
CARA 
BERPIKIR 

KREATIF 
D4 ANIMASI



Menghasilkan 
Solusi Kreatif 



a. Ganti rutinitas Mulailah dengan membuat suatu ritual khusus seputar 
kreatifitas atau berhenti saja dari semua aktivitas 
rutin yang ada

CONTOH

Jalanlah ke sekitar. Seperti mandi, jalan-jalan juga dapat memunculkan 
kreatifitas anda. Anda dapat jalan-jalan kecil di sekitar area rumah 
anda. Steve Jobs sering melakukan rapat sambil berjalan. 

Buatlah jarak psikologis antara rutinitas normal anda dengan waktu 
untuk kreatifitas. Penulis Toni Morrison selalu melihat matahari terbit 
sebelum dia mulai menulis. Dia merasa melakukan ini dapat 
membuatnya mengakses kreatifitasnya 



b. Brainstorm. Mengeluarkan banyak ide adalah salah satu cara tepat 
untuk menemukan satu ide yang terbaik. Melakukan 
brainstorm membantu membuka pikiran dan tidak 
terjebak di suatu pola pikir yang sama.

CONTOH

Hindari mengatakan pada diri sendiri hal-hal yang mematikan 
kreatifitas. Janganlah berkata “Itu tidak akan berhasil”, “Kita tidak 
pernah melakukan ini sebelumnya” atau “Kita tidak punya cukup 
waktu."

Sebagai contoh, anda mungkin sedang tidak ada ide 
untuk menulis cerita baru. Dibanding berpikir tentang apa 
yang akan anda tulis, mulailah mencari ide tentang apa 
yang akan terjadi selanjutnya atau bagaimana cerita ini 
akan berjalan jika tidak ada batasan apapun 





c. Konsep ulang masalah Melihat sesuatu dari sudut pandang baru 
memungkinkan untuk menemukan solusi 
baru yang sebelumnya belum terpikirkan.

CONTOH

jika anda sedang menulis buku dan anda tidak tahu bagaimana cara 
memunculkan tokoh protagonisnya, cobalah tanyakan pada diri anda 
sendiri “Apakah memang harus ada tokoh protagonis disitu?” Atau kita 
bisa juga menjadikan tokoh lainnya sebagai tokoh protagonis. 

Bekerja mundur. Kadang hal yang anda perlukan adalah fokus 
pada solusi terlebih dahulu dan membangun mundur dari 
solusi itu. Sebagai contoh, anda bekerja sebagai posisi 
pemasaran di sebuah koran. Koran itu sedang mengalami 
masalah dalam mencari pengiklan. Mulai dari bagian final hasil 
terbaik (memiliki banyak iklan). Bekerja mundur dengan mulai 
mengontak bisnis dan grup yang bisa memberikan iklan yang 
murah dan terbaik. 





d.  Berimajinasi Berangan-angan membantu membuat koneksi dan 
pola serta mengingat kembali informasi lalu yang 
sebelumnya tidak dipertimbangkan. Jadi sering kali 
ide terbaik keluar saat anda sedang berangan-angan

CONTOH

Berikan waktu buat anda berangan-angan. Matikan komputer, TV, dan 
telepon anda. Jika anda secara konstan tersambung dengan banyak 
gangguan, akan semakin susah bagi otak anda untuk beristirahat dan 
membuat koneksi.

Anda dapat berangan-angan sambil berjalan 
atau mandi. Berangan-anganlah di pagi hari 
sebelum anda harus bangun, atau malam hari 
sebelum anda tidur.



5. Membuat parameter Terkadang, jika menemui kesulitan untuk berpikir 
kreatif, ini adalah waktu untuk memberi anda 
parameter dasar. Hal ini mungkin terlihat 
menghalangi kreatifitas, tapi jika membuat 
parameter yang tepat, anda akan membuka 
banyak hal 

CONTOH

dibanding bertanya “Bagaimana cara saya membuat novel yang 
berbeda?” anda dapat menanyakan hal yang lebih spesifik seperti 
“Siapa tokoh utamanya? Apakah tokoh ini mirip dengan toko utama 
lainnya?

Atau anda dapat mengatakan pada diri anda sendiri 
kalau anda akan menulis ulang adegan di cerita anda 
karena sekarang karakter anda tidak bisa melakukan 
sulap lagi. Bagaimana cara mereka keluar dari situasi 
ini? 





