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Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan perbedaan antara kreativitas, inovasi dan

kewirausahaan

2. Mendiskripsikan mengapa kreativitas dan inovasi merupakan

bagian integral dalam kewirausahaan

3. Memahami cara dua bagian dari otak manusia berfungsi dan

peranan yang dimainkan dalam kreativitas

4. Menjelaskan “10 kunci mental” yang membatasi kreativitas

seseorang

5. Memahami cara wirausahawan meningkatkan kreativitas

karyawan mereka dan kreativitas sendiri

6. Mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses kreatif

7. Membahas teknik-tk untuk memperbaiki proses kreatif

8. Mendeskripsikan perlindungan hak atas kepemilikan intelektual

yang mencakup hak paten, merk dagang dan hak cipta
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1. Pendahuluan-Nonton film: 
Gamelan digital
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Hasil penelitian team Udinus (2009):

 Gamelan itu sangat mahal, harga seperangkat gamelan 

berikisar antara 200 juta hingga 500 juta rupiah.

 Gamelan itu peralatannya sangat banyak, besar-besar dan

berat serta membutuhkan ruang yang cukup besar untuk

memainkannya. 

 Tidak banyak SD, SMP ataupun SMA yang bisa memilikinya, 

sehingga generasi muda tidak banyak yang mengenal

gamelan.   
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Silahturahmi … !





DEMO GAMELAN KYAI TALOGO MUNCAR

ORKESTRA E-GAMELAN UDINUS
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Pelajaran Dari Kasus Ini

 Konsep digitilasi gamelan ini, sama dengan konsep

kewirausahaan. Dimana konsep kewirausahaan bisa diartikan

sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan

sesuatu yang baru dan berbeda dengan mengambil risiko dan

ketidak pastian demi mendapat keuntungan dan pertumbuhan

dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan

menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga

sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan

 Gamelan Elektronik Udinus adalah

gamelan kraton Pakualaman

Yogyakarta dan Gamelan Kraton

Surakarta Hadiningrat, dengan

adanya kreativitas dan inovasi

kemudian direkam dan diubah

bentuknya menjadi digital ataupun

elektronik. 



Edi Noersasongko

Salah satu prinsip wirausaha adalah

kemampuan untuk menciptakan ide atau gagasan

baru yang berguna untuk memecahkan masalah

dan tantangan yang dihadapi orang setiap hari

2. Ide, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan
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Ide atau gagasan baru yang berbeda tersebut, bisa dalam

bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk

proses ataupun metode, dan cara,  Ide atau gagasan baru

yang berbeda tersebut, merupakan nilai tambah (value added)  

dan merupakan keuanggulan yang berharga. Nilai tambah

yang berharga adalah sumber peluang bagi wirausaha
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Menemukan cara-cara baru dalam memuaskan kebutuhan

pelanggan, menemukan produk dan jasa baru, serta

menciptakan corak baru dalam produk dan jasa yang telah ada

merupakan tanda-tanda kewirausahaan



ideideideide

3. Ide, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan

 Salah satu prinsip wirausaha adalah kemampuan untuk

menciptakan ide atau gagasan baru yang berguna untuk

memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi orang

setiap hari

Ide 

Ide 

Ide Ide 

Ide 

Ide 

Kreati-

vitas
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Kreativitas dimulai dari nol
dan terus.. terus

dikembangkan sesuai
dengan perjalanan usaha

KREATIVITAS

Hutang teman 65 juta, 1986 Hutang BPD 300 juta, 1989

INOVASI

Dibutuhkan adanya suatu
keberanian, karena ada

risiko: untung atau buntung
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Kreativitas juga diperlukan untuk

menghasilkan usaha baru dan

mengurai hal-hal yang ada

sekarang
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KREATIVITAS

INOVASI

Dibutuhkan adanya suatu
keberanian, karena ada risiko: 

untung atau buntung

Kreativitas dimulai dari nol
dan terus.. terus

dikembangkan sesuai
dengan perjalanan usaha



SETIAP MINGGU CERITANYA SELALU GANTI…!

