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SAMBUTAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Seraya mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, dalam kesempatan yang baik ini Bank Indonesia dapat 
mempersembahkan buku “Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan 
Implikasi bagi Pembangunan” kepada para pembaca sekalian, sebagai bentuk 
sumbangsih pemikiran dan pengalaman para penulis yang diharapkan dapat 
dijadikan referensi penting bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan sumber 
daya manusia (SDM) di Indonesia.

Setelah satu dekade berlalu sejak krisis keuangan global terjadi di tahun 
2008/09, tantangan perekonomian global yang dihadapi setiap negara semakin 
kompleks. Hadirnya revolusi teknologi digital, perubahan konstelasi ekonomi 
dunia dan dinamika geopolitik global merupakan fenomena baru yang harus 
dihadapi. Kemajuan teknologi telah menggeser beberapa peran dan kerja manusia, 
mengubah model bisnis, dan ekosistem hampir pada semua aspek perekonomian. 
Isu tersebut membawa tantangan baru yang hadir dalam rangka penguatan 
momentum pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sehingga 
perlu diatasi secara proaktif.

Dalam hal ini Bank Indonesia menyadari bahwa tantangan dan kompleksitas 
persoalan yang juga terjadi di Indonesia tersebut, harus dijawab dengan 
pendekatan “beyond conventional wisdom”. Dimana dalam praktiknya, selain 
memperkuat strategi bauran kebijakan di berbagai domain bank sentral, Bank 
Indonesia harus terlibat langsung dan berperan aktif dalam memperkuat sinergi 
kebijakan dengan pemerintah maupun otoritas lainnya. Dinamika tersebut, pada 
akhirnya membawa arus baru akan kebutuhan sosok kepemimpinan yang tidak 
statis, namun agile dalam beradaptasi terhadap setiap magnitude permasalahan 
yang ada, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan nilai-nilai 
transformasi organisasi.

Oleh karenanya, Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Institute (BI 
Institute), yang resmi dibentuk sejak tahun 2016, hadir dengan visi menjadi 
lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka tingkat dunia yang memberikan 
kontribusi strategis bagi terwujudnya SDM yang berkualitas dan berintegritas, 
untuk hari ini maupun masa yang akan datang.
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BI Insitute diharapkan untuk berada pada posisi yang tepat dan menunjukkan 
kelasnya dalam membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 
yang berkualitas tinggi, serta menjadi lembaga terkemuka dunia yang mampu 
memberikan pemikiran maupun alternatif solusi terbaik bagi bangsa dan negara. 
Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, BI Institute giat melakukan berbagai 
kajian, kelas sertifikasi, dan seminar internasional, termasuk diantaranya fokus 
membahas mengenai Transformational Leadership dalam kurun waktu tiga tahun 
belakangan ini.

Transformational leadership mencerminkan sikap suatu kepemimpinan 
partisipatif yang tidak hanya mampu memotivasi dan menggerakkan organisasi 
secara vertikal dan horizontal, namun juga mewujudkan suatu kapasitas organisasi 
yang senantiasa agile di setiap keadaan. Melalui buku ini, bahasan terkait konsep 
transformational leadership tersebut coba untuk digali lebih dalam, ditinjau dari 
segi konseptual dan isu terkini yang berkembang. Perspektif tulisan diarahkan 
untuk membahas secara komprehensif pentingnya konsep kepemimpinan 
dalam kacamata keilmuan serta dari sisi spiritual, termasuk bagaimana pada 
akhirnya implikasi positif dari penyatuan atas kedua konsep tersebut terhadap 
pembangunan sumberdaya manusia di masa akan datang.

Kami tentunya berharap, bahwa dengan hadirnya buku ini dapat menambah 
literasi dan pengetahuan kita semua dalam mengkaji kebutuhan atas sosok 
kepemimpinan yang ideal sesuai dengan perubahan zaman. Ibarat pepatah bijak 
yang mengatakan bahwa “setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin 
ada sesuai dengan kebutuhan masanya”.

Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi tekad dan 
perjalanan kita semua untuk terus berikhtiar dalam menghadirkan sosok 
pemimpin yang mampu membawa perekonomian Indonesia kedepan semakin 
makmur, adil dan sejahtera.

Terima kasih, selamat membaca.

