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INNOVATION! Praktik Terbaik Inovasi di Era Disrupsi. Melihat judulnya sepertinya A.M. Lilik 

Agung, sang penulis ingin menegaskan kepada para pembaca bahwa di era disrupsi sekarang 

ini, inovasi merupakan sebuah keniscayaan dan penting sekali untuk dilakukan. Pandemic 

covid-19 menjadi momok dan ancaman besar bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau 

organisasi. Semenjak terjadi gelombang tsunami pandemi Covid-19 hingga kini banyak 

perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar. Mereka tidak mampu bertahan hidup dan 

terpaksa mem-PHK-kan banyak karyawannya. Namun bagi agen-agen perubahan, 

momentum ini menjadi peluang besar untuk memenangkan dan menjadi jawara dalam 

dunia bisnisnya. Mereka adalah para innovator yang mampu adaptif terhadap perubahan 

serta berkomitmen pada kualitas dan integritas.  

Buku ini berisi 2 (dua) bagian. Bagian pertama berisi 14 esai berkaitan dengan praktik-

praktik inovasi di berbagai perusahaan multinasional, BUMN, UMKM, dan industri musik. 

Setiap kasus yang terjadi, penulis selalu memberikan role model atau tokoh dan model 

inovasinya dengan jelas dan gamblang. Bagian kedua berisi esai tentang teori-teori 

kepemimpinan inovatif yang dilakukan oleh tokoh dan agen-agen perubahan di beberapa 

perusahaan besar maupun dunia birokrasi atau pemerintahan dalam beberapa dekade yang 

lalu hingga pasca krisis pandemic covid-19. 

Bagian pertama buku ini mengulas 14 (empat belas) tulisan. Tulisan pertama adalah 

Merayakan Kreativitas, Inovasi dan Disrupsi. Pada bagian ini penulis menjelaskan bahwa 

untuk menghadapi pandemic covid-19 agar mampu bertahan hidup dengan baik maka 

diperlukan kemampuan adaptif yang membawa konsekuensi manusia untuk memiliki 

kreativitas dan inovasi. Revolusi industry 4.0 menimbulkan disrupsi di berbagai sektor. Bagi 

dunia usaha dan bisnis saat ini, pesaing bukanlah dari industri yang sejenis, namun dari 

pemain baru yang belum pernah ada sebelumnya. Taksi konvensional bersaing dengan 

platform berbasis aplikasi yang tidak memiliki asset mobil atau bangunan. Demikian juga 

dengan televisi dan media cetak yang mendapatkan pesaing dengan youtube, instagram, 

facebook, dan media digital lainnya. Namun demikian, kolaborasi model baru (digital) 
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dengan konvensional yang saling menguntungkan (hibrida) tetap dibutuhkan, karena 

masing-masing model memiliki kelemahan. Tulisan kedua adalah Elon Musk, Sang 

Pendongeng Agung. Bagian ini penulis menceritakan tentang Elon Musk yang piawai dalam 

“mendongeng”, ide-idenya tidak biasa. Ia mendirikan berbagai perusahaan diantaranya 

SpaceX yang menjadikan satu-satunya perusahaan swasta pertama yang menempatkan 

satelit di orbit bumi. Selain itu Elon juga mendirikan Tesla, perusahaan otomotif. Tak 

berhenti di situ, ia juga menciptakan uang crypto yang terkenal dengan bitcoin dan 

dogecoin. Kepiawaian Elon Musk dalam mendongeng memberikan pengaruh besar terhadap 

ekonomi digital karena reputasinya yang memikat dengan memerankan tiga lakon sekaligus, 

yaitu sebagai creator (penggagas), innovator (pencipta), dan marketer (penjual). Tulisan 

ketiga adalah Inovasi Gaya Toyota dan Tesla, Mana yang Lebih Baik? Pada tulisan ini penulis 

menceritakan model inovasi yang dilakukan oleh Toyota (Toyota Way) dan Tesla (Tesla 