 PENUH KREATIVITAS  

Ada tokoh, ada cerita bernuansa

Jepang, ada warna, ada musik, ada

pencahayaan  semuanya

membutuhkan modal dan energi

yang tidak sedikit... 

Disamping itu, harus ada bujuk rayu

ke berbagai station televisi.. 

Ada tokoh, ada cerita yang 

bernuansa Malaysia, ada warna, 

ada musik, ada pencahayaan

semuanya membutuhkan modal dan

energi yang tidak sedikit... 

Disamping itu, harus ada bujuk rayu

ke berbagai station televisi.. 
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KREATIVITAS

INOVASI

Dibutuhkan adanya suatu
keberanian, karena ada risiko: 

untung atau buntung

Kreativitas dimulai dari nol
dan terus.. terus

dikembangkan sesuai
dengan perjalanan usaha
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Merasakan

IDE

INOVASI

Melihat

KREATIVITAS
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IMITASI/DU

PLIKASI     

PENGEM-

BANGAN

MENCIP

TAKAN

Mendengar



 Kewirausahaan selalu membutuhkan adanya kreativitas, 

tetapi tidak setiap kreativitas adalah wirausaha.

 Kewirausahaan selalu dihubungkan dengan kebutuhan dan

peluang pasar. 

Hanya berpikir tentang kreativitas, peluang pasarnya

sangat kecil.  
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Dalam perekonomian global ini, kreativitas tidak hanya

menjadi sumber penting untuk mengembangkan

keunggulan bersaing, tetapi juga merupakan kebutuhan

untuk kelangsungan hidup.

3. Kreativitas – Kebutuhan Untuk
kelangsungan Hidup
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Wirausahawan harus bisa mengubah perspektif mereka, 

melihat dunia dengan cara yang berbeda..
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SILAHKAN PIKIR, 

APA YANG HARUS DILAKUKAN

DENGAN EMPAT GARIS UNTUK MENGHUBUNGKAN 

KE-SEMBILAN LINGKARAN..?

KITA HITUNG 1 SAMPAI 10

keluar dari pemikiran konvensional..!
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BAGAIMANA KALAU 

SEKARANG KITA LAKUKAN 

DENGAN 3 GARIS..?

KITA HITUNG 1 SAMPAI 10
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Putih menggunakan langkah

pembukaan yang tidak wajar, 

yaitu G2-G4.. dst. 

Secara tradisionil, langkah

catur mengharuskan untuk

menguasai posisi tengah

D4&5 serta E4&5, kemudian

rokade. 

Putih dengan bidak yang 

sudah dalam posisi

menyerang, lebih mudah

mengalahkan hitam ! 
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Bertahan sejak 1969 
hingga sekarang tetap

menarik untuk ditonton. 

Dirilis pada 14 September 
2007 di Malaysia dan

disiarkan di TV9

Tiap minggu selalu tampil
dengan cerita yang menarik.. 
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 Konsep ini berlaku sejak

timbul keinginan

mendirikan usaha

(berwirausaha), saat

mulai usaha dan pada

saat usaha sudah

berjalan…

 Kreativitas dan inovasi

menjadi semacam

penentu bagi bisnis

kewirausahaan.

Wirausaha yang menjadi

pemimpin adalah mereka

yang mengembangkan

dan menerapkan

ketrampilan tersebut

Mati hidup sebuah perusahaan, tergantung dari

kualitas ide/gagasan yang mereka miliki
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Saat seorang wirausahawan

berhasil mengembangkan

solusi kreatif untuk

memecahkan masalah, para

pesaing juga tengah bekerja

keras untuk mengembangkan

solusi yang lebih kreatif untuk

mengubah keusangannya.