Jakarta, Desember 2018

Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur
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7.1. Pendahuluan
Di era digital saat ini dunia telah memasuki fase hyperconnected world (World 
Economic Forum, 2013), di mana orang-orang dan hal-hal di sekitar kita semakin 
terhubung ke jaringan dan keterbukaan informasi, berkolaborasi lebih lintas batas 
dan mendapatkan wawasan yang sangat kaya dari ketersediaan data yang besar. 
Implikasi dari perkembangan di era digital ini dapat dilihat pada cara manusia 
berinteraksi, bekerja, belajar, memperoleh hiburan, memperoleh pengetahuan/
informasi, menjalankan dan menciptakan bisnis, serta berbagai aspek kehidupan 
lainnya. Keberadaan teknologi internet (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) 
memberikan tantangan sekaligus kemudahan yang bersifat lintas sektoral bagi 
peradaban manusia dalam lingkup sosio-demografis, teknologi, ekonomi, politik, 
legal dan lingkungan hidup pada suatu organisasi. Ini yang kemudian mengarah 
pada peradaban baru. Salah satu contoh fenomena nyata dalam era ini adalah 
perkembangan teknologi internet yang memungkinkan tumbuh kembangnya 
pola ekonomi berbagi (sharing economy). Hal ini mampu mendorong proses 
konvergensi antara variabel sosio-demografis (generasi, mobilitas sosial, dan gaya 
hidup), teknologi (melalui internet of things), ekonomi (kontribusi sharing economy 
terhadap pertumbuhan ekonomi), dan legal (regulasi yang berkaitan dengan 
perusahaan aplikasi). 

Selain perkembangan menuju ke arah perubahan yang lebih baik, kehadiran 
era digital juga menimbulkan masalah-masalah khas yang muncul seperti masalah 
individualisme. Masalah lain yang dapat muncul adalah silo yaitu pola pikir yang 
hadir ketika suatu departemen atau sektor tertentu tidak ingin berbagi informasi 
dengan orang lain di perusahaan yang sama (Business Dictonary, 2017). Silo terjadi 
ketika sebuah tim berbagi tugas umum tetapi berdasarkan pada kekuasaan dan 
status dari kelompok mereka. Mereka enggan berbagi sumber daya dan ide dari 

7. Transformational Leadership 
dan Catalytic Collaboration 
Solikin M. Juhro, A. Farid Aulia, Dessy Aliandrina, Donni Hadiwaluyo, 
Edo Lavika
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bagian lain dan cenderung menyelesaikan masalah dengan solusi yang mereka 
kembangkan sendiri. Padahal, berbagai masalah yang mereka hadapi seringkali 
saling berkaitan dengan kinerja dan masalah di departemen lain (Shift Indonesia, 
2014). Oleh sebab itu, silo menjadi salah satu tantangan akibat kemajuan era 
revolusi industri.

Di Indonesia saat ini perkembangan digitalisasi juga sangat didorong oleh 
pemerintah agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Strategi utama 
yang dilakukan adalah mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan 
berkesinambungan agar efektif dan dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi. 
Permasalahan kesenjangan antar daerah dengan tidak adanya pemerataan 
akan penyebaran teknologi, membuat Indonesia cukup sulit untuk segera 
merealisasikannya. Infrastruktur digital yang belum memadai serta platform 
digital yang masih belum optimal juga menjadi kendala yang cukup besar. Selain 
itu permasalahan tenaga kerja yang masih belum mumpuni dalam menghadapi 
perubahan teknologi juga menjadi faktor yang menjadi perhatian utama. 
Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemanfaatan dan pertumbuhan 
teknologi tidak bisa dibendung dan industri harus berorientasi terutama pada 
peningkatan efektivitas dan efisiensi. 

Dikarenakan adanya ketidakpastian yang terjadi di masa depan, seorang 
pemimpin harus memiliki kompetensi dalam menghadapi ketidakpastian dan 
gejolak lingkungan yang akan terjadi kemudian. Kompetensi yang dimaksud 
bagi seorang pemimpin yang transformasional adalah memiliki kemampuan 
dalam merancang sebuah kebijakan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, 
kemampuan dalam memengaruhi, kemampuan dalam berkomunikasi, memiliki 
pandangan yang visioner, lincah, mempunyai terobosan baru, selain itu juga 
memiliki kecerdasan emosional serta kecerdasan sosial (Juhro and Aulia, 2018; 
Edison et al., 2019). Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut diharapkan 
seorang pemimpin dapat menjawab tantangan melalui berbagai terobosan guna 
menciptakan sumber-sumber pertumbuhan yang baru (Juhro and Aulia, 2019).

Kompleksitas tantangan global saat ini semakin sulit diselesaikan secara silo/
individual. Dibutuhkan kolaborasi untuk memecahkan persoalan yang tadinya 
dapat diselesaikan sendiri. Kolaborasi sendiri didefinisikan sebagai engagement 
yang bersifat mutual antar multi pihak yang diwujudkan dalam sebuah usaha 
terkoordinasi dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan bersama (Lai, 
2011). Interaksi yang bersifat kolaboratif memiliki komponen seperti tujuan 
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bersama / shared goals, struktur yang simetris, serta tingkat negosiasi, interaksi, 
serta interdependensi yang tinggi dan diharapkan dapat menciptakan sebuah ide 
dan inovasi untuk menjadi pendorong agar bisa lebih berkembang. 