Way). Kedua model inovasi ini sangat berbeda 360 derajat. Meskipun pemain baru di dunia 

otomotif, Tesla memberanikan diri meluncur ke pasar lebih dulu sambil memperbaiki 

kekurangan yang ada, namun sangat memperhatikan standar-standar keselamatan dan 

kenyamanan. Berbeda dengan Toyota, model inovasi yang dilakukan berorientasi pada 

filosofi jangka panjang, proses bisnis berlaku kaidah IPO (Input, Proses, Output), dan 

menyelesaikan masalah dengan keputusan yang teliti dan cermat. Tulisan keempat adalah 

Inovasi di Masa Pandemi: Kisah Sukses Airbnb. Airbnb merupakan perusahaan rintisan yang 

bergerak di bidang penyewaan property, didirikan oleh Brian Chesky bersama dua kawannya 

di California USA tahun 2008. Pada kuartal kedua 2020 dimana terjadi bencana pandemic 

covid-19, kinerja Airbnb jatuh anjlok 72% sehingga perlu suntikan dana US$ 2 miliar. Tak 

hanya itu, Airbnb juga melakukan PHK sebanyak 25% dari jumlah seluruh karyawannya. 

Kemudian Airbnb melakukan inovasi sederhana dengan mengubah algoritma website dan 

platform untuk focus pada jarak pendek. Alhasil di penghujung tahun 2020 Airbnb menjual 

saham ke umum (IPO) melejit dari angka US$ 68 ke US$ 144. Selama dan sesudah pandemi 

ada 3 (tiga) cara melakukan inovasi, yaitu mengubah paradigma, adaptasi, dan kolaborasi-

sinergi. Tulisan kelima adalah Inovasi Model Unilever, Wings dan Kao: Anda Pilih Mana? 

Pada tulisan ini penulis menjelaskan keberhasilan yang diperoleh oleh ketiga perusahaan 

besar tersebut. Kunci keberhasilan Unilever adalah mampu menarik talenta-talenta terbaik 

didukung budaya regenerasi kepemimpinan yang tidak terputus, system yang mumpuni, 

serta suasana kerja yang nyaman sehingga mampu menghasilkan karyawan yang kompeten 

dan produktif. Model inovasi Unilever dikenal sebagai inovasi prospector, dimana 

perusahaan banyak mengeluarkan produk-produk baru, dan produk-produk lama yang 

menjadi pemimpin pasar diremajakan dari sisi konten dan konteksnya. Sementara Wings 

Group melakukan inovasi dengan model analyser yang berfokus untuk menganalisis apa 

yang dilakukan pesaingnya yang menjadi pemimpin pasar. Jika pesaingnya mengeluarkan 

produk baru, maka ia akan mengeluarkan produk yang mirip dengan pesaingnya. Model 

inovasi ini juga dikenal dengan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Berbeda dengan Unilever 

dan Wings Group, Kao menggunakan model inovasi defender, yaitu cenderung 
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mempertahankan produk, fokus pada peningkatan efisiensi kerja, dan melakukan inovasi 

pada proses bisnis dan pemasaran. Tulisan ke-enam adalah Ada Inovasi pada Soto Bu Hadi. 

Kali ini penulis menjelaskan inovasi yang dilakukan oleh Bu Hadi, seorang pelaku UMKM 

legenda soto di kota Solo. Sebelum beranjak ke Bu Hadi, terlebih dulu membahas tradisi 

jamuan lebaran dimana selalu ada minuman dan kue yang sering disajikan dan menjadi 

tradisi pada saat lebaran di Indonesia. Sirup ABC (produk Heinz Indonesia), sirup Marjan 

(produk Lasallefood Indonesia), biscuit Khong Guan (produk Khong Guan Biscuit Factory 

Indonesia), dan biscuit Monde Butter Cookies (produk Nissin Biscuits Indonesia). Empat 

produk tersebut menggunakan strategi inovasi incremental, yaitu hanya menambahkan 

sedikit pada produk atau kemasan dan branding-nya. Inovasi incremental juga dilakukan 

pada kendaraan Toyota Kijang yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1977 dengan 

Kijang Buaya-nya. Kemudian berubah menjadi Kijang Doyok. Dalam perkembangannya 

Toyota Kijang terus melakukan perubahan dan penambahan di berbagai fitur dan tampilan 

hingga kini kita mengenal Kijang Innova Reborn. Inovasi juga terjadi pada industri music 

dimana rekaman lagu pada awalnya menggunakan piringan hitam beralih sesuai 

perkembangan teknologi dan zaman berubah dalam bentuk kaset, compact disk, Ipod, dan 

kini berubah dalam bentuk digital seperti Spotify dan Youtube. Ini adalah inovasi disrupsi 

yang mengubah industry atau pasar, oleh karenanya disebut model inovasi radikal. Rupanya 

Soto Bu Hadi juga tidak mau ketinggalan. Pandemic telah membawa inspirasi agar sotonya 

tetap dapat dinikmati oleh pelanggannya dari berbagai daerah maka ia membuat terobosan 

dengan membuat kemasan dalam bentuk frozen pack dan cara pemasarannya 

menggunakan aplikasi. Dalam kasus ini Bu Hadi telah melakukan inovasi incremental, 

radikal, dan inovasi disrupsi. Tulisan ke tujuh adalah Mencermati Merger Gojek dan 

Tokopedia. Seperti kita ketahui bahwa Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang studi dan 

dibesarkan dengan pengalamannya di luar negeri. Gojek dan Bank Mandiri ada kemiripan 

dimana keduanya fokus pada pasar regional dan global. Sementara Tokopedia didirikan oleh 

William Tanuwijaya yang pendidikan dan pengalamannya lebih banyak di Indonesia. 

Tokopedia ada kemiripan dengan BCA dimana keduanya fokus untuk memperkuat pasar 

lokal. Sejak 1 Januari 2022 Gojek dan Tokopedia melakukan merger menjadi satu entitas 

bisnis raksasa yang bernama GoTo dengan tagline-nya “Go far, Go together”. Tulisan ke 

delapan adalah Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa? Pada tulisan ini penulis 

memperkenalkan visi kedua entitas besar tersebut. Nadiem dengan Gojeknya memiliki visi 

global, berbeda dengan William yang memiliki visi lokal dalam membangun dan 

mengembangkan Tokopedia. Apapun visinya sebuah perusahaan atau organisasi harus 

memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu visi harus menghasilkan komitmen dan memberi motivasi 

kepada pegawainya, visi harus dapat menentukan standar-standar keberhasilan, dan visi 

harus dapat menjembatani masa sekarang dan masa depan. Tulisan ke sembilan adalah 

Ronaldo Menyingkirkan Coca-Cola, Pogba Memindahkan Heineken. Sebagai salah satu icon 

sepakbola terbaik dunia, baik Christiano Ronaldo maupun Pogba, mereka kerap 

dihubungkan dengan iklan dan bisnis produk pakaian olah raga maupun minuman terkenal 
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dunia. Perilaku mereka dalam menggunakan produk-produk brand dapat menarik pasar dan 

mempengaruhi saham di pasar global seperti yang terjadi pada Coca-Cola dan minuman bir 

Heineken. Tulisan ke sepuluh adalah Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter 

Drucker. Peter Drucker dikenal sebagai bapak “manajemen modern” dan Erick Thohir 

dikenal sebagai pengusaha besar yang sukses, dan kini ia menjabat sebagai Menteri BUMN 

di era pemerintahan Presiden Jokowi kedua. Dalam wawancaranya mereka berdua 

membahas tentang pengelolaan BUMN. Ada empat hal yang harus dilakukan Erick dalam 

menghadapi era disrupsi. Yang pertama adalah perampingan struktur organisasi terutama 

pada jabatan komisaris dan direksi, kedua adalah manajemen waktu, ketiga sumber daya 

manusia, dan ke empat adalah inovasi. Tulisan ke sebelas adalah Transformasi BUMN. Ada 

beberapa alasan mengapa perusahaan harus melakukan transformasi. Pertama jika 

perusahaan memiliki kinerja bagus namun pada suatu titik terlihat akan mengalami 

penurunan kinerja. Kedua perusahaan mengalami penurunan kinerja secara akut dan babak 

belur baik dari sisi keuangan, pengembangan produk ataupun motivasi karyawan. Hal yang 

harus diperhatikan dalam melakukan transformasi adalah kepemimpinan yang kuat dari sisi 

integritas dan cakap dari ranah kapabilitas. Yang tidak kalah penting adalah adanya 

dukungan politik dari pemerintah. Tulisan kedua belas adalah Robohnya Ritel Kami. Akibat 

pandemi covid-19 beberapa department store dan swalayan seperti Matahari dan 

Ramayana terpaksa harus menutup gerainya di beberapa kota besar. Demikian juga dengan 

Centro dan Giant bahkan sudah menutup semua gerainya. Hal ini terjadi karena adanya 

perubahan konsep dan perubahan perilaku. Jika dulu masyarakat berbelanja untuk 

kebutuhan mingguan atau bulanan, maka sekarang orang berbelanja untuk memenuhi 

kebutuhan harian. Dan kebutuhan harian saat ini dapat dipenuhi oleh masyarakat dengan 

berbelanja di Alfamart dan Indomaret yang tersebar di setiap sudut perempatan jalan. Di 

era digital dimana jaringan internet sudah tersedia di berbagai daerah juga menjadi alasan 

masyarakat untuk berbelanja melalui lokapasar (marketplace) seperti Shopee, Tokopedia, 

BliBli, Lazada, dan lokapsar lainnya. Pembayaranpun dapat dilakukan secara digital payment 

melalui dompet digital (e-wallet) yang lebih mudah dan praktis. Tulisan ketiga belas adalah 

Efektivitas Baliho dan Media Sosial. Meskipun saat ini sudah banyak media sosial seperti 

Instagram, youtube, faceboook, dan lain-lain, namun keberadaan Baliho dan brosur-brosur 

masih tetap dibutuhkan sebagai media informasi, promosi dan sosialisasi, baik untuk 

kepentingan bisnis maupun politik seperti yang terjadi di Tokyo Jepang yang nota bene 

sebagai negara maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tulisan keempat belas 

adalah Merek Itu Bernama Djarum. Seperti kita ketahui bahwa Djarum merupakan salah 

satu perusahaan industri rokok terbesar di Indonesia yang sudah berkiprah sejak 1951. 

Dalam perjalanannya beberapa perusahaan rokok juga melakukan strategi perubahan 

dengan menciptakan varian-varian baru sesuai perubahan perilaku konsumen dan me-

rebranding mereknya. Beberapa perusahaan rokok juga mendirikan klub-klub binaan olah-

raga, seperti Djarum yang fokus pada pembinaan olah-raga bulutangkis, Gudang Garam 

dengan perkumpulan tenis meja dan bola basket, dan Wismilak dengan tenis. PB Djarum 
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telah banyak mencetak atlit-atlit berprestasi dan menjuarai serta memboyong piala di 

berbagai turnamen bulutangkis internasional sehingga mengharumkan nama Indonesia.  

Bagian kedua buku ini mengulas mengenai teori-teori kepemimpinan inovatif. Pada bagian 

kedua ini juga ada 14 tulisan. Tulisan pertama adalah Kepemimpinan di Era Disrupsi. Penulis 

memberikan contoh kepemimpinan disrupsi ini kepada Kuncoro Wibowo yang 

menggawangi Kawan Lama Group (Ace Hardware, Informa, Toys Kingdom, dan Chatime). 