Tingkat perubahan yang 

sangat cepat ini telah

menciptakan lingkungan yang 

memerlukan kreativitas, 

inovasi dan kewirausahaan

yang berkesinambungan



Scholar

 Selama bertahun-tahun, kearifan umum meyakini bahwa

ada orang yang kreatif, imajinatif, berjiwa bebas dan berjiwa

wirausaha – dan ada yang tidak. Oleh karenanya beberapa

orang dianggap berada dalam sisi lain, spektrum tersebut

dan sangat dianggap sebagai orang yang mengandalkan

logika, berpikir sempit, serta kaku.

4. Dapatkah kreativitas dapat diajarkan?



Edi Noersasongko

Scholar

 Penelitian menunjukkan, bahwa siapa saja bisa belajar

menjadi kreatif. Masalahnya adalah bahwa dalam banyak

organisasi orang tidak pernah diajari atau bahkan

diharapkan menjadi kreatif.

 Dari sisi wirausaha, penelitian menunjukkan bahwa para

pengusaha Usaha Kecil dapat belajar melalui pemahaman

kontekstual dan pribadi dari para pengusaha sukses

melalui serangkaian lima ‘tahap kehidupan’ yang luas, 

yakni kehidupan awal, karier awal, keterlibatan dan

memasuki sebuah usaha, mengembangkan usaha, 

bergerak keluar masuk usaha. 
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 Sesuai dengan saran dari Kao (2001) dan

para peneliti lainnya, maka disarankan hanya

untuk yang sudah berpengalaman baru bisa

memasuki dunia wirausaha

 Manajer-manajer bisnis kecil perlu memiliki

pengalaman dalam bidang yang akan

dimasukinya.Sebagai contoh, bila

Seseorang yang ingin membuka bisnis retail pakaian, 

pertama kali ia harus bekerja di toko pakaian. Hal ini

akan memberikan pengalaman praktis dan pengetahuan

tentang seluk beluk bisnis tersebut. Pengalaman ini

benar-benar berpengaruh atas kegagalan atau

keberhasilan usaha (Zimmerer & Scarborough, 2004, 

24). 
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5. Penghalang kreativitas

Scholar

Mencari satu

jawaban yang 

“tepat.”

Berfokus untuk

menjadi logis.

Secara membabi buta

mengikuti aturan.

Terus menerus

bersifat praktis.

Memandang

permainan sebagai

hal yg tdk berguna.

Menjadi terlau rinci

Takut terlihat tolol

Takut salah dan

gagal

Penghalang

kreativitas



Edi Noersasongko

Scholar

 Mencari satu jawaban yang tepat. 

Kebanyakan sistem pendidikan yang 

mendarah daging adalah asumsi bahwa

terdapat satu jawaban yang “tepat” untuk

masalah tertentu. Rata-rata siswa yang telah

menyelesaikan empat tahun di perguruan

tinggi telah mengmbil lebih dari 2.600 ujian, 

sehingga sindtoma satu jawaban tepat bisa

menjadi bagian dari cara berpikir kita.

 Berfokus menjadi logis. Logika adalah

bagian yang sangat bernilai dalam proses 

kreatif, terutama ketika mengevaluasi ide dan

menerapkannya. Akan tetapi, dalam fase

imajinatif awal dalam proses tersebut, 

pemikiran logis dapat menghambat kreativitas. 

Terlalu berfokus untuk menjadi logis juga

menghambat penggunaan salah satu

penciptaan benak yang sangat kuat: intusi

(naluri)
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Scholar

 Secara membabi buta memngikuti aturan, 

kita belajar pada umur yang sangat awal

untuk ‘tidak mewarnai diluar garis’ dan kita

menghabiskan sisa hidup kita secara

membabi buta mematuhi aturan seperti itu.  

Kadang kreativitas bergantung pada

kemampuan kita melanggar aturan yang ada

sehingga kita dapat melihat cara-cara baru

melakukannya

 Terus menerus bersifat praktis. 

