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KATA PENGANTAR 

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh hampir 

seluruh negara di dunia. Dalam era ini, batas antar negara dalam ekonomi menjadi 

semakin nisbi sehingga dikotomi antara pasar domestik dan pasar dunia menjadi 

semakin tidak relevan. Oleh karenanya, daya saing menjadi bahasa utama 

pergaulan bisnis saat ini. Disadari masalah daya saing dalam pasar dunia yang 

semakin terbuka, merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Dengan 

demikian, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif 

bagi bisnis Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi 

perhatian berbagai kalangan baik bagi aparat birokrasi, pelaku bisnis dan juga 

berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja 

bisnis dalam suatu negara.   

 Michael Porter mendefiniskan daya saing (competitiveness) sebagai suatu 

kemampuan negara untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui 

kegiatan bisnisnya (perusahaan-perusahaan) dan untuk mempertahankan tingkat 

kualitas kehidupan yang tinggi bagi warga negaranya. Porter berusaha untuk 

mengkaji daya saing (competitiveness) dari perspektif mikro (perusahaan) ke 

perspektif daya saing bangsa/negara (national competitive advantage), yang 

bukunya dipublikaskan dengan judul “The Competitive Advantage of Nations”. Para 

pakar menajemen dan banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa inovasi 

merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing. Dengan 

demikian, daya saing negara bergantung pada kapasitas perusahaan negara 

tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang. 

Beberapa lembaga pemeringkat daya saing ternama di dunia, seperti World 

Economic Forum (WEF), memasukkan komponen inovasi di dalam indikator 

penilaiannya, WEF mendefinisikan daya saing sebagai himpunan kelembagaan, 

kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. 

WEF menggunakan 12 pilar utama yang mempengaruhi daya saing. Keduabelas 

pilar tersebut digolongkan menjadi tiga kelompok besar penentu daya saing, yakni 

kelompok persyaratan dasar (basic requirements), kelompok penambah/peningkat 

efisiensi (efficiency enhancers) dan kelompok inovasi dan kecanggihan (innovation 

and sophistication). Indonesia di tahun 2017/2018 menempati posisi 36. Posisi 

Indonesia masih berada dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Sejalan dengan 

itu Global Innovation Index (GII) yang disusun oleh Universitas Cornel, INSEAD dan 

World Intellectual Property Organisation mengeluarkan indeks yang menunjukkan 

kemampuan Negara dalam mendorong terciptanya inovasi dan aktivitas inovasi. 

Hasil pemeringkatan Negara ini biasanya tidak berbeda jauh dengan hasil 

pemeringkatan daya saing negara. Dengan kata lain inovasi turut ambil bagian 

dalam meningkatkan daya saing bangsa.  
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Era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat 

dan tumbuh semakin marak di dunia membawa dampak perubahan masif dalam 

sendi-sendi kehidupan masyarakat. Inovasi menjadi hal yang sangat penting guna 

menciptakan penemuan yang dapat menghasilkan sesuatu yang kompetitif. 

Kebutuhan manusia yang terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman 

menjadikan masyarakat hidup di era disruption yaitu era dengan berbagai 

perubahan dinamis. Di era ini Steve job mengatakan “innovation is the only way to 

win”. Di era ini inovasi merupakan sebuah keniscayaan. Produk dan jasa yang 

menguasai pasar selalu memiliki kandungan inovasi yang tinggi, sehingga untuk 

dapat tetap menjadi market leaders harus tetap dan terus berinovasi. Hal ini penting 

karena secara natural disruption innovation akan selalu ada di setiap saat. 

Perusahaan/produk yang telah mendominasi dapat tergeser dengan 

perusahaan/produk baru yang inovatif.   

Pada materi yang disajikan pada buku ini sangat jelas bagaimana inovasi 

berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan bila ditelaah lebih jauh 

inovasi sangat erat kaitannya dengan  pengetahuan dan proses pembelajaran. 