Pendekatan yang harus digunakan oleh seorang leader harus semakin lengkap. 
Salah satu pendekatan yang dapat melengkapi seorang leader dalam menghadapi 
tantangan yang kompleks ini adalah kolaborasi katalitis (catalytic collaboration). 
Catalytic collaboration merupakan pendekatan baru untuk membuat transformasi 
sosial/ekonomi yang dapat membantu berbagai organisasi untuk bekerja 
bersama-sama untuk tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar tujuan masing-
masing organisasi tersebut. Dalam penerapannya, catalytic collaboration memiliki 
empat komponen utama, yaitu memprioritaskan pembelajaran, menerapkan 
cara berpikir dan bertindak yang sistematis, membuka akses sebesar-besarnya 
atas aset/informasi bersama, serta membangun hubungan jangka panjang yang 
beraneka ragam dan bersifat transformasional.

Catalytic collaboration menjadi relevan untuk diterapkan karena isu-isu yang 
muncul semakin hari semakin kompleks. Kolaborasi yang bersifat katalitik 
menjadi hal yang krusial untuk diterapkan karena memecahkan masalah dengan 
cara yang silo menjadi kurang efektif. Catalytic collaboration juga berpotensi untuk 
menyatukan besaran-besaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah-
daerah sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik, bahkan secara 
global. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Zohdy et al. (2016) pada Stanford 
Social Innovation Review menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan oleh 
catalytic collaboration merupakan dampak yang jangka panjang dan sustainable. 
Studi tersebut juga menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki potensi yang 
besar untuk menyelesaikan masalah sosial.

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk menggali isu-isu terkait 
kepemimpinan transformasional (transformational leadership) serta catalytic 
collaboration sebagai salah satu pendekatan baru yang efektif untuk menghadapi 
tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Pertanyaan penelitian yang akan 
dijawab adalah: apakah catalytic collaboration dapat me-leverage kompetensi 
transformational leadership dalam rangka mengawal pencapaian pembangunan yang 
sustainable. Oleh karena itu, kajian ini akan menguraikan peran transformational 
leader dalam menghadapi kompleksitas tantangan globalisasi di era digital sehingga 
dapat menciptakan breakthrough innovation yang bersifat transformasional (bukan 
sekadar perubahan yang bersifat linear) dan berkelanjutan. Pendalaman kajian ini 
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dilakukan dengan pendekatan studi literatur, pengembangan hipotesis, diskusi 
dengan para pakar, serta pengumpulan data, dan studi kasus kolaborasi. 

Adapun lingkup kepemimpinan transformational leadership dalam konteks 
pengamatan catalytic collaboration ini digeneralisasi pada kepemimpinan publik 
di Indonesia. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan mendasar. Pertama, 
dari konteks kewilayahan Indonesia yang sangat unik. Indonesia terdiri dari 34 
provinsi dengan sekitar 500 kabupaten dan kota, sehingga sangat penting untuk 
melihat peran pemimpin daerah dalam pembangunan nasional. Selain itu, sejalan 
dengan otonomi daerah, peran pemimpin daerah di tingkat kota dan kabupaten 
sangat vital dalam upaya menyatukan besaran-besaran pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi di daerah-daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 
Peran pemimpin daerah sangat vital tidak hanya dari konteks kompetensi 
kepemimpinan dan kualitas inovasi yang dimiliki, namun pemimpin daerah 
dituntut memiliki kemampuan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan silo-
silo dalam penerapan kebijakan. 

Bab ini terdiri dari lima bagian. Menyambung pendahuluan ini, bagian dua 
akan mengulas latar belakang teoritis dan pemikiran terkait dengan keterkaitan 
antara Transformational Leadership dan Catalytic Collaboration, serta proposisi yang 
diajukan. Bagian ketiga akan memaparkan metodologi, dimana secara khusus 
diajukan model analisis kepemimpinan untuk melihat bagaimana peran leader 
dalam mendorong inovasi yang sustainable, yang dikenal dengan Sustainable 
Innovation Matrix (SIM). Bagian empat memaparkan hasil analisis mengenai 
perilaku pemimpin daerah di Indonesia berdasarkan model SIM yang diajukan. 
Bagian kelima menyampaikan kesimpulan dan implikasi kebijakan. 

