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Innovative Leadership Style
Tidak ada inovasi tanpa sebuah kepemimpinan.
Oleh karena itu, untuk membangun inovasi berkelanjutan, 
perlu adanya kepemimpinan inovatif dalam organisasi atau 
perusahaan serta menjadikan diri sebagai sebagai pemimpin 
yang inovatif.

Lalu, apa sih yang dimaksud dengan 
pemimpin inovatif?

Pemimpin inovatif adalah karakter kepemimpinan yang 
memungkinkan inovasi lahir dan tumbuh subur di organisasi 

atau perusahaan yang sedang ia pimpin.



Mengapa menjadi pemimpin inovatif itu 
penting?
Dalam menciptakan inovasi bagi perusahaan atau organisasi, 
sering kali dipenuhi oleh risiko kegagalan, kerugian, dan 
kompleksitas masalah yang membutuhkan kesabaran serta 
keberanian ketika pengambilan keputusan. Nah, karena hal 
tersebut, kepemimpinan inovatif sangat diperlukan untuk 
melahirkan ide, produk, dan juga layanan yang inovatif.

Lantas, bagaimana sih cara menjadi 
pemimpin inovatif? 

Yuk, cek slide berikutnya! ☺



1. Strategic Vision
Mampu menggambarkan secara jelas tentang visi-misi dan hasil 
akhir dari sebuah inovasi, serta memulai segala sesuatu dengan 
dengan begin with the end in mind.

2. Customer Oriented
Dapat melihat dari sudut pandang customer, terhubung dengan 

para customer, dan terus menanyakan keinginan serta kebutuhan 
customer. Sebab, apa yang dianggap menarik oleh customer, maka 

dianggap menarik pula oleh seorang pemimpin inovatif.

3. Mutual Trust
Senantiasa membangun hubungan tim yang solid, hubungan antar 
tim yang hangat, dan mampu berkolaborasi akan mengembangkan  
innovative leadership menjadi innovative leadership team.

4 True
Bekerja untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan, 

mengevaluasi semua lini organisasi untuk menggerakan elemen 
agar mencapai gagasan inovasi, serta memastikan semua level 

organisasi bergerak sesuai visi yang dikejar.



5. Listen
Percaya bahwa setiap orang adalah inovator. Meyakini jika 
gagasan terbaik bisa lahir dan tumbuh oleh siapapun di tingkatan 
manapun. Maka dari itu, seorang pemimpin inovatif selalu 
berusaha mendengarkan ide, menerima gagasan, serta 
menghormati pemikiran dari semua level organisasi.

6. Persuasive
Mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain menerima 

gagasan-gagasan yang inovatif dengan cara mantap, yakin, dan 
antusias, tanpa harus memaksakan kehendak.

7. Achievable
Mampu merumuskan tujuan akhir, tujuan pada setiap tahapan 

perkembangan, dan menerjemahkannya pada tiap tingkatan kerja, 
Selain itu, dapat menetapkan metrik atau indikator atau parameter 

yang tepat pada setiap tahapan perkembangan. 



8. Speed
Mendorong  organisasi atau perusahaan untuk bergerak lebih 

cepat, menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam bekerja, 
menentukan metrik-metrik yang terukur sebagai target organisasi 

atau perusahaan, lalu mengalokasikan berbagai sumber daya 
secara optimal agar mencapai target dalam waktu 

sesingkat-singkatnya.

9. Open
Terus terang, jujur, apa adanya (walaupun terkadang tajam dan 
kritis) dalam menyampaikan feedback untuk kinerja seluruh 
timnya.

10. Inspirative
Menginspirasi dan memotivasi orang-orang yang dipimpin agar 
tergerak untuk lebih bekerja keras, antusias, dan sepenuh hati 

untuk merealisasikan gagasan inovatif organisasi atau 
perusahaan.



“Innovation 
distinguishes between 
a leader and a 
follower.” – Steve Jobs.
Jadi, sudahkah kamu memiliki 10 sifat 
pemimpin inovatif pada slide sebelumnya?



● 10 Sifat Kepemimpinan Inovatif yang Harus 
Milenial Tahu (dr. Gamal Albinsaid)

● https://rumahmillennials.com/2018/03/12/10
-sifat-kepemimpinan-inovatif-yang-millennial
s-harus-tahu/

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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