Inovasi merupakan upaya yang terus-menerus memperbaharui organisasi 

berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang 

selalu berubah dari pasar, pelanggan dan para pekerja itu sendiri. Inovasi juga 

merupakan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dan dapat dikomunikasikan 

serta inovasi merupakan proses pembelajaran dalam menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik. Dengan demikian perubahan organisasi, siklus pembelajaran, penciptaan 

pengetahuan dan proses inovasi harus seiiring sejalan dan sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan/negara agar perusahaan/negara dapat mencapai keuanggulan 

bersaing baik lokal, nasional maupun global.  

Peningkatan daya saing bisnis merupakan tanggung jawab berbagai 

stakeholders. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara 

semua pihak terutama kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, perguruan tinggi dan pelaku usaha khususnya dalam membuka ruang yang 

luas untuk berinovasi. Upaya membentuk iklim yang kondusif untuk terciptanya 

ruang inovasi bagi berbagai stakeloders merupakan sebuah keniscayaan agar daya 

saing tetap dan terus dapat diraih. Sinergi yang terbangun antara perguruan tinggi, 

pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian 

nasional.  

 

Mohamad Syamsul Maarif  
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Spiritualitas dalam Perumusan Strategi Bisnis 

 Dalam perumusan strategi bisnis, Kenichi Ohmae (1992) dalam bukunya  

“The Mind of Strategist: The Art of Japanese Business” memberikan model 3 C yang 

harus diperhatikan para pembuat keputusan strategis dalam merancang strategi 

bisnis. 3 C tersebut adalah perusahaan sendiri (Company), pelanggan (Customer), 

dan pesaing (Competitor). 

 Premananto (2016, https://www.youtube.com/watch?v=UGnQW29Y4r0) 

menambahkan 2 C lagi sebagai hal yang penting untuk dicermati yakni, perubahan 

(Change) dan sang Pencipta (the Creator). Pada C yang keempat, para perumus 

strategi harus berusaha untuk dapat memahami perubahan yang terjadi baik mikro 

maupun makro. Filsuf Heraclitus, menyampaikan, “everything changes, the only 

things constant is change.” Termasuk juga perubahan yang terjadi pada pelanggan 

dan pesaing. Perubahan tersebut dapat ditangkap dengan melakukan 

mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen, dengan beberapa metodenya seperti 

eksplorasi data internal, riset pemasaran dan intelejen pemasaran. 

 C yang kelima adalah yang paling penting, adalah mengkaitkan strategi 

dengan aspek transedental. Dengan memunculkan spiritualitas menjadikan 

perusahaan lebih mudah dalam menjalankan etika bisnis, Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan bahkan dalam menjalankan Creating Shared Value (CSV) 

yang dimunculkan oleh Porter dan Kramer (2011). Hal tersebut mengingat nilai-nilai 

etika, CSR dan CSV sangat sejalan dengan nilai ajaran kebaikan yang ditetapkan 

oleh Tuhan. Penerapan C yang kelima menjadikan berkembangnya konsep-konsep 

spiritual management, spiritual workplace, spiritual marketing dll. 



DISRUPTIVE INNOVATION 

19 
 

Spirituality in Business
(5’Cs in the mind of Spiritual Strategist)

Customer

Company Competitor

Changes

The Creator

 

 Perusahaan bisnis yang memahami kondisi internal, external beserta 

perubahannya dan dibarengi dengan membangun hubungan dengan Tuhan akan 

memiliki dasar yang kuat untuk membangun keunggulan bersaing dalam jangka 

panjang.  

 Agar mampu terus bertahan dan tumbuh dalam kondisi persaingan yang 

tinggi, perusahaan harus memahami kemampuan diri dan mampu memahami 

konsumennya. Membaca perubahan ketiga hal itu merupakan kunci penting untuk 

berinovasi dalam persaingan. 