7.2. Perspektif Teoritis
Why: Urgensi Transformational Leadership dan Kolaborasi
Seiring dengan kompleksitas, tantangan, perubahan yang terjadi secara global, 
kebutuhan akan pemimpin yang dapat membantu sebuah organisasi untuk 
bertahan (survive) dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi 
semakin tinggi. Transformational leadership dianggap tepat untuk diterapkan 
di era yang semakin kompleks ini karena merupakan jenis kepemimpinan 
yang partisipatif. Leader bersama-sama dengan followers menuju visi bersama, 
sehingga diprediksikan cenderung lebih efektif dan lebih baik daripada jenis 
kepemimpinan lain di era saat ini maupun masa depan. Selain itu, di era yang 
VUCA, bahkan sudah memasuki era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, dan 
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Ambiguity) ini, organisasi membutuhkan pemimpin yang fleksibel serta adaptif 
mengingat dunia berubah begitu cepat (Juhro, 2019). Pemimpin harus senantiasa 
belajar serta memperbarui visi dan strategi organisasi apabila tidak ingin 
tertinggal dari kemajuan zaman. Fleksibilitas dan adaptabilitas hanya dimiliki 
oleh transformational leader. 

Untuk dapat melakukan transformasi dalam sebuah organisasi, seorang leader 
tentunya harus memiliki beberapa kompetensi dasar. Kompetensi-kompetensi 
dasar ini kemudian dapat dikelompokkan ke dalam tiga kluster, seperti yang 
sebelumnya telah dikemukakan oleh Goleman dan Senge (2014), yaitu ke dalam 
kluster inner, others, dan outer yang disebut triple focus. Pembagian ke dalam tiga 
kluster ini menunjukkan bahwa sebuah transformasi harus diawali dari dalam diri 
seorang leader terlebih dahulu (inner); kemudian ke orang lain di dalam organisasi, 
yaitu dalam hal ini followers (others); dan yang terakhir adalah transformasi 
organisasi itu sendiri (outer). Ketiga kluster kompetensi transformational leader 
tersebut kemudian dikembangkan menjadi sembilan kompetensi yang harus 
dimiliki oleh pemimpin transformasional, yaitu (i) visioner, (ii) breakthrough, 
(iii) agility, (iv) kecerdasan emosi, (v) kecerdasan sosial, (vi) kemampuan untuk 
memengaruhi orang lain, (vii) kemampuan komunikasi, (viii) kemampuan untuk 
memecahkan masalah, dan (ix) kemampuan untuk mengambil keputusan (Juhro 
and Aulia, 2018).

Transformational leadership merupakan kepemimpinan yang menginspirasi 
dan mendorong followers, maupun anggota masyarakat, untuk menentukan 
sebuah tujuan yang besar dan mencapainya bersama-sama. Dalam fokusnya 
untuk memengaruhi orang lain, terdapat empat level hubungan antara pemimpin 
dan followers dalam kepemimpinan transformasional, yaitu secara profesional 
(professionally), personal (personally), emosional (emotionally), dan secara intelektual 
(intellectually). Keempat level hubungan/pengaruh pemimpin terhadap followers 
ini akan menentukan efektivitas transformasi dalam diri followers (Maalouf, 2018).

Sementara itu, kolaborasi merupakan ikatan/engagement yang mutual dari 
beberapa partisipan dalam usaha terkoordinasi, yang bertujuan untuk memecahkan 
suatu permasalahan bersama-sama (Lai, 2011).37 Interaksi yang bersifat kolaboratif 

37 Dalam pelaksanaan kolaborasi, dikenal konsep helix yang mengedepankan pada inovasi sebagai 
hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor yang masing-masing berfungsi sesuai dengan 
fungsi kelembagaannya di masyarakat. Dikenal beberapa model helix, seperti Triple Helix (Etzkowitz 
and Leydesdorff, 1995), Quadruple Helix (Carayannis and Campbell, 2009), dan Quintuple Helix 
(Barth, 2011).
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dicirikan dengan tujuan bersama (shared and common goals), struktur yang simetris, 
tingkat negosiasi yang tinggi, interaktivitas, dan interdependensi. Dalam literatur 
tersebut juga disebutkan framework kolaborasi yang disampaikan oleh Roschelle 
(1992; dalam Lai, 2011), yaitu kolaborasi merupakan sebuah proses yang terjadi 
dalam sebuah konvergensi atau konstruksi dari tujuan bersama. Kolaborasi 
dibutuhkan untuk membangun pemahaman melalui sharing gagasan, informasi, 
antara berbagai pihak, memberikan mekanisme penyelesaian suatu ketidakpastian. 