Bayangkan jawaban tidak praktis terhadap

pertanyaan-pertanyaan ‘bagaimana bila’ 

dapat menjadi batu loncatan yang sangat

kuat terhadap gagasan kreatif. 

Menyingkirkan kepraktisan selama

beberapa waktu dapat memperbaiki

pikiran untuk mempertimbangkan solusi

kreatif yang sebaliknya mungkin tidak

akan pernah timbul
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Scholar

 Memandang permainan sebagai hal yang 

tidak berguna, sikap bermain-main 

merupakan sikap dasar dari berpikir kreatif. 

Terdapat hubungan yang erat antara humor 

‘haha’ dan penemuanm. Permainan memberi

peluang kepada kita untuk menemukan

kembali kenyataan dan merumuskan kembali

cara-cara melakukan sesuatu. Anak-anak

belajar ketika mereka bermain dan demikian

pula wirausaha

 Menjadi terlalu terperinci,   menjelaskan

masalah sebagai salah satu dari bidang

‘pemasaran’ atau produksi’ atau

beberapanbidang khusus lainnya

membatasi kemampuan untuk melihat

cara masalah tersebut terkaity dengan

massalah lain. Pemikir kreatif cenderung

menjadi ‘penjelajah’ mencari beberapa

gagasan diluar bidang keahlian mereka.
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Scholar

 Menghindari ketidak jelasan (ambiguity), 

ketidak jelasan ini dapat menjadi

rangsangan kreatif yang sangat kuat; hal

tersebut mendorong kita untuk ‘berpikir

dengan cara yang berbeda’. Akan tetapi, 

ketidak jelasan ini mengharuskan kita

paling tidak mempertimbangkan dua pikiran

yang berbeda, bahkan seringkali

bertentangan pada waktu tertentu

 Takut salah dan gagal. Orang kreatif

menyadari bahwa mencoba sesuatu yang 

baru seringkali mengarah pada kegagalan; 

akan tetapi mereka tidak melihat kegagalan

sebagai akhir. Hal ini mencerminkan

pengalaman kita belajar yang mengarah

pada keberhasilan. Kegagalan merupakan

bagian penting dari proses kreatif; hal ini

memberi isyarat kepada wirausahawan

untuk mengubah tindakan mereka.

Dian Nuswantoro ‘POLKE’    

Jempol dan Oke
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6. Meningkatkan Kreativitas Org. & Perorangan

Scholar
meningkatkan

kreativitas Organisasi

Merangkul

keragaman

Mengharap

kreativitas

Mengharap dan

mentolerir kegagalan

Mendorong rasa 

ingin tahu

Memandang masalah

sebagai tantangan

Memberi pelatihan

kreativitas

Memberi dukungan

Mengembang kan

prosedur menangkap

ide

Memberikan

penghargaan atas

kreativitas

Membangun

lingkungan kreatif
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Scholar

 Merangkul keragaman. Salah satu budaya

terbaik untuk menggalai kreativitas adalah

dengan mempekerjakan berbagai macam

angkatan kerja. Mempekerjakan orang dari

berbagai latar belakang pendidikan, 

pengalaman, budaya, hoby dan minat

memberi perusahaan bahan baku mentah

penting untuk menciptakan kreativitas

 Mengharap kreativitas, karyawan cenderung

untuk bangkit atau surut dari tingkat

pengharapan wirausahawan terhadap

karyawan tersebut. Pada suatu perusahaan

kecil,  yang memproduksi peralatan industri, 

pemiliknya menatruh papan ‘bainstroming’ 

diruang istirahat. Setiap orang menghadapi

masalah rumit,  hanya perlu menuliskan

masalah tersebut pada selembar kertas

berwrana terang dan menempelkannya pada

papan tulis tsb.
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Scholar

 Mengharap dan mentolerir kegagalan. Ide-ide 

kreatif akan menghasilkan kegagalan juga

keberhasilan.  Orang yang tidak pernah gagal

tidak akan menjadi kreatif. Kreativitas

membutuyhkan pengambilan peluang, dan

manajer harus menghilangkan perasaan takut

karyawan akan kegagalan.