6.  Pertimbangkan 
skenario terburuk

Ketakutan adalah hal yang membatasi kreatifitas. 
Ketakutan adalah apa yang membuatmu terus 
berada di jalan yang kamu tahu paling baik. Ketika 
anda mempertimbangkan skenario terburuk, tidak 
hanya anda bisa anda bisa merencanakannya, tapi 
anda juga bisa meyakinkan diri anda sendiri kalau 
skenario terburuk itu tidak begitu buruk sampai 
tidak boleh dicoba sama sekali. 

CONTOH

Untuk contoh penulisan novel: kemungkinan terburuk anda adalah tidak 
ada agen atau penerbit yang mau mencetak hasil karya anda.

Untuk contoh orang pemasaran: anda mungkin 
mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika anda mencoba 
untuk mengimplementasikan sebuah skema kreatif baru 
untuk menawarkan insentif bagi pemasangan iklan jangka 
panjang. Mungkin hal terburuk yang dapat terjadi adalah 
tidak ada orang yang tertarik atau anda akan kehilangan 
uang. Carilah rencana untuk menghadapi kemungkinan 
terburuk ini.



Mempertahankan 
Kreatifitas dalam 
jangka panjang 



Hal yang akan menahan anda dari berpikir kreatif 
adalah pikiran negatif. Katakan ke diri anda 
sendiri secara konsisten bahwa anda tidak 
kreatif tentu saja akan membatasi ide-ide yang 
akan anda hasilkan

a.   Hilangkan hal 

negatif

CONTOH

Dimanapun anda menemukan diri anda merespon negatif 
tentang ide anda, ganti pemikiran itu dengan pemikiran 
positif atau netral. Sebagai contoh: saat anda berpikir 
“Tidak ada perusahaan yang tertarik dengan penawaran 
ini”, cobalah ganti pikiran anda menjadi “Tidak ada 
salahnya aku coba menawarkan penawaran ini ke 
perusahaan lain."

Ketika anda memiliki ide brilian tentang sebuah buku lalu anda berpikir 
“Aku tidak akan pernah bisa menulisnya”, maka akan terjadilah seperti 
yang anda pikirkan. 



Meski anda sedang tidak menghadapi 
masalah yang memerlukan solusi kreatif, 
tetaplah pertahankan kreatifitas anda. Hal ini 
akan menolong anda ketika anda tiba-tiba 
dihadapkan dengan sesuatu yang perlu 
pemikiran kreatif

b.  Jaga kreatifitas 

anda tetap tajam

CONTOH

Buatlah permainan dengan keluar atau dengan barang baru atau berbeda 
di rumah anda. Hal ini akan mengajarkan anda untuk melihat barang dan 
situasi dengan cara pandang yang berbeda. Sebagai contoh: membuat meja 
dari buku anda





Kreatifitas akan hadir ketika anda tidak terjebak 
dalam rutinitas lama. Bahkan mengganti sedikit 
rutinitas akan membuat anda lebih kreatif

c. Ganti rutinitas

CONTOH

Keluar dari zona nyaman. Melakukan hal baru, terutama hal yang belum 
anda rencanakan membantu untuk membiasakan diri dengan suasana 
baru. Hal ini juga membantu anda untuk membuka pikiran dan 
mengenalkan anda dengan ide baru dan situasi dimana bisa membantu 
untuk menghasilkan ide yang tidak biasa. 

Jadilah spontan. Lakukan hal yang tidak anda rencanakan, terkadang. 
Hal ini akan memaksa anda untuk beradaptasi dengan momen dan 
mengatasi masalah yang ada. Anda bahkan dapat menyambungkan ini 
dengan proyek yang berjalan. 

Ubah hal kecil. Sebagai contoh: berjalanlah melalui arah yang berbeda 
saat pulang. Pindah tempat anda membeli kopi di pagi hari 





Hal ini akan membantu anda untuk melihat 
bagaimana orang di luar industri anda 
bekerja dan memberi anda ide bagaimana 
berhubungan dengan area mereka. Industri 
itu bisa benar-benar beda atau yang sedikit 
mirip, tapi hal itu seharusnya cukup berbeda 
untuk memberi anda perspektif baru.

d.  Mempelajari 

bidang lain

CONTOH

orang pemasaran mungkin bisa melihat dari topik psikologi atau melihat 
bagaimana bisnis yang mereka incar bekerja. 