Dalam kaitan ini, Snowden dan Boone (2007) mencetuskan sebuah framework 
mengenai pengambilan keputusan yang harus dilakukan para pemimpin terkait 
dengan cara yang harus ditempuh dalam mengelola tantangan yang semakin 
kompleks, yang dikenal dengan Cynefin Framework. Dalam framework ini, tantangan 
dan pemecahan masalah dibagi menjadi tiga kuadran, yaitu known-known, known-
unknown, dan unknown-unknown. Pada kondisi di mana tantangan dan pemecahan 
masalah dalam posisi known-known (simple and obvious), hal yang harus dilakukan 
oleh seorang pemimpin adalah merasakan (sense), mengategorisasi tantangan 
(categorize), dan merespons (respond). Pada kondisi tersebut, best practice sudah 
dapat menjadi jawaban dan yang harus dilakukan seorang pemimpin hanyalah 
kooperasi. Kemudian, pada kondisi di mana tantangan dan pemecahan masalah 
dalam posisi known-unknown (complicated), hal yang harus dilakukan oleh seorang 
pemimpin adalah merasakan (sense), menganalisis tantangan (analyze), dan 
merespons (respond). Pada kondisi tersebut, good practice dapat menjadi jawaban 
bagi pemimpin dan yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah koordinasi. 
Yang terakhir adalah kondisi unknown-unknown. Pada kondisi ini, ada dua 
kemungkinan kondisi yang dapat terjadi yaitu situasi yang kompleks dan situasi 
yang chaos. Pada situasi yang kompleks, hal yang tepat untuk dilakukan adalah 
emergent practice dengan kolaborasi, sedangkan pada situasi yang chaos, hal yang 
tepat adalah novel practice dengan stabilisation.

Boyer-Kassem, et. Al. (2017) mengungkapkan pentingnya kolaborasi, di 
antaranya yaitu (i) memampukan setiap anggota tim untuk bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama dengan berpikir, brainstorming, dan menawarkan 
perspektif yang berbeda-beda dalam menyediakan sebuah solusi; (ii) menciptakan 
adanya arti yang kuat akan sebuah tujuan; (iii) menyediakan kesempatan bagi 
setiap anggota tim untuk berpartisipasi, mengomunikasikan ide-ide mereka, dan 
saling belajar; serta (iv) menantang masing-masing anggota untuk melakukan 
analisis diri, yaitu berpikir, menerapkan, dan merasakan kejelasan mengenai 
kompetensi masing-masing. 
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Di era Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi saat ini manusia 
masih terus mencoba untuk memahami berbagai transformasi yang terjadi 
melalui perubahan mendasar dalam cara hidupnya. Meskipun perkembangan 
teknologi dianggap sebagai salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan, 
namun survei yang dilakukan kepada lebih dari seribu orang CEO di seluruh 
dunia (Eckert, 2017), menunjukkan bahwa para CEO menganggap inovasi sebagai 
prioritas perhatian di samping teknologi. Prioritas perhatian kepada inovasi 
mengungguli human capital, persaingan/competitiveness, pengalaman customer/
customer experience, bahkan kapabilitas terhadap teknologi itu sendiri. Inovasi 
harus selalu dilakukan agar sebuah perusahaan/organisasi tetap relevan. 

Eckert (2017) menyebutkan bahwa studi yang dilakukan terhadap berbagai 
perusahaan berbasis industri teknologi di Silicon Valley menunjukkan bahwa 
kolaborasi merupakan faktor kunci yang dapat mendorong terjadinya inovasi. 
Dalam proses penciptaan inovasi, kolaborasi lintas disiplin memungkinkan 
para inovator untuk menciptakan ide-ide baru yang radikal dan tidak pernah 
terpikirkan sebelumnya. Kolaborasi menjadi salah satu faktor pendorong bagi 
inovator untuk berpikir out of the box karena tanpa adanya tantangan pemikiran 
dari pihak lain, sangat mudah bagi inovator untuk terjebak dalam pemikiran yang 
tidak berkembang.

Dalam tataran luas, urgensi kolaborasi muncul dalam konteks mendukung 
pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda penting dunia saat ini, dengan 
adanya program Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri dapat 
terwujud secara efektif dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak dengan 
adanya kolaborasi dalam perwujudkan ke 17 goals-nya. Dalam hal ini, mencapai 
tujuan pembangunan di era SDGs membutuhkan kemitraan multipihak terutama 
untuk menjawab tujuan dan indikator lintas pilar. Perlunya kolaborasi atau kerja 
sama juga menjadi salah satu poin (nomor 17) SDGs, yaitu kemitraan untuk 
mencapai tujuan. 38 

38 Tujuan-tujuan (goals) tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan 
sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih 
dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; 
berkurangnya kesenjangan; kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi 
yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; ekosistem daratan; 
perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; serta kemitraan untuk mencapai tujuan. 
Untuk lebih detail, silakan melihat situs resmi Sustainable Development Goals (SDGs) UN (https://
sustainabledevelopment.un.org/).
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What: Catalytic Collaboration 
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pendekatan kolaboratif merupakan tool 
yang efektif dalam membangun konsensus, meningkatkan motivasi dan partisipasi, 
menghasilkan kerja sama antar tim, serta mendorong proses coaching yang lebih 
efektif dalam sebuah tim. Pendekatan kolaboratif menyediakan kesempatan 
bagi proses-proses eksperimental yang dapat terus berkembang, sehingga lebih 
banyak inovasi yang dapat tercipta. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah 
apakah model kolaborasi yang sudah ada (standard collaboration) dapat mengatasi 
tantangan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 serta tantangan-tantangan 
global yang dihadapi oleh masyarakat global yang semakin kompleks. 

