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KREATIVITAS

&

INOVASI



Latar Belakang

PERSAINGAN

DUNIA USAHA

PERSAINGAN

DUNIA KERJA

PERSAINGAN

PENDIDIKAN

Mereka Yang Memiliki Nilai “PLUS” akan Memenangkan Persaingan



Bekal “PLUS” Apa yang Dibutuhkan ?

◦Kemampuan KREATIF DAN INOVATIF; karena:

◦Problem Solver >> Mengatasi Masalah

◦Differensiasi >> Unique Selling Point

◦Kebutuhan Pasar >> Beragam keinginan pasar



Problem Solver

◦ Menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan cara

tertentu dan hasil optimal

◦ Problem adalah Opportunity sebuah bisnis

◦ Gojek : Mengatasi masalah OJEK (Expensive, Unreliable, Security)

KEYWORD : 
Seorang Problem Solver Haruslah

Seseorang yang berfikir Kreatif

dan Inovatif



Tidak Ada Seorang Pun Tanpa Masalah…

◦ Pekerja : Masalah memenuhi kebutuhan hidup

◦ Pelajar : Masalah menyiapkan bekal masa depan

◦ Orang Tua : Masalah Mengurusi Anak dan Keluarga

◦ Pebisnis : Masalah Mengatur Usaha nya

◦ dll

Melihat Masalah Sebagai PELUANG dengan Solusi 

KREATIF/INOVATIF



Apa Itu KREATIF ?

◦ “Kreatifitas adalah menginvestasikan kecakapan dan ikhtiar

individu ke dalam gagasan yang baru dan berkualitas tinggi” 

(Stenberg and Lubart, 1995)

◦ “Kreatifitas adalah kecakapan individu dalam memecahkan

masalah, menghasilkan produk dan mengajukan serangkaian

pertanyaan baru dan unik yang berbeda dari orang lain” 

(Howard Garner, 1998) 

◦ “Kreatifitas adalah proses menciptakan ide/gagasan/hipotesis

serta mengkomunikasikan hasilnya” (Torrance, 1999)



3 Definisi Kreatifitas (Robert Harris, 1998)

1. Kemampuan Membayangkan atau Menemukan Sesuatu yang 

Baru

Pada Dasarnya Setiap Orang Secara Substansial Memiliki

Kemampuan Kreatifitas Sejak Lahir 

Kreatifitas Pada Masa 

Anak-anak



3 Definisi Kreatifitas

2. Sikap Mampu Menerima Perubahan dan Pembaruan, 

Fleksibilitas dalam Cara Memandang, Kebiasaan Menikmati Hal 

Baik dan Mencari Jalan Memperbaiki Hal tersebut

◦ Contoh : Semangka Kotak dari Jepang



3 Definisi Kreatifitas

3. Kreatifitas Adalah Sebuah Proses. 

Orang yang kreatif adalah pekerja keras, dan secara kontinyu

memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi dengan membuat perubahan-

perubahan gradual dan perbaikan-perbaikan kerja mereka

◦ MITOS : 

◦ Proses Kreatif Melakukan Sesuatu Menakjubkan dalam Waktu Singkat dan 

Menghasilkan benda Hebat

◦ REALISTIS :

◦ Untuk menghasilkan penemuan baru masih diperlukan perbaikan secara

Gradual



Sumber Pembangkit Kreatifitas

◦ Ilmu Pengetahuan

◦ Intelejensia

◦ Gaya berpikir

◦ Karakter Personal

◦ Motivasi

◦ Lingkungan

Dalam Problem Solving motivasi terkuat

Adalah faktor Masalah

Tingkat Intelejensia (IQ) tidak langsung

Berhubungan dengan Kreatifitas



Apa itu INOVASI ?

◦ Inovasi : Semua jenis Tindakan yang bertujuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja dan/atau kualitas

dari semua bentuk kegiatan baik berupa Peranti Keras

(Hardware) maupun Peranti Lunak (Software)

◦ Peranti Keras : Komputer, Mobil, Mesin, Alat Dapur, dll

◦ Peranti Lunak : Cara, Metodologi, Aplikasi, Sistem, Proses, dll



Mengapa Harus Inovatif ?

