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Inovasi saat ini menjadi sebuah jargon yang 
didengungkan dalam setiap organisasi, baik 
organisasi nirlaba maupun organisasi pengejar 
laba. Inovasi seolah dianggap menjadi syarat 
kunci bagi sebuah keberhasilan, entah apapun 
bentuknya. 

Gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan 
sangat menentukan banyaknya inovasi yang 
akan dihasilkan. Inovasi pada dasarnya sangat 
ditentukan oleh kemampuan pemimpin 
perusahaan dalam menemukan, 
mengembangkan, memelihara, dan 
mendayagunakan potensi inovasi.



Dengan inovasi akan memunculkan kemudahan, 
efektivitas, dan efisiensi bagi pengguna maupun 
penghasil. Inovasi yang baik dilakukan dengan 
lebih banyak melibatkan konsumen dan 
pengguna sebagai kontributor.

Artinya, apa yang dibutuhkan oleh pengguna, 
itulah yang harus direspon oleh produsen 
sehingga produk ataupun jasa tersebut direspon 
oleh pengguna. Bukan sebaliknya, bahwa 
perusahaan meminta penggunalah yang harus 
menyesuaikan dan merespon inovasi yang 
mereka lakukan.



Defense Advanced Research Projects Agency 
yang berada di bawah Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat, merupakan salah satu contoh 
institusi paling inovatif di muka bumi.

Tidak ada inovasi mereka yang tidak dikenal dan 
mendominasi perkembangan milenial saat ini. 
Merekalah yang memperkenalkan kita pada 
internet, GPS, drone, Siri, Cloud Computing, 
peluru kendali, hingga pesawat siluman.



Banyak yang berfikir bahwa, inovasi itu hanya 
pada produk yang dihasilkan. Inilah kekeliruan 
itu!

Produk inovatif tapi tidak disertai dengan 
pelayanan yang baik kepada customer, 
tentunya akan dilibas oleh produk lain yang 
mampu memberikan pelayanan yang lebih 
baik.

Telat berinovasi artinya mempercepat 
kematian produk yang ditawarkan, bahkan bisa 
mematikan perusahaan bila dibiarkan secara 
sadar ataupun tidak.



Dalam sebuah perusahaan , kepemimpinan 
memiliki peran yang sangat menentukan dalam 
banyaknya inovasi yang akan dihasilkan. 
Kepemimpinan mampu mendorong dan 
menciptakan inovasi pada suatu perusahaan.

Kepemimpinan yang terkait erat dengan inovasi 
di perusahaan yaitu kepemimpinan 
transformasional, kepemimpinan partisipatif 
dan Leader-Member Exchange.

Dari ketiga tipe kepemimpinan itu, tipe 
kepemimpinan yang transformasional-lah yang 
memungkinkan inovasi dapat berkembang dan 
terkanalisasi. 



Tipe kepemimpinan transformasional mampu 
menjadi Idealized Influence yang memiliki 
sifat-sifat keteladanan . Selain itu, pemimpin ini 
juga bisa menjadi Individual Consideration yang 
ditandai dengan kemampuan pemimpin dalam 
memperhatikan kebutuhan.

Inovasi ternyata sangat kompleks dan tidak 
sesederhana yang dijargonkan selama 
ini. Tidak bisa dilakukan sepenggal-sepenggal 
yang pada akhirnya tidak secara signifikan 
berpengaruh pada daya saing produk maupun 
daya saing perusahaan.



Apa Ceritamu?

Itulah beberapa hal mengenai inovasi dan 
kepemimpinan
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