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Innovative Leader
Menjadi seorang pemimpin inovatif memiliki 
makna untuk memimpin, namun juga 
menggunakan inovasi. Sebenarnya cukup 
sederhana.

Beberapa contoh innovative leader adalah Steve  
Jobs, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg. Mereka 
memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi 
juga memberikan tantangan kepada diri sendiri 
untuk menumbuhkan inovasi dan ide baru.

Tapi apa sih yang membuat mereka menjadi 
seorang pemimpin yang baik?



1. ‘Being’ Innovation Leadership
Sebagian besar innovation leader memiliki 
pemahaman yang kuat tentang bagaimana 
mereka akan muncul sebagai individu baik 
sebagai sebagai peserta maupun pengamat 
pada karya yang mereka lakukan. Pemimpin 
inovasi adalah mereka yang:

- Memiliki kesadaran diri yang luar biasa
- Bisa mengatur egonya
- Memiliki penilaian yang luar biasa
- Seimbangkan dorongan tanpa henti untuk 

meningkatkan diri dengan rasa cukup yang 
kuat



2. ‘Doing’ Innovation Leadership
Setelah memiliki fondasi internal yang kuat, 
penting juga bagi para pemimpin untuk dapat 
beradaptasi pada keterampilan dan perilaku 
eksternal tertentu. Pemimpin inovasi terbaik 
adalah mereka yang:

- Menavigasi diri mereka sendiri dan orang 
lain melalui ambiguitas

- Pimpin dengan pertanyaan, bukan jawaban.
- Rencanakan dengan baik tetapi cepat 

beradaptasi saat informasi baru terungkap.
- Buat asumsi eksplisit.
- Bereksperimen tanpa henti.
- Utamakan belajar.



3. ‘Fueling’ Innovation Leadership
Menurut Sir Ken Robinson, peran seorang 
pemimpin kreatif bukanlah untuk memiliki 
semua ide, tetapi untuk menciptakan budaya di 
mana setiap orang akan memiliki ide. Ya, 
seorang pemimpin inovasi yang hebat harus 
bisa menjadi ‘bahan bakar’ untuk 
menumbuhkembangkan ide-ide kreatif dari 
timnya. Pemimpin inovasi yang hebat adalah 
mereka yang:

- Ciptakan keamanan psikologis di dalam dan 
di seluruh tim

- Mempromosikan keragaman pemikiran
- Memfasilitasi konflik produktif
- Ciptakan lingkungan di mana informasi 

mengalir dengan cepat dan terbuka
- Minimalkan hambatan untuk bereksperimen



Ya, itu saja. Tidak hanya menjadi pemimpin, kita 
juga harus inovatif.

Apa yang membuat para pemimpin hebat begitu 
luar biasa? Mereka memiliki kemampuan untuk 
menjadi, melakukan, dan mendorong innovative 
leadership.



● Innovation Leadership (Taylor Cone)
● https://medium.com/lightshed/what-is-innov

ation-leadership-8094f79620ca

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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