Pendekatan-pendekatan lama pun semakin tidak efektif lagi apabila diterapkan 
di tengah magnitude kompleksitas dunia yang semakin tinggi. Pemecahan 
masalah secara silo akan membuat sebuah organisasi/masyarakat menjadi 
tertinggal semakin jauh dari peradaban dunia yang semakin melaju dengan tidak 
terbendung. Sekadar kolaborasi standar (tradisional) dianggap tidak lagi mampu 
memecahkan kompleksitas tantangan global saat ini. Ke depannya, kolaborasi 
yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang tidak hanya untuk mencapai tujuan 
saja, namun kolaborasi yang bisa menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai 
sebelumnya dan memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan di 
masa depan. Oleh karena itu, pendekatan catalytic collaboration menjadi hal yang 
semakin relevan untuk diterapkan sebagai salah satu tool bagi para pemimpin.

Catalytic collaboration merupakan pendekatan baru untuk membuat 
transformasi sosial/ekonomi yang dapat membantu berbagai organisasi untuk 
bekerja bersama-sama untuk tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar tujuan 
masing-masing organisasi tersebut (Zohdy, Samali, Laidler-Kylander, & Simonin, 
2016). Catalytic collaboration memiliki potensi yang relatif lebih besar (dibandingkan 
dengan pendekatan-pendekatan lama) dalam menjawab tantangan global. Salah 
satunya, catalytic collaboration disebutkan memiliki potensi untuk menyatukan 
besaran-besaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah sehingga 
pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik, bahkan secara global. Selain itu, 
studi yang dilakukan oleh Zohdy et al. (2016) pada Stanford Social Innovation 
Review menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan oleh catalytic collaboration 
merupakan dampak yang jangka panjang dan sustainable. Berdasarkan riset-riset 
yang telah dilakukan sebelumnya dalam catalytic collaboration juga disebutkan 
memiliki potensi yang besar untuk menyelesaikan masalah sosial yang kompleks.
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How: Catalytic Collaboration sebagai pendekatan untuk mengembangkan 
Transformational Leadership 
Transformational leader adalah tipe kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi 
saat ini (Juhro & Aulia, 2018). Lebih lanjut, transformational leader berkesempatan 
menjadi jawaban dunia, dengan cara menjadi pengubah-pengubah di berbagai 
bidang, melalui inovasi yang memanfaatkan keterbatasan (frugal inovation). 
Kepemimpinan yang melakukan perubahan dengan menggunakan inovasi agar 
berdampak dan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan (Juhro & 
Aulia, 2019). Menghadapi revolusi industri 4.0, pemanfaatan dan pertumbuhan 
teknologi tidak bisa dibendung dan industri mengalami penyesuaian berupa 
peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dikarenakan adanya ketidakpastian yang 
terjadi di masa depan, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dalam 
menghadapi ketidakpastian dan gejolak lingkungan yang akan terjadi kemudian. 
Kompetensi yang dimaksud bagi seorang pemimpin yang transformasional 
adalah memiliki kemampuan dalam merancang sebuah kebijakan, kemampuan 
dalam menyelesaikan masalah, kemampuan dalam mempengaruhi, kemampuan 
dalam berkomunikasi, memiliki pandangan yang visioner, lincah, mempunyai 
terobosan baru, selain itu juga memiliki kecerdasan emosional serta kecerdasan 
sosial (Juhro & Aulia, 2018). 

Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut diharapkan seorang pemimpin 
dapat menjawab tantangan dengan terobosan baru dengan harus membangun 
dan memperkuat kolaborasi untuk menciptakan inovasi yang berkesinambungan. 
Dalam penerapannya, catalytic collaboration memiliki empat komponen penting 
(Zohdy, et. al, 2016). Keempat perilaku tersebut yaitu memprioritaskan 
pembelajaran, menerapkan cara berpikir dan bertindak yang sistematis, 
membuka akses sebesar-besarnya (demokratisasi) kepada sumber daya/informasi 
bersama, serta membangun hubungan yang jangka panjang, beraneka ragam, dan 
transformasional. 

Komponen pertama yaitu memprioritaskan pembelajaran (prioritizing 
learning). Komponen ini berfokus pada kemampuan seorang pemimpin/catalytic 
collaborator untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat berjalan dan 
yang tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemimpin diharapkan mampu melihat 
strategi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, maupun upaya-upaya 
masa lalu yang gagal diatasi sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap strategi 
tersebut. Strategi yang diterapkan dalam menanggulangi masalah sosial maupun 
ekonomi tersebut diharapkan akan menjadi semakin tepat sasaran. Prioritizing 
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learning juga menekankan pada terjadinya sharing knowledge antar organisasi/
masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang krusial dalam membangun perilaku 
catalytic collaboration. Selain itu, diharapkan juga agar terdapat keterbukaan antar 
organisasi/masyarakat, adanya hubungan interpersonal yang baik, serta rasa 
saling percaya dalam sebuah hub dimaksud.

