovasi? Apa karena trend customer tertentu, 

teknologi baru, adanya kompetitor, atau apapun yang 

membuat saat ini waktu yang pas 

untuk merealisasiakan inovasi 

yang kamu utarakan.



Ketiga, Menjawab “Bagaimana?”
‘I’ll Be There’

Banyak pemimpin yang mencoba meyakinkan bagaimana timnya 

bisa sangat berkembang bila mereka berusaha mengembangkan 

dirinya untuk lebih berinovasi, tetapi tidak menjelaskan 

bagaimana sebagai pemimpin mereka bisa membuat prosesnya 

lebih mudah atau menyenangkan.

Memberikan jawaban ‘I’ll Be There’ seperti ini akan membuat tim 

lebih percaya dan berusaha maksimal 

dengan inovasi yang ingin 

kamu realisasikan.



YUK BUAT INOVASI!
Kalau kamu seorang pemimpin,

yuk masih ada waktu berbenah diri.



• Membangun Semangat Tim untuk Menerapkan 
Budaya Inovasi (Eko S. Nugroho)

• https://www.cias.co/post/membangun-semangat-
tim-untuk-menerapkan-budaya-inovasi 

 

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:

• Aset by Freepik