Novelis dapat membaca buku diluar genre mereka untuk mencari inspirasi 





Semakin anda memperluas pola pikir anda, 
akan banyak koneksi yang bisa dibentuk oleh 
otak anda. Semakin banyak informasi yang 
bisa diakses otak anda, semakin mungkin 
juga keluar ide-ide tidak biasa

e.  Belajar hal 

baru

CONTOH

Belajar bahasa baru. Tidak hanya akan membuat otak anda tetap tajam 
dan membentuk koneksi baru, ini juga bisa membuka pola pikir baru. 
Orang pemasaran akan memulai iklan bilingual yang akan menyasar 
kumpulan orang yang berbeda dari yang selama ini ia targetkan.

Ambillah kelas di luar keahlian anda. Anda mungkin bisa mengambil 
kelas memasak atau panjat tebing. Novelis mungkin bisa menggunakan 
apa yang ia pelajari di kelas memasak untuk menghasilkan sistem pola 
pikir yang baru





Berhubungan 
secara kreatif 
dengan orang lain



Anda akan terinspirasi jika orang lain terinspirasi. 
Kreatifitas ini akan terjaga jika anda berteman atau 
bekerja dengan orang yang bisa merangsang kreatifitas 
anda. 

a.  Kelilingi diri 
anda dengan 
orang kreatif

CONTOH

Anda akan menyadari bahwa sangat berguna untuk berteman dengan 
orang yang bukan di area keahlian anda. Orang ini akan memberi anda 
sudut pandang dari pekerjaan anda yang tidak akan anda dapatkan dari 
orang yang bekerja di area yang sama dengan anda.

Hal ini adalah alasan lain kenapa sangat penting untuk berada di luar 
zona nyaman. Disanalah anda akan bertemu dengan orang yang akan 
menantang dan menginspirasi kreatifitas dalam diri anda.





Ide tidak berada dalam kesendirian. Bahkan pemikir 
kreatif sperti Salvador Dali memulai ide lukisannya dari 
sumber yang sudah ada. Menaruh perhatian terhadap ide 
orang lain akan merangsang munculnya ide anda sendiri.

b.  Perhatikan ide 
orang lain

CONTOH

Anda akan melihat bagaimana orang lain berpikir kreatif. Mempelajari 
pola pikir orang lain akan membantu anda keluar dari stagnasi pola pikir 
anda sendiri. Anda dapat berkata “Bagaimana teman pelukis saya 
melihat masalah pemasaran ini?" 

Anda juga dapat melihat ide dari inovator terkenal. Periksa ide apa 
yang berhasil dan yang tidak. Lihat apa yang mereka latih untuk 
menghasilkan pemikiran kreatif lalu cobalah itu 





Satu cara untuk merangsang pemikiran kreatif adalah untuk 
tetap diam dan mendengar apa yang orang lain katakana. Hal 
ini adalah ide yang bagus karena hal ini akan membantu anda 
untuk tidak mempresentasikan ide yang sudah 
dipresentasikan orang lain. Hal ini juga akan membantu anda 
berpikir dulu sebelum berbicara.

c.  Belajar untuk 
mendengar

CONTOH

orang pemasaran pernah mencoba menjual iklan ke sebuah bisnis yang 
sangat membenci koran. Jika dia tidak benar-benar mendengarkan 
keresahan bisnis tersebut (mungkin mereka tidak suka isi dari koran 
anda), dia tidak akan pernah membuat bisnis itu memasang iklan di 
tempat mereka.





Hal ini hanyalah sebuah pengingat untuk anda, 
terkadang sebuah ide yang kreatif bukanlah pilihan 
yang tepat. 

d.  Ingat, anda akan 
mempresentasikan 
ide yang mungkin 
agak abnormal

CONTOH

Bagus juga untuk anda ingat kalau ide tidak selalu berjalan. Ini tidak 
apa-apa! Ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan inilah mengapa 
anda harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk ketika anda 
melontarkan suatu ide.



THANKS
Any Question?