Komponen selanjutnya adalah menerapkan cara berpikir dan bertindak yang 
sistematis (systems thinking and action). Adanya jaringan/network yang berbeda-
beda dalam berbagai organisasi dalam sebuah hub akan memperbesar munculnya 
peluang untuk melihat tantangan dan kesempatan dengan perspektif yang berbeda. 
Diharapkan, hal ini justru membuat tindakan dan keputusan yang diambil oleh 
pemimpin berkaitan dengan suatu isu dapat menjadi semakin komprehensif.

Berikutnya membuka akses sebesar-besarnya (demokratisasi) kepada sumber 
daya/informasi bersama, sehingga terdapat akses yang adil terhadap sumber 
daya bersama, daripada kepemilikan individu. Membuka akses terhadap sumber 
daya bersama merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam 
sebuah usaha kolaborasi atau dalam sebuah hub. Para pemimpin diharapkan 
saling membantu menciptakan network untuk dapat saling terkoneksi dan berbagi 
dalam suatu tingkatan tertentu. Lebih jauh lagi, seiring dengan berkembangnya 
teknologi, pemimpin diharapkan dapat memastikan bahwa akses ini mampu 
menciptakan atau memanfaatkan teknologi dan open space platform. 

Komponen yang terakhir adalah kemampuan untuk membangun hubungan 
jangka panjang, beragam, dan transformasional. Pemimpin harus mampu 
membangun hubungan yang langgeng dan transformasional dengan berbagai tipe 
stakeholder, baik dari pemerintah lokal dan negara, bank, partner lain, hub, dan lain-
lain. Tujuan akhir dari hal ini adalah menumbuhkan hubungan transformasional 
di berbagai pemangku kepentingan. Sehingga pada akhirnya, kolaborasi yang 
terbangun akan menyentuh komponen keberlanjutan/sustainability.

Propositions
Berdasarkan kompetensi transformational leadership yang dikemukakan oleh Juhro 
& Aulia (2018) serta berdasarkan pendapat Zohdy et. al. (2016) mengenai karakter 
catalytic collaboration, maka dapat disusun sebagai berikut.
Proposisi 1:  Bahwa terdapat keterkaitan dua arah antara kompetensi transformational 

leadership dan perilaku catalytic collaboration. 
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Seluruh kompetensi transformational leadership diprediksi dapat mendorong 
terjadinya catalytic collaboration. Sebaliknya, catalytic collaboration juga diprediksikan 
dapat mendorong meningkatnya (leveraging) kompetensi transformational leader. 
Sehingga pada akhirnya akan tercapai kualitas transformasi yang lebih efektif 
serta berkelanjutan / sustainable. Transformasi yang berkelanjutan ini akan menjadi 
tujuan akhir / ultimate goal yang hendak dicapai oleh pemimpin. Keterkaitan 
tersebut dapat disampaikan seperti pada gambar 1.
Proposisi 2:  Perilaku catalytic collaboration mendukung kompetensi transformational 

leadership untuk menciptakan inovasi yang sustainable.
Permasalahan yang semakin kompleks di era revolusi industri 4.0 

membutuhkan peningkatan kemampuan pemimpin yang lebih besar dari sekedar 
transformational leader. Kolaborasi yang telah terjadi pada umumnya (traditional 
collaboration) bisa menyelesaikan permasalahan silo-silo dalam organisasi, 
namun belum dapat menyelesaikan permasalahan sustainabilitas. Perilaku 
catalytic collaboration diharapkan dapat meningkatkan / me-leverage kompetensi 
transformational leadership. Pada akhirnya transformational leadership, dengan 
dukungan catalytic collaboration diharapkan mampu menciptakan inovasi untuk 
mencapai ultimate goal yaitu sustainable development. Dalam konteks ini pula, 
terdapat feedback positif atau penguatan transformational leadership kepada perilaku 
catalytic collaboration. Keterkaitan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.

Gambar 7.1. Keterkaitan antara Kompetensi Transformational Leadership dan 
Catalytic Collaboration
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Gambar 7.2. Keterkaitan antara Kompetensi Transformational Leadership dan 
Catalytic Collaboration dengan Feedback

7.3. Metodologi
Sustainable Innovation Matrix (SIM)
Penelitian ini menguji realitas sosial yang dilandaskan pada proposisi yang 
dibangun yaitu bahwa catalytic collaboration dapat meningkatkan atau me-
leverage kompetensi transformational leadership untuk mencapai inovasi yang 
berkesinambungan (sustainable). Realitas sosial ini dapat dilihat melalui sejumlah 
fenomena yang di antaranya dapat dilihat melalui adanya catalytic collaboration 
yang dilakukan oleh transformational leader, baik dalam tataran individu maupun 
organisasi. 

