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Kita pasti pernah mendengar ucapan “Kita harus berpikir out 
of the box.” Orang yang berpikir out of the box kadang 
berpikir bahwa ada tempat ajaib di luar di mana kita bisa 
menemukan inspirasi hebat atau ide-ide hebat.

Tapi tau gak sih? Kita akan merasa lebih mudah dengan cara 
berpikir inside the box. Ada lebih banyak ide dan cara kerja 
yang menunjukkan bahwa menempatkan batasan dan kotak 
pada pekerjaan kita akan mengarah pada hasil dan ide yang 
lebih dalam. Kita akan menemukan banyak cara untuk 
menyelesaikan masalah dengan berpikir dalam kotak.  

BEDANYA THINKING INSIDE THE BOX 
DAN OUT OF THE BOX?

TAU GAK SIH ?



Jika saya meminta Anda untuk memikirkan visi Anda, dan 
menuliskan visi pribadi Anda, Anda mungkin bingung. 
Begitu banyak pilihan, begitu banyak ide. Tetapi jika saya 
meminta Anda untuk menuliskan visi Anda dalam 6 kata 
atau kurang, Anda akan memiliki kotak, batasan, dan 
tempat untuk memulai. Dan siapa tahu, mungkin Anda 
menemukan sesuatu yang mirip dengan visi iPod Steve 
Jobs tentang "A 1000 lagu di saku Anda."

ILUSTRASI



1. Time Box

Ini adalah yang paling klasik dari semua kotak. Contoh 
klasik, yaitu Hackathons dan 24 jam "Fedex". Hari di 
mana Anda mencoba membuat perangkat lunak 
dalam 24 jam atau kurang. Kekuatan batasan waktu 
bekerja, seperti yang dikatakan Harry Shearer, "Saya 
adalah salah satu dari orang-orang yang 
berkembang pada tenggat waktu, tidak ada yang 
membawa inspirasi lebih mudah daripada 
keputusasaan." 
Kotak ini dapat diterapkan dalam banyak cara, baik itu 
teknik Pomodoro di mana Anda bekerja selama 25 
menit pada sesuatu atau konsep "Diam dan tulis" di 
mana para penulis duduk bersama selama satu jam 
dan tidak melakukan apa pun selain menulis. Dengan 
menempatkan batas waktu ini, produktivitas dan 
kreativitas sejati serta eksplorasi berkembang.

Overview of boxes 



2. Space Box

Kotak ini membuat pekerjaan yang tampak sulit 
menjadi mudah. Dimana dengan memberikan 
tantangan kepada orang-orang ketika berbicara 
tentang strategi dan pengembangan visi. Mereka 
akan diberikan 4 kotak kecil di mana mereka dapat 
menulis dan mereka harus membuat storyboard 
singkat dari pesan mereka.

Setelah menguji ini pada ribuan orang, saya dapat 
dengan aman mengatakan bahwa batas ruang 
membantu semua orang untuk menghasilkan 
pesan yang dapat segera diuji dalam kerangka 
waktu yang sangat cepat. Mengapa? Karena 
keterbatasan ruang membuat Anda segera fokus. 
– Lars Sudmann



3. Ritual Box

Mengacu pada kerangka waktu atau proses tetap 
yang Anda berikan, untuk memungkinkan orang 
mengembangkan kedalaman dan menguji sesuatu 
yang baru. Sebuah kata Jepang adalah contoh 
yang baik untuk ini. Praktisi mempraktikkan proses 
tetap dan serangkaian gerakan untuk 
mengembangkan gaya mereka sendiri. Sementara 
membatasi jenis gerakan pada bentuk, ini 
memungkinkan Anda untuk mengembangkan 
kedalaman di dalam. Contoh, perusahaan tentang 
ritual sesuatu adalah budaya pemecahan masalah 
A3 Toyota yang menuntut agar semua masalah 
didekati pada lembar A3.



4. Sand Box

Berasal dari desain perangkat lunak, jenis pemikiran 
ini membatasi upaya dan efek dari jenis kode 
perangkat lunak baru atau produk baru. Anda 
membiarkannya bermain di kotak pasir di mana ia 
tidak dapat melakukan banyak kerusakan. Dengan 
itu Anda membatasi dampak sesuatu yang baru 
dapat memiliki bidang yang sangat terbatas. 
Aplikasi dalam bisnis ini adalah pasar uji atau 
eksperimen kecil yang tidak dapat merugikan besar, 
atau misalnya menguji sesuatu hanya dalam 
pertemuan kecil.



Dengan berpikir inside the box kita akan 
menemukan perubahan, kreativitas, inovasi, bahkan 
transformasi.

Sebagai seorang pemimpin, akan lebih mudah 
untuk menerapkan seni bereksperimen dan 
kreativitas jika Anda berpikir di dalam kotak, 
kerangka kerja, atau struktur. Organisasi kemudian 
dapat mengimplementasikan berbagai hal dengan 
lebih mudah, dan Anda memulai perjalanan menuju 
kedalaman dan eksplorasi.



"Vision is the art of 
seeing what is invisible 

to others."
- Jonathan Swift



● Great leaders transform organizations 
by thinking INSIDE the box (Lars 
Sudmann) 

● https://youtu.be/rT4XW9ogHD0

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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