Dalam tulisan ini akan dibahas sebuah tema menarik dalam manajemen 

bisnis, yakni Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation), yang akan dikaji nilai-nilai 

spiritualitasnya. Pembahasan akan berfokus pada 2 C terakhir, yakni change dan 

the Creator. Pembahasan spiritualitas juga akan lebih difokuskan dari ajaran agama 

Islam yang dianut peneliti. 

 

Spiritualitas Inovasi 

Perubahan kondisi di masa depan merupakan suatu keniscayaan selama kita 

hidup di dunia. Manusia selalu akan memiliki rasa kekhawatiran terhadap masa 

depannya. Kondisi kemapanan pada masa kini tidak akan bertahan selamanya. 

Kemungkinan untuk menjalani kesulitan selalu akan tergambar dalam merancang 

rencana ke depan. Dan hal itu terutama merupakan pembahasan penting dalam 

suatu organisasi bisnis. Yakni bagaimana agar terhindar dari segala macam 

keburukan di masa depan. Untuk itulah dalam manajemen bisnis, muncul konsep 

Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko.  
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Gambaran mengenai permasalahan tersebut telah tersampaikan dalam Surat 

Al Baqarah 2: 155, sebagai berikut; 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” 

Hidup akan senantiasa menghadapi ujian dari Tuhan, termasuk dalam kehidupan 

berbisnis. Perubahan yang terjadi merupakan bentuk kasih sayangNYA, agar 

manusia senantiasa memiliki tantangan yang harus dicapai. Kesabaran aktif untuk 

menghadapi perubahan dan tidak lari dari permasalahan tersebut menjadi sebuah 

langkah awal menghadapi tantangan. Tahap selanjutnya adalah termasuk 

kesabaran untuk mendapatkan jalan keluar baru. Dan inovasi menjadi hasil dari 

kemampuan untuk menangkap perubahan sebagai sebuah peluang untuk mendapat 

kesuksesan. Hal ini disampaikan oleh Steve Jobs. 

 

 

 

Lebih lanjut, aktivitas menciptakan sesuatu sudah menjadi fitrah manusia sejak 

manusia diciptakan. Sang Pencipta manusia memiliki sifat ke-Maha-an, diantaranya 

AL-KHALIQ (Sang Maha Pencipta) dan AL-MUWAWWIR (Sang Maha Pembentuk). 

Dan sifat-sifat Maha tersebut tidak akan mungkin menjadi bagian dari makhluk, 

mengingat ilmu Tuhan yang Maha tidak mampu dibayangkan. 

“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu 
(pula)." (Surat Al Kahfi 18, 109) 

Namun kecenderungan untuk membuat sesuatu telah menjadi bagian dari manusia. 

Sebagai khalifah (pengganti; wakil) di bumi, maka kemampuan membuat sesuatu di 

bumi merupakan salah satu alat yang dikaruniakanNYA. Makhluk memiliki senoktah 



DISRUPTIVE INNOVATION 

21 
 

sangat mikro ilmu dari Sang Maha Pencipta, karena Sang Penciptalah yang 

‘meniupkan’nya agar manusia dapat mengemban amanat yang berat.  

 “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 
(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (As Sajadah 32: 9) 

Kemampuan membuat sesuatu dan berinovasi menjadi salah satu senjata yang 

harus dimiliki manusia untuk dapat menghadapi tantangan hidup.Inovasi dan 

kreativitas penting untuk mengelola dunia dan seisinya. Dalam ayat Al Qur’an hal itu 

tampak dalam Surat Ar Rahman 55: 33.  

“Hai jama'ah jin dan manusia jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

kecuali dengan kekuatan/kekuasaan” 

Lebih transparan Abu Abdillah Muhammad Bin Umar Bin Hasan Bin Husein at-

Taymy ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kekuatan/kekuasaan yang 

dimaksud adalah kelapangan dan kedalaman ilmu. Demikian juga untuk 

menaklukkan dunia bisnis, diperlukan kemampuan dan ilmu bisnis.Manusia dibekali 

otak untuk dapat menentukan langkah suksesnya. 