Untuk menjawab pertanyaan apakah catalytic collaboration (CC) sebagai tool 
kepemimpinan dapat mendorong atau me-leverage kompetensi transformational 
leadership (TL) dalam menghasilkan (generating) inovasi yang berkelanjutan 
(sustainable), penelitian ini mengembangkan pendekatan atau model 
kepemimpinan yang baru, yaitu Sustainable Innovation Matrix (SIM). Sustainable 
dalam hal ini dijabarkan melalui dua dimensi inovasi, yaitu harus memiliki potensi 
dan dampak yang besar atau skalabilitas (scalability), serta keterkaitan erat atau 
relevansi dengan tujuan yang ingin dicapai (relevance). Seorang leader diharapkan 
dapat mendorong inovasi yang tidak hanya memiliki dampak besar dan relevan 
bagi kebutuhan daerah yang dipimpin oleh para leader tersebut. Namun, dampak 
inovasi ini diharapkan akan lebih memiliki hasil yang berkelanjutan, baik dalam 
aspek ekonomi hingga kepada lingkungan.
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Dengan demikian, SIM mengintegrasikan dimensi kepemimpinan, yaitu 
kompetensi TL dan komponen CC serta dimensi dampak inovasi, yaitu skalabilitas 
dan relevansi, di sisi lain. Pemimpin yang memiliki kompetensi TL dan komponen 
CC yang semakin tinggi akan memudahkan pencapaian sustainable innovation. 
Sementara itu, inovasi yang memiliki dampak yang semakin besar dan relevan 
akan semakin sustainable. Secara hipotesis, kecenderungan hubungan antara 
dimensi kepemimpinan dan dampak inovasi adalah positif dalam mewujudkan 
sustainable innovation. 

Dengan demikian, karakteristik pemimpin dalam SIM dapat dikategorikan ke 
dalam 4 (empat) area. 
- Area I merepresentasikan karakter pemimpin dengan derajat/kadar 

transformational leadership dan catalytic collaboration sama-sama relatif rendah, 
sehingga memiliki hasil program yang tidak signifikan dan tidak relevan, dan 
dengan demikian tidak berkelanjutan. 

- Area II merepresentasikan karakter pemimpin dengan derajat/kadar 
transformational leadership relatif rendah dan catalytic collaboration yang relatif 
tinggi, sehingga program yang dilaksanakan kurang relevan dan berkelanjutan, 
walaupun memiliki dampak yang cukup signifikan. 

- Area III merepresentasikan karakter pemimpin dengan derajat/kadar 
transformational leadership relatif tinggi dan catalytic collaboration yang relatif 
rendah, sehingga program yang dilaksanakan walaupun memiliki relevansi 
yang relatif tinggi, namun dampaknya relatif kecil, sehingga kurang 
berkelanjutan. 

- Area IV merepresentasikan karakter pemimpin dengan derajat/kadar 
transformational leadership dan catalytic collaboration yang sama-sama tinggi, 
sehingga program yang dilaksanakan berdampak signifikan dan sangat 
relevan, dan dengan demikian berkelanjutan. Area ini merupakan area yang 
ideal dalam mendorong pembangunan yang sustainable.
Perilaku tersebut dapat dilihat pada matrik di gambar 3. 
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Kompetensi transformational leadership dan komponen yang ada pada catalytic 
collaboration memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling memperkuat (vicious 
circle). Pemimpin yang dapat mengaplikasikan catalytic collaboration dengan baik 
akan cenderung dapat me-leverage kompetensi transformational leadership yang 
dimilikinya. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kompetensi transformational 
leadership yang cukup baik diharapkan dapat mengasah potensi kepemimpinannya 
untuk dapat melakukan catalytic collaboration. Kedua hal tersebut jika diaplikasikan 
oleh seorang pemimpin daerah akan menciptakan sebuah inovasi dan terobosan 
baru (breakthrough) bagi daerahnya yang berdampak cukup besar sehingga 
mendukung penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, baik di 
tingkat daerah maupun nasional.

Subyek Pemimpin dan Lingkup Perilaku Kepemimpinan
Subyek pemimpin dalam penelitian ini adalah 50 pemimpin daerah yang merupakan 
peserta program pengembangan kepemimpinan Economic Leadership for Regional 
Government Leaders (REL) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Institute, serta 

Gambar 7.3. Sustainable Innovation Matrix
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beberapa contoh pemimpin daerah lainnya yang sesuai dengan kriteria sampling.39 
Subjek penelitian dipilih berdasarkan time frame yang sesuