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        Menurut KBBI, Inovatif merupakan sifat 
memperkenalkan sesuatu yang baru atau kreasi 
baru. Inovatif juga dapat dikatakan sebagai sifat 
seseorang yang memiliki inovasi.

Sifat inovasi ini harus ada dalam diri seorang 
pemimpin. Karena dengan inovasi akan sangat 
membatu pemimpin dalam membangun dan 
menjalankan perusahaan atau organisasi terkait 
untuk terus tumbuh dan berkembang menyelesaikan 
tantangan yang ada dengan cara yang kreatif.

Apa Itu Inovatif?



Karakter Inovatif?

   Menjadi pribadi yang inovatif akan memiliki 
value berbeda dengan kebanyakan orang 
lainnya. Pribadi yang inovatif akan selalu 
memiliki cara baru dan berbeda dalam 
menangani setiap masalah yang ada.

Karena berbeda inilah, pribadi tersebut akan 
dinilai unik oleh orang lain. Konsekuensi dari 
karakteristik ini yaitu, memberikan dampak 
positif dan sesuai dengan harapan dan tujuan.
       



Menurut Science Daily terdapat enam 
karakteristik utama dari inovasi, yaitu:

● Waktu untuk ide inovatif

● Lingkungan dimana ide tersebut 
dirumuskan dan  dikembangkan

● Waktu untuk membangun ide atau 
inspirasi



● Waktu dan lingkungan organisasi 
yang mendukung terjadinya fertilisasi 
silang ide

● Belajar dari kesalahan

● Pengembangan ide dalam satu 
bidang yang dapat diadaptasi dalam 
bidang lain



Bagaimana Cara  Menjadi 
Inovatif?

     Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan 
untuk menjadi pribadi yang inovatif, yaitu sebagai 
berikut:

1.  Berkumpul dan belajar dengan orang yang inovatif. 
Berteman dengan orang-orang yang inovatif dapat 
membantu Anda menemukan ide-ide baru dan juga 
wawasan baru, dengan begitu Anda dapat memiliki 
inovasi baru dalam diri Anda.



2.  Bergerak aktif dengan membuka mata dan telinga. 
Selalu mencari sesuatu yang baru dengan cara 
membaca artikel, berita dan juga jurnal serta 
mendengarkan rekomendasi dari orang-orang di 
sekeliling Anda. Dengan begitu, Anda 
mendapatkan ide atau inovasi baru.

3. Catat semua ide yang Anda miliki.
4. Dengan mencatat   ide-ide yang ada di pikiran 

Anda dapat membantu proses penemuan 
inovasi baru meskipun hanya dari coretan 
kata dan frasa.



4. Mencari pengalaman baru.
Dengan mecari pengalaman baru dapat menambah 
referensi untuk menemukan ide-ide baru Anda. 
Seperti berpergian keluar kota, mendaki gunung, 
mengikuti pelatihan-pelatihan dan mencoba hobi 
baru. Dengan begitu, akan merubah persepsi diri 
Anda dan semakin inovatif.

5. Percaya diri.
Dengan percaya diri akan membangun ide-ide 
inovatif lainnya tumbuh. Kepercayaan diri ini juga 
memiliki dampak yang positif bagi setiap individu 
yang inovatif. Tentunya Anda ingin menjadikan 
ide-ide Anda menjadi kenyataan. Maka, jangan ragu 
untuk memulai dan selalu terapkan dalam diri Anda 
untuk selalu percaya diri terhadap apapun.



      Menjadi seorang pemimpin tidaklah 
mudah. Pemimpin memiliki tanggung 
jawab yang besar dalam sebuah 
perusahaan maupun organisasi.

Oleh karena itu, pemimpin harus 
memiliki salah satu karakter inovatif 
dalam dirinya. Dengan memiliki karakter 
inovatif ini, seseorang akan selalu berpikir 
kreatif dan memiliki ide-ide baru.

      

Mulailah melatih diri untuk selalu 
berinovasi agar menjadi pribadi yang 
inovatif.
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