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Hubungan Inovasi dengan 
Kepemimpinan
Kemudahan, efektivitas, dan efisiensi, bagi 
pengguna maupun penghasil dapat muncul dengan 
adanya inovasi.

Inovasi yang baik itu justru seharusnya dilakukan 
dengan lebih banyak melibatkan konsumen dan 
pengguna sebagai kontributor. 

Artinya..
Apa yang dibutuhkan oleh pengguna, 
itulah yang harus direspon oleh produsen.



Prinsip Berinovasi
Internet,  GPS, drone, Siri, cloud computing, peluru 
kendali, hingga  pesawat siluman merupakan inovasi 
Defense Advanced Research Projects Agency.
Inovasi bukan hanya menyangkut  penciptaan suatu 
produk, namun inovasi dapat dilakukan pada berbagai 
aspek, yaitu proses, metode, struktur organisasi, 
hubungan, strategi, pola pikir, dan pelayanan. 

Artinya... 
Bila melakukan inovasi, jangan hanya  
sepenggal-sepenggal, tapi lakukan secara 
menyeluruh pada berbagai lini.



Mengapa Harus Berinovasi?
Telat berinovasi akan mempercepat kematian 
produk yang ditawarkan, bahkan bisa mematikan 
perusahaan. 

Gaya Kepemimpinan sebagai 
Kunci dalam Berinovasi
Kepemimpinan yang terkait erat dengan inovasi di 
perusahaan yaitu kepemimpinan 
transformasional, kepemimpinan partisipatif dan 
Leader-Member Exchange (LMX).



Fungsi Seorang Pemimpin 

● Idealized Influence: memiliki sifat-sifat 
keteladanan.

● Intellectual Stimulation: mampu 
mengembangkan kompetensi dengan cara 
memberikan tantangan.

● Individual Consideration: 
memperhatikan kebutuhan anggota.

● Inspirational Motivation: memberi 
motivasi.



2. Kemampuan Membina dan Mengarahkan
Organisasi yang berprestasi, memiliki kemampuan 
pembinaan dan pelatihan yang baik bagi karyawannya.

3. Peka terhadap Kebutuhan Sekitar
Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang mampu 
menyeimbangkan hasil dan produktivitasnya dengan memahami 
kebutuhan timnya. Pemimpin seperti ini fokus  pada ide dan 
pendapat personal setiap karyawan

1. Kemampuan Komunikasi
Pemimpin yang mampu mengkomunikasikan pikiran, perasaan, 
ide, perhatian dan keinginannya akan lebih mampu menghindari 
konflik, bernegosiasi, dan berkolaborasi di level yang tinggi. 

Kriteria Seorang Pemimpin. 



"Kemajuan tidak mungkin dicapai  
tanpa perubahan, dan mereka 
yang tidak dapat berubah pikiran 
tidak dapat mengubah apapun." - 
George Bernard Shaw

Teruslah belajar untuk menjadi pemimpin yang 
berinovasi!



● Hubungan Inovasi dan 
Kepemimpinan

● https://www.kompasiana.com/tart
ul/5dc53196d541df1bf07997b2/hu
bungan-inovasi-dan-kepemimpina
n?page=all

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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