 Mendorong rasa ingin tahu, wirausahawan dan karyawan harus

mengajukan pertanyaan ‘bagaimana jika..’ dan harus mengambil

sikap ‘mungkin kita harus..’ dengan melakukannya, mereka dapat

mendobrak asumsi-asumsi yang membatasi

 Memandang masalah sebagai tantangan , setiap masalah

menawarkan peluang tantangan untuk inovasi. Wirausahawan yang 

mengijinkan karyawannya membuang seluruh masalah di meja

mereka untuk ‘diperbaiki’ oleh orang lain tidak melakukan apa-apa

untuk mengembangkan kreativitas mereka.
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Scholar

 Memberi pelatihan kreativitas. Hampir

semua orang mempunyai kapasitas untuk

menjadi kreatif. Akan tetapi mengembangkan

kapasitas tersebut memerlukan pelatihan. 

Pelatihan dilakukan melalui buku, seminar, 

lokakarya dan rapat profesionalisme dapat

membantu setiap orang belajar menggunakan

kapasitas kreatif mereka

 Memberikan dukungan, wirausahawan harus memberikan alat dan

sumber daya yang diperlukan oleh karyawan agar bisa menjadi

kreatif. Salah satu sumber daya kreatif yang paling bernilai adalah

waktu. Rekreasi bersama, pelatihan outbond dlsb bisa digunakan

sebagai sarana ini.

 Mengembangkan prosedur menangkap ide, 

pekerja dalam semua organisasi mendapatkan

ide kreatif; akan tetapi tidak setiap organisasi

siap untuk menangkap ide-ide tersebut. 
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Scholar

Kuliah S2 

ekonomi

Mendengarkan

orang lain

Berbicarta

dengan anak

kecil

Luangkan

waktu anda

untuk lari

sejnak dari

rutin

Banyak

membaca buku

meningkatkan

kreativitas

Perorangan
Menyadari

kekuatan kreatif

dari kesalahan

Simpan buku

catatan didekat

anda..

Memberi

kesempatan

diri anda

menjadi kreatif

Beri

rangsangan

segar kepkiran

kita



7. Melindungi Gagasan

Hak Paten adalah pengakuan dari

pemerintah kepada penemu produk, 

memberikan hak ekslusif untuk membuat, 

menggunakan atau menjual penemuan

tersebut didalam negri ini selama 20 tahun

sejak tanggal pengajuan aplikasihak paten

Tujuan memberikan monopoli terhadap

produk selama 20 tahun kepada penemu

adalah untuk merangsang kreativitas dan

inovasi.

Setelah 20 tahun, hak paten tersebut habis masa berlakunya

dan tidak dapat diperbaharui.



 Kebanyakan hak paten diberikan untuk penemuan produk

baru, tetapi hak paten rancangan (design patents), 

diperpanjang selama 14 tahun setelah tanggal paten 

diterbitkan, diberikan kepada penemu yang membuat

perubahan baru, asli dan hiasan dalam rancangan produk-

produk yang telah ada dan dapat meningkatkan penjualan

mereka. 

 Penemu yang mengembangkan tanaman baru dapat

memperoleh hak paten tanaman yang menyebabkan mereka

dapat mereproduksi tanaman tersebut secara aseksual

(misal dengan mencangkok atau membuat tanaman silang, 

bukannya menanam biji-bijian)



 Merk Dagang (trademark) adalah setiap kata, 

ungkapan, simbol, rancangan, nama, logo, 

slogan, atau hiasan dagang khusus yang 

digunakan perusahaan untuk

mengidentifikasikan keaslian produk atau

untuk membedakan dari barang-barang lain 

dipasaran.