Meskipun pandemi menghantam usahanya, namun ia tidak mem-PHK karyawannya. Ia tetap 

memberikan hak-hak pokoknya kepada karyawannya. Karena karyawan merupakan asset 

vital dalam perusahaan. Kuncoro menjadi pemimpin teladan dengan mempraktikkan 5 

prinsip utama (Posner dan Kouzes), yaitu memimpin dengan contoh, menginspirasikan visi 

bersama, menantang proses, memberdayakan orang lain untuk bertindak, dan 

menyemangati jiwa. Kepemimpinan disrupsi juga membutuhkan kepemimpinan strategis, 

yaitu kecakapan manajerial dan keterampilan mengelola manusia. Menurut Dr. Sigit 

Triyono, ada 4 syarat kepemimpinan strategis : motivasi, menciptakan visi besar yang 

mengetarkan seluruh warga organisasi, kemampuan menyusun strategi, dan keterampilan 

eksekusi. Tulisan kedua adalah Sponsor Perubahan dan Agen Perubahan. Wright bersaudara 

merupakan penemu pertama peswat terbang, mereka adalah sponsor atau agen perubahan 

karena bertanggung jawab atas perubahan yang dilakukan, memiliki otoritas penuh untuk 

berubah dan berdiri di garda terdepan untuk memimpin perubahan. Demikian juga dengan 

Rudjito sang CEO BRI, ia menjadi pelopor agen perubahan dengan mengubah BRI dari bank 

terkesan lamban dan kuno menjadi bank dengan orientasi kepada konsumen yang didukung 

oleh SDM yang handal dan teknologi handal. Tulisan ketiga adalah Kredibilitas Pemimpin. 

Ketika terjadi pandemic covid-19, Letkol Laut drg. Muhammad Arifin sukses menjadi 

komandan lapangan “rumah sakit” Wisma Atlet sebagai tempat karantina bagi pasien covid-

19. Ia juga kerap menjadi psikolog dan motivator bagi para pasien. Kredibilitas pemimpin 

dibangun dari 4 (empat) pilar, yaitu integritas, kapabilitas, otoritas, dan karitas (pelayanan). 

Contoh pemimpin yang bertanggungjawab juga dilakukan oleh Albert Burhan (CEO Citilink) 

yang mengundurkan diri gegara seorang pilotnya mabuk saat melewati metal detector 

bandara. Pengunduran dirinya lebih didasarkan pada persoalan moral dan etika. Seperti 

yang diungkapkan oleh Chris Lowney dalam bukunya “Heroic Leadership” bahwa 

kepemimpinan itu bukan sekedar suatu tindakan, akan tetapi bagaimana cara menjalani 

kehidupan. Tulisan ke-empat adalah Memimpin Perubahan. Menurut Prof. Kanter, ada 3 

(tiga) hal yang harus dikuasai pemimpin perubahan, yaitu imajinasi berinovasi (konsep), 

profesionalisem bekerja (kompeten), dan keterbukaan berkolaborasi (koneksi). Perusahaan 

Samsung merupakan contoh paripurna praktik memimpin perubahan. Samsung menjadi 

produsen terbesar produk elektronik dan teknologi informasi, bisnis konstruksi, galangan 

kapal, media, asuransi, keuangan, makanan olahan, tekstil hingga pesawat. Tulisan kelima 

adalah Pola Pikir Pemimpin. Kebiasaan (habit) dibangun dari perilaku yang berulang-ulang. 