◦ Karena :

Tuntutan zaman hari ini harus lebih baik dari hari kemarin !

◦ Artinya :

Segala sesuatu harus diperbaiki tanpa henti

◦ Konsekuensinya :

Siapapun harus siap memperbaiki kualitas dalam setiap bidang



Bagaimana Jika Tidak Inovatif ?

◦ Akan Terjadi SELEKSI ALAM : Siapa Lemah, Dia Kalah !!

◦ Bagi yang Kalah akan tersingkirkan dari arena Pertarungan

karena enggan Berubah

◦ Bagi yang Menang akan selalu menjadi pemenang dalam

arena perjuangan hidup



• Konon 70 persen bisnis skala kecil (bisnis rumahan, bisnis perorangan, 

industri rumah tangga) gagal di tahun pertama operasinya. 

• Sisanya yang 30 persen, terseok-seok di tahun kedua. 

• Dari 30 persen tadi, hanya 10 persennya saja yang selamat memasuki 

tahun ketiga. 

• Berikutnya hanya 5 persen yang beruntung bertahan hidup sampai 

tahun kelima. 

• Nah, yang benar-benar berumur panjang dan sukses, konon tak sampai 

satu persen dari sisanya. 

SELEKSI ALAM DALAM BISNIS



Fakta Penting : Ingin masuk kelompok mana ?



So What.. ?

Untuk menjadi “SUKSES” harus paham

bekal “Plus” yang harus dimiliki

• Memahami cara berpikir kreatif/inovatif

• Memahami metoda membangkitkan daya kreatif/inovatif

• Memahami sikap negative yang menghalangi kreatif/inovatif

• Memahami sikap positif yang mendukung kreatif/inovatif



Berpikir Kreatif/Inovatif
McCarthy (1998) membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi OTAK KIRI 

dan OTAK KANAN

Logis

Berurutan

Rasional

Analitis

Obyektif

Kritis

Detail

Acak

Intuitif

Holistik

Sintetik

Subyektif

Kreatif

Global

OTAK 

KIRI 

OTAK 

KANAN 



Sayangnya…

◦ Kebanyakan orang (> 80%) cenderung memilih salah satu gaya

berpikir di atas, dan hanya sebagian kecil (< 20%) yang mampu

mengintegrasikan kedua gaya.

◦ Celakanya : sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan

proses belajar mengajar (PBM) yang menuntut penggunaan gaya

berpikir otak kiri saja !

◦ Penyebabnya : mata pelajaran/kuliah lebih banyak terfokus pada 

hal-hal yang menuntut berpikir logis, analitis, dan akurat. Padahal, 

kreatifitas justru terletak pada otak kanan !

◦ Seorang problem solver, harus bisa mengintegrasikan kedua gaya

berpikir ini dengan baik.



Perbandingan antara dua jenis cara
berpikir (Robert Harris, 1998 ):

Berpikir Kritis

◦ otak kiri

◦ konvergen

◦ vertikal

◦ terfokus

◦ objektif

◦ jawaban hanya satu

◦ analitis

◦ verbal

◦ linier

Berpikir Inovatif

◦ otak kanan

◦ divergen

◦ lateral/horisontal

◦ difus (menghambur)

◦ subjektif

◦ salah satu jawaban

◦ generatif

◦ visual

◦ asosiatif, integratif

Dalam problem solving, diperlukan kedua jenis cara berpikir ini.



Metoda-metoda Kreatif/Inovatif

1. EVOLUSI

◦ Metoda perbaikan secara gradual

◦ Ide baru lahir dari ide sebelumnya

◦ Solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya

◦ Membuat sesuatu lebih baik (walau sedikit) dari sebelumnya

Kebanyakan benda, sistem, metoda, yang ada saat ini dibangun

dengan metoda evolusi dalam waktu yang panjang. Hasil evolusi

bisa saja sangat berbeda dari asal-usulnya.

Contoh : mobil, pesawat terbang, kereta api, komputer, dlsb.







Mobil Listrik TESLA





Hologram TV – Virtual Reality



Metoda evolusi mengingatkan pada prinsip berpikir kritis : 
setiap masalah yang telah diselesaikan akan selalu bisa

diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

A creative thinker's philosophy :
"There is no such thing as an insignificant improvement."