 Merk Dagang (trademark) menjadi “tanda tangan” 

perusahaan di pasar. Merk dagang dapat menjadi lebih dari

sekedar logo, slogan atau nama merk; hal itu juga termasuk

simbol, bentuk, warna, bau atau suara. Miaslnya Coca-Cola 

memegang merk dagang untuk bentuk botolnya, dan NBC 

memiliki merk dagang pada ketiga bunyi loncengnya. 

Produsen motor harley-Davidson telah mengajukan

perlindungan dagang untuk bentuk tangki bensinnya dan

suara gemuruh yang ditimbulkan mesinnya.



 Merk Dagang (trademark) berlaku selama pemegangnya

terus menggunakannya. Akan tetapi merk dagang tidak dapat

menahan pesaing memproduksi produk yang sama dan

menjual dengan nama yang berbeda. Hal tersebut semata-

mata untuk mencegah pihak lain menggunakan merk dagang

yang sama atau yang serupa untuk produk yaqng sama atau

serupa

 Banyak pemilik bisnis bingung dengan penggunaan simbol TM

atau ®. Hanya bisnis yang mendaftarkan merk mereka kepada

PTO (Patent and Trademark  Office - www.uspto.gov) saja

yang dapat menggunakan simbol TM atau ®. 

 Seorang wirausahawan mungkin akan kehilangan hak

eksklusifnya terhadap merk dagang apabila kehilangan

karakternya yang unik dan menjadi umum. Asprin, escalator, 

thermos, brassiere, super glue, yo-yo dan cellophane 

semuanya pernah menjadi merk dagang yang kemudian

menjadi kata umum dalam bahasa Inggris. Istilah umum, tidak

dapat lagi didaftar sebagai merk dagang

http://www.uspto.gov


 Hak Cipta, adalah hak eksklusif yang 

melindungi pencipta karya asli, dalam

bidang kesusastraan, drama, musik, dan

artistik (misalnya: seni, seni pahat, literatur

piranti lunak, musik, video, permainan video, 

koreografi, film layar lebar, rekaman dan

lain-lainnya)

 Simbol © yang dikenal secara internasional, menunjukkan

karya yang memiliki hak cipta. Hak cipta hanya melindungi

bentuk yang diekspresikan oleh ide, bukan ide itu sendiri. Hak

cipta terhadap kerja kreatif menjelma saat penciptaannya

mengubah kerja tersebut menjadi bentuk yang berwujut.



 Melindungi HaK Kepemilikan Intelektual, 

mendapat perlindungan hak paten, merk

dagang dan hak cipta tidaklah berguna

apabila wirausahawan tidak mengambil

tindakan untuk melindungi hak-hak tersebut

dipasar. Sayangnya tidak setiap praktisi bisnis

hak kepemilikan pihak lain untuk untuk

memproduksi, memproses, memberi nama

dan bekerja serta melanggar hak-hak

tersebut tanpa mendapat hukuman.

 Pada kasus lain, perilaku pelanggaran tersebut hanyalah

hasil dari kurangnya pengetahuan mengenai hak kepemilikan

pihak lain.

 Senjata utama wirausahawan dalam melindungi hak paten, 

merk dagang dan hak ciptanya adalah sistem hukum. 

Masalah utamanya adalah, biaya tuntutan pelanggaran

hukum yang dengan segera dapat melebihi anggaran

kebanyakan bisnis kecil





 Perang hukum selalu melibatkan biaya, sebelum

mengajukan tuntutan, para wirausahawan sebaiknya

mempertimbangkan masalah berikut ini: 

 Apakah lawan anda dapat membayar apabila anda

menang?

 Apakah anda berharap akan mendapat cukup banyak dari

tuntutan perkara tersebut untuk mengganti biaya

memperkerjakn pengacara dan mempersiapkan kasusnya?

 Apakah anda mampu kehilangan wktu, uang, dan

keleluasaan pribadi dari mengajukan tuntutan perkara

tersebut



Edi NoersasongkoEdi Noersasongko

Semoga bermanfaat,         

matur nuwun
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