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Dilansir dari Investopedia, disruption atau 
disruptive innovation adalah hal-hal yang 
mengacu kepada teknologi dan memberikan 
pengaruh besar terhadap industri atau pasar.

Di sisi lain, menurut Clayton Christensen, 
disruption menggambarkan proses di mana 
suatu produk atau jasa yang berawal dari 
aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil 
ke dalam pasar besar sehingga menggeser 
perusahaan konvensional



Intinya, disruption adalah 
mengubah segalanya yang 

tadinya kuno menjadi suatu hal 
yang menarik dan berpotensi 
dapat membuka pasar baru.



First Principle Thinking pertama kali 
dikemukakan oleh Aristoteles seorang 
filsuf Yunani, ia percaya bahwa :
“Kita belajar lebih banyak dengan 

memahami prinsip-prinsip dasar 
dari suatu subjek.”

–Aristoteles



First Principle Thinking 
sebagai “basis pertama 

dari mana sesuatu 
diketahui.”

–Aristoteles



First Principle Thinking mengajak kita untuk 
menggali lebih dalam dari sesuatu yang 
ingin kita pahami sampai hanya tersisa 
sebuah kebenaran. 
Seperti kita mengupas bawang bombay, 
lapis demi lapis kita kupas sampai mencapai 
bagian paling dalam dimana kita tidak dapat 
mengupas lagi.



CONTOH :
Ketika kita ingin memulai bisnis, otomatis kita 
akan mulai mencari terlebih dahulu apa 
sebenarnya bisnis itu. Mungkin bisa secara cepat 
kita katakan bisnis adalah kumpulan karyawan 
dalam sebuah kantor.
Tapi ketika kita mencari lebih dalam lagi apa 
sebenarnya bisnis itu, ternyata orang dikatakan 
berbisnis adalah ketika ia berhasil melakukan 
transaksi dengan orang lain. Lalu, kita cari lagi 
lebih dalam apa itu transaksi dan ternyata 
transaksi adalah pertukaran nilai antara si penjual 
dan si pembeli.



Jadi, first principle dari bisnis 
adalah pertukaran nilai 

antara penjual dan pembeli.



Ini mikroblogku, 
mana mikroblogmu?



● First Principle Thinking: Cara Berpikir Para 
Disruptor Industri (Dr. Indrawan Nugroho)

● https://www.kubikleadership.com/leadershi
p-knowledge-what-is-your-new-currency-in
-the-new-normal/

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: Youtube Channel 
Dr. Indrawan Nugroho