2. Sintesis

◦ Menggabungkan dua atau lebih ide ke dalam satu ide (baru) yang lain.

◦ Contoh :

◦ Menggabungkan ide sebuah radio dengan ide teletext

memberikan ide baru : sebuah radiotext.

◦ Menggabungkan ide telepon dan ide komputer

memberikan ide baru : smartphone dan PDA.

◦ Menggabungkan ide perdagangan dan internet

memberikan ide baru : e-business, e-commerce, e-banking, dll.



3. Revolusi

◦ Seringkali ide baru yang terbaik benar-

benar berbeda dari pendahulunya.

Contoh :

◦ Devais elektronik dari Semikonduktor

VS Tabung Hampa

◦ Layar LCD vs Layar Tabung Hampa



4. Mengubah Arah
◦ Banyak terobosan kreatif terjadi saat perhatian dialihkan dari

satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Sering disebut

dengan keinsyafan kreatif. Jika sebuah solusi gagal untuk

bekerja, alihkan ke kemungkinan solusi lainnya.

Di sinilah prinsip penyelesaian masalah (problem 

solving) secara nyata bisa terjadi, karena tujuan

dari metoda ini adalah untuk menyelesaikan

masalah, dan bukan untuk mengimplementasikan

penyelesaian tertentu.
Contoh :
Seorang staf peneliti 3M membuat formula lem yang

“gagal” karena walaupun biosa menempelkan kertas,

tetapi sangat mudah dilepas kembali. Ternyata, lem itu

justru cocok untuk digunakan sebagai non permanent glue

alias “paste it” !



Sikap Negatif Menghalangi Kreatifitas

1. Aduh, ada masalah !

Reaksi dari timbulnya sebuah masalah seringkali merupakan masalah yang lebih besar dari
masalah itu sendiri.

2. Skeptis

Sikap ini sama saja dengan “menyerah sebelum berperang” karena menempatkan masalah

pada tempat yang musykil. Seakan-akan masalah adalah sebuah momok dengan kekuatan

yang tak tertandingi.

3. Saya bukan ahlinya

Banyak orang berpikir, “Masalah itu bisa diselesaikan oleh para ahli, tapi jelas bukan saya
karena saya tidak cukup mampu, bukan insinyur, atau tidak berpendidikan untuk itu.”



Beberapa Fakta …

1. Kebanyakan inovasi di dunia industri ternyata datang dari

individu-individu dan bukan dari grup riset !

2. Pikiran sehat dengan niat baik/positif dan kemampuan inovasi

sangat berguna dalam setiap penyelesaian masalah.

3. Motivasi (= sebuah kemauan untuk berusaha) seringkali lebih

penting dibanding peralatan laboratorium yang lengkap.



◦ Siapa yang menemukan pesawat terbang ? Wright bersaudara, 

yang ternyata adalah mekanik sepeda (pancal) !

◦ Siapa penemu pena ballpoint ? Ladislao Biro, seorang pengecek

hasil cetakan (dan bukan seorang insinyur!).

◦ Rancangan-rancangan kapal selam malah banyak dibuat oleh 

seorang pendeta Inggris G.W. Garret dan seorang kepala sekolah

bangsa Irlandia, John P. Holland.

◦ Pemadam api ditemukan oleh kapten tentara George Manby.

◦ Dll, masih banyak lagi !



Mitos Tentang Berfikir Kreatif/Inovatif

1. Setiap masalah hanya punya satu solusi (hanya ada satu

jawaban).

2. Jawaban/solusi/metoda yang terbaik telah didapat, jadi tidak

ada lagi yang lain.

3. Solusi kreatif teknologinya tentu rumit dan kompleks

4. Tak ada ide



Sikap Positif Untuk Kreatifitas

◦ Rasa Ingin Tahu besar

◦ Menyukai Tantangan

◦ Ketidakpuasan Konstruktif



UNDERSTANDING YOUR POSITION

1. 