Surat Ar Ra’d 13:11 menyatakan, 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri.” 

 

Nabi saw pakar diferensiasi produk 

 Salah satu, bentuk dari inovasi dalam pemasaran adalah berupa diferensiasi. 

Diferensiasi merupakan sebuah proses menjadikan sebuah produk yang ditawarkan 

menjadi berbeda dengan pesaing dan mudah dibedakan dari pesaing. Dalam 

Manajemen Pemasaran, tidak dianjurkan untuk melaksanakan aktivitas yang ‘me too 

product’ atau ‘me too program’. Dan nabi Muhammad saw adalah pembawa ajaran 

agama yang dapat disebut juga sebagai Bapak Diferensiasi.Nabi Nabi saw 

senantias mengajarkan berinovasi tidak hanya sekedar meniru praktek yang sudah 

ada. 

 Dalam menegakkan agama Islam dikenal adanya Rukun Islam, yang 

menunjukkan cara khusus beribadah agama Islam. Baik Syahadat, Shalat, Puasa, 
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Zakat dan Haji memiliki ritual yang terbedakan dengan agama lainnya. Dalam 

sebuah hadits juga tampak adanya diskusi untuk memunculkan inovasi. 

“Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Dahulu, orang-orang 
Islam ketika tiba di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkirakan 
waktu salat. Tidak ada seorang pun yang menyeru untuk salat. Pada 
suatu hari mereka membicarakan hal itu. Sebagian mereka berkata: 
Gunakanlah lonceng seperti lonceng orang Kristen. Sebagian yang lain 
berkata: Gunakanlah terompet seperti terompet orang Yahudi. Kemudian 
Umar berkata: Mengapa kalian tidak menyuruh seseorang agar berseru 
untuk salat? Rasulullah saw. bersabda: Hai Bilal, bangunlah dan serulah 
untuk salat.” (Shahih Muslim No.568) 

 

 Inovasi dan diferensiasi merupakan hal yang bahkan telah dilakukan dalam 

aktivitas beragama, maka kegiatan bisnispun harus dapat menunjukkan aktivitas 

yang tidak berbangga untuk melakukan kegiatan yang sama dengan yang lain. 

 

Spiritualitas dalam Inovasi Disruptif 

 Seperti telah dibahas pada Inovasi disruptif merupakan strategi yang dapat 

digunakan oleh pelaku bisnis terutama oleh usaha baru untuk dapat memenangkan 

persaingan melawan pemimpin pasar. Dan pasar yang dibidik oleh para pelaku 

disrupsi ini adalah pasar marginal/low end, berbeda dengan inovasi berkelanjutan 

yang dilakukan oleh pemimpin pasar yang umumny membidik kelompok 

premium/high end. Disampaikan oleh Christensen,  

“Companies pursue these “sustaining innovations” at the higher tiers of 
their markets because this is what has historically helped them succeed: 
by charging the highest prices to their most demanding and sophisticated 
customers at the top of the market, companies will achieve the greatest 
profitability.However, by doing so, companies unwittingly open the door 
to “disruptive innovations” at the bottom of the market. An innovation that 
is disruptive allows a whole new population of consumers at the bottom 
of a market access to a product or service that was historically only 
accessible to consumers with a lot of money or a lot of skill” 
 

Dalam konteks spiritualitas, semua ajaran agama dalam tahap awal pengajarannya 

disampaikan kepada kelompok bawah dan selalu membawa solusi dan perubahan 

yang membawa perubahan sosial kemasyarakatan. Kelompok atas baru pada tahap 

awal biasanya masih menolak mengadopsi.  

 

Penutup 
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 Inovasi disruptif memiliki dukungan dari perspektif spiritual keagamaan. Hal 

tersebut menjadikan nilai inovasi yang dilakukan tidak hanya memiliki dimensi 

horisontal namun juga dimensi vertikal. Menjadi tanggung jawab manusia secara 

bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan bermanfaat bagi sebanyak-

banyaknya manusia. 

 

 

 

  