Perilaku dipengaruhi oleh pola pikir. Dan pola pikir merupakan induk dari kebiasaan (habit). 
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Seorang pemimpin harus memiliki 5 (lima) pola pikir, yaitu disiplin, sintesis, kreatif, respek, 

dan etis. Di era 4.0, maka seorang pemimpin harus memiliki pola pikir digital, yaitu 

pemimpin harus siap bertindak cepat (speed), tindakannya akan memiliki skala luas dan tak 

terbatas (scala), dan berdampak multidimensi (impact). Seorang pemimpin digital juga tidak 

boleh meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan universal. Tulisan ke-enam adalah 

Kepemimpinan Melayani. Adalah dr. Handoko Gunawan, Sp.P, contoh paripurna 

kepemimpinan yang melayani pada saat pandemi melanda Indonesia, bahkan ia berada di 

garda terdepan dalam merawat pasien korona. Ia memberika pelayanan dengan 

sepenuhnya, tulus, berasal dari hati paling dalam dan dimaknai sebagai panggilan jiwa. Ada 

5 (lima) pilar pemimpin yang melayani, yaitu kepercayaan, apresiasi, sinergi, inisiatif, dan 

hasil (KASIH). Tulisan ketujuh adalah Pemimpin Tanpa Batas (The Infinite Leader). Pemimpin 

tanpa batas harus memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu mampu bersaing dengan dirinya sendiri 

(dicontohkan Novak Djokovic), menyesuaikan ritme permainan orang lain dan bahkan 

menciptakan ritme sendiri (dicontohkan Mukesh Ambani), dan belajar tiada henti 

(dicontohkan Irwan Hidayat dari PT. Sido Muncul).  Tulisan kedelapan adalah Kepemimpinan 

Visioner. Kepemimpinan visioner dipopulerkan oleh Prof. Burt Nanus lewat bukunya 

berjudul “Visionary Leadership” tahun 1992. Bill Gates, seorang tokoh bisnis, investor, dan 

salah satu pendiri Microsoft merupakan contoh pemimpin visioner. Kepemimpinan visioner 

menjadi relevan Ketika dunia diterjang disrupsi dan disusul hantaman pandemi. Pemimpin 

visioner juga ditemukan di Indonesia, seperti Nurhayati Subakat sang pendiri Wardah 

Kosmetik, Anne Avantie seorang desainer busana dan pelopor kebaya kontemporer, serta 

Peter Shearer Setiawan yang membuat platform Wahyoo yang menyediakan berbagai 

layanan (pulsa, edukasi usaha catering, asistensi bisnis, logistic bahan baku, dan standisasi 

kebersihan tempat usaha) bagi para pengusaha warteg. Tulisan kesembilan adalah Leaders 

as a Coach. Contoh kasus ini ditunjukkan oleh coach Eng Hian saat memberikan perintah 

dan motivasi kepada pasangan bulu tangkis puteri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dalam 

gelaran Olimpiade Tokyo 2020 hingga meraih medali emas. Atlet hebat dilahirkan dari  

pelatih yang hebat juga. Dalam dunia bisnis, coach terbaik adalah Robby Djohan yang telah 

melahirkan maestro keuangan seperti Agus Martowardojo, Peter Stok, dan Arwin Rasyid. 

Keberhasilan Robby Djohan karena ia menerapkan TRUST (Tempatkan, Respek, Ungkapka, 

Solusi, dan Temukan). Tulisan kesepuluh adalah Followeship: Kisah Charlie Watts, Rolling 

Stones. Ketika pandemi melanda dunia, Rolling Stones mengusung gerakan “One World: 

Together at Home”. Keempat personel Rolling Stone yang digawangi Mick Jagger sebagai 

vokalis mengadakan gelaran music dari rumahnya masing-masing. Di balik kesuksesan 

Rolling Stone adalah Charlie Watts sang drummer yang pendiam, tidak tertarik untuk 

menjadi pusat perhatian sehingga jarang dibicarakan banyak orang. Namun ia telah 

memberikan warna pada perkembangan music dunia. Charlie Watts merupakan salah satu 

contoh follower aktif di dunia musik. Menurut Robert Goffee dan Gareth Jones, ada 4 