1. Megashift

2. Market Needs

3. Digital Transformation

PANDEMIC MEGASHIFT DAN DIGITAL TRANSFORMATION
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FRAME ACTIVITIES

2019

“Young Entrepreneur Go-Beyond”

Program Training Kautsar Institute & LP3I
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T R A N S F O R M A S I
D I G I TA L



TRANSFORMASI DIGITAL

• Digital transformation is the adoption of digital technology by a 
company or organization or even a person. Common goals for its 
implementation are to improve efficiency, value or innovation

• Digital transformation is about creating new possibilities for your 
organization through innovative products and services, better ways of 
working and agile organization models by adopting digital technology



Digital 
Competence

•Pengetahuan, 
konsep, 
keterampilan digital

Digital Usage

•Pengaplikasian
kompetensi digital 
yang berhubungan
dgn konteks tertentu

Digital 
Transformation

•Kreativitas dan 
inovasi digital

PROSES TRANSFORMASI DIGITAL



FUNGSI DIGITAL



KESUKSESAN TRANSFORMASI DIGITAL



AKSLERASI PROGRAM









P E R S O N A L
B R A N D I N G



APA ITU BRAND ?

• Secara singkat brand bisa diartikan sebuah reputasi

• Yakni kesan yang diterima orang lain berdasarkan 

identitas dan persepsi tertentu

• Maka, personal brand bisa didefinisikan sebagai 

persepsi mengenai kepribadian, watak, keahlian, profesi 

dan nilai dari seseorang di mata publik.

• Aktivitas membangun personal brand disebut dengan 

personal branding.



MANFAAT PERSONAL 
BRANDING

• Mempunyai Tujuan yang Jelas

• Lebih Percaya Diri

• Membangun Kredibilitas

• Memperluas Relasi

• Mendukung Bisnis



KONSEP DIRI

• Diri Identitas : label yang dikenakan oleh seseorang 

untuk menjelaskan dirinya dan membentuk identitasnya.

• Diri Pelaku : adanya keinginan pada diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan rangsangan 

internal maupun eksternal.

• Diri Penilai : bagian dalam diri individu yang berfungi 

sebagai pengamat, penentu standar, penghayal, pembanding, 

dan terutama sebagai penilai.

Kunci dalam proses membangun personal brand adalah mengenal diri 
sendiri dengan baik (Konsep Diri/Self Concept). Terdiri dari Internal dan 
Eksternal.

INTERNAL



• Konsep Diri Fisik

• Konsep Diri social

• Konsep Diri Moral/Etik

• Konsep Diri Keluarga

EKSTERNAL





Tahapan Membangun 

Personal Branding
1. Self- Knowledge: Mengetahui dengan lebih jelas siap 

diri sendiri.

1. Apa visi hidupmu?

2. Apa kelebihan yang kamu miliki?

2. Menentukan Tujuan : Tentukan tujuan yang ingin 

diraih di masa depan. Spesifik, Terukur dan Relevan

1. Apa cita- citamu satu tahun ke depan?

2. Apa yang kamu harapkan dari membangun

3. personal brand?

4. Jika ingin kaya, berapa pendapatan yang kamu

5. harapkan?



3. Mengetahui Siapa Audiensmu : Ibarat 

menjual produk, kita harus tahu siapakah 

pembeli dari produk kita. 

3. siapakah yang akan mengenalmu? 

4. Siapa yang akan membeli keahlian yang kamu 

miliki?

4. Best-Self : Menemukan ciri unik dari kita yang 

berbeda dari orang kebanyakan, atau yang 

bisa disebut dengan unique selling proposition.

5. Self-Promotion : usaha untuk mempromosikan 

diri sendiri. Promosi ini bisa dilakukan secara 

offline dan online

6. Personal Branding : tahap puncak dimana 

reputasi sudah terbangun.



"Personal Brand is what 
people say about you

when you are not in the room“
(Jeff Bezos – CEO Amazon)



PENCITRAAN

VS 

PERSONAL BRANDING



PERBANDINGAN

PENCITRAAN

• Promosi tanpa ISI

• Short-term

• Tidak ada follow up

• Mendapatkan Simpati

• Menutupi sisi Buruk

PERSONAL BRANDING

• Fokus pada CORE 

COMPETENCIES

• Fokus pada Nilai Lebih, 

Kemampuan, Keunikan

• Long-term

• Perlu konsistensi


