
THINKING LIKE  

ENTREPRENEURS 

MODUL 1 
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Perspektif Masalah 

Masalah 

Hambatan 

Peluang 
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Entrepreneur adalah seorang inovator yang 

menggunakan proses memecah-mecahkan status 

quo dari sebuah produk/jasa yang sudah ada, 

membuat produk/jasa yang baru. 
(Schumpeter, 1934) 

Seorang entrepreneur mencari perubahan, 

merespon perubahan, dan menggali peluang. 
(Peter Drucker, 1964) 

Entrepreneur mengambil inisiatif, menerima risiko 

kegagalan, dan memiliki locus of control internal 

yang kuat. 
(Albert Shapero, 1975) 

Entrepreneurship adalah mengejar peluang, tanpa 

terlalu memikirkan sumber daya yang sekarang 

sedang dalam kendali kita. 
(Howard Stevenson, 1975) 
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Intrapreneurial thinking 

• Dorongan terhadap 

pencapaian 

• Ownership 

• Berpikir kreatif 

• Fleksibilitas 

• Mencari peluang 

• Menyadari dan mengelola 

risiko 
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Intrapreneurship dalam 

perusahaan adalah proses 

pembelajaran yang 

berkelanjutan dan 

mengembangkan 

kreativitas dengan 

pola menggunakan 

sumber daya untuk 

menciptakan peluang.  
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...adalah konsep dasar dari Intrapreneurship dalam perusahaan 

Kreativitas 

Inovasi 
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Apa yang dimaksud 

dengan kreativitas? 
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Kreativitas adalah 

Kemampuan untuk 

berimajinasi atau 

menemukan 
sesuatu yang baru 
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Kreativitas 

Inovasi 

Kreativitas adalah tindakan 

menghasilkan ide-ide, 

pendekatan, atau perilaku baru 

Sedangkan inovasi adalah tindakan 

menghasilkan dan menerapkan ide-

ide kreatif tersebut pada konteks yang 

relevan dan spesifik 

Kreativitas individu ataupun kelompok 

adalah awal dari inovasi 

Beda Kreativitas dan Inovasi 
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Inovasi di Organisasi 

Bagaimana sekelompok orang di dalam organisasi 

menghasilkan ide-ide baru dan mengubahnya menjadi 

penerapan yang masuk akal dan berguna di dalam bisnis 

Contoh: produk, pelayanan, ataupun praktek-praktek bisnis baru 
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Inovasi atau Punah 

“Menghasilkan ide-ide baru adalah bagian 

yang mudah; bagian sulit datang ketika harus 

meninggalkan apa yang sudah biasa Anda 

lakukan bertahun-tahun, mengetahui itu 

semua tidak akan relevan lagi." 

- Roger von Oech - 
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Tantangan Inovasi di Internal Organisasi 

KENDALA ORGANISASI 

 Politik organisasi yang tidak sehat 

 Kritik yang ekstrim terhadap ide baru 

 Kompetisi internal yang tidak sehat 

 Menghindari resiko dan terus bertahan dengan 

status quo 

BEBAN PEKERJAAN 

 Diburu waktu 

 Tuntunan kerja yang tidak realistik 

Firm Internal Innovation Contest : Bjorn Hober 
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Terkendala Sumber daya? 

Inovasi Frugal… 

 
Inovasi Frugal  

“merupakan serangkaian 
kegiatan desain rekayasa 
kreatif yang menghasilkan 

produk inovasi yang murah, 
kuat dan mudah digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 

pasar.” 