(empat) karakter dari seorang pengikut efektif, yaitu pengelolaan diri, komitmen, kompeten, 

dan keberanian. Tulisan kesebelas adalah Humanisme Transedental Jakob Oetama. 
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Humanism transedental dalam filsafat menganggap manusia secara bersamaan sebagai 

pencetus makna, dan tunduk pada kebenaran hakiki yang lebih besar yang ada di luar alam 

manusia. Jacob Oetama seorang wartawan senior, pengusaha, dan salah satu pendiri surat 

kabar Kompas. Ia selalu menyebut dirinya sebagai wartawan, sementara sebagai pengusaha 

adalah sebuah keberuntungan. Inilah sosok humanism transedental yang ditunjukkan oleh 

Jacob Oetama dalam membesarkan Kompas dengan kerendahan hati. Ia bermain pada 

tataran spiritual dan kebijaksanaan (wisdom). Penulis berpendapat bahwa humanism 

transedental memiliki 5 (lima) kaidah dalam menjalankan usahanya, yaitu bisnis dimaknai 

sebagai ekosistem, bukan medan perang; perusahaan adalah komunitas, bukan mesin; 

manajemen adalah pelayanan, bukan kontrol; pemimpin adalah coach, bukan mandor; dan 

karyawan adalah mitra, bukan pembantu. Tulisan keduabelas adalah CEO India. Tidak sedikit 

CEO di perusahaan besar di dunia berasal dari India, seperti Sundar Pichai (CEO Alphabet), 

Satya Nadella (CEO Microsoft), Narayen (pemuncak di Adobe), Sandeep Mathrani (CEO 

WeWork). Kunci keberhasilan orang-orang India adalah karena mereka piawai mengelola 

organisasi dan memiliki keterampilan dalam melakukan inovasi. Tulisan ketiga belas adalah 

Memimpin Generasi Z. Untuk memimpin generasi Z diperlukan 5 syaratt, yaitu visi bersama, 

kesepakatan aturan utama, meminimalisir stereotype (asumsi), curah pendapat 

(brainstorming) tentang perubahan, dan komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Tulisan 

ke-empat belas adalah Keterampilan SDM di Era Disrupsi. Pada akhir tulisan ini penulis 

menjelaskan bahwa bentuk keterampilan yang diperlukan pada era disrupsi ini adalah 

keterampilan teknologi (60%), keterampilas sosial dan emosional (26%), keterampilan 

kognitif (14 %), dan keterampilan fisik dan manual (11%). Sementara pelatihan yang 

diperlukan bagi karyawan adalah pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan (skill), 

mempertajam kompetensi (competencies), dan memperkuat motivasi (motivation).   

Kekuatan dari buku ini adalah analisisnya sederhana namun bernas, sarat makna. Setiap 

kasus yang terjadi di perusahaan atau organisasi dalam tulisan ini selalu diberikan tokoh 

agen perubahan dan inovatornya disertai dengan teori-teori kepemimpinannya. Kelebihan 

lain dari buku ini adalah gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para 

pembaca. Buku ini sangat layak dimiliki dan dibaca untuk menjadi inspirasi dan motivasi 

dalam melakukan aksi perubahan. Apapun model inovasinya yang penting tidak 

mengabaikan kualitas dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan orang lain. 

A.M. Lilik Agung adalah seorang trainer profesional yang berpengalaman mengajar sebagai 

instruktur untuk banyak perusahaan. Selain itu ia aktif menulis tema-tema manajemen dan 

bisnis di beberapa media, seperti Majalah SWA, Harian Bisnis Indonesia, Harian Kontan, dll . 

Sehari-hari ia mengelola Galeri HC (Human Capital) yang merupakan lembaga 

pengembangan SDM. Buku “INNOVATION! Praktik Terbaik Inovasi di Era Disrupsi” 

merupakan buku karyanya yang ke-21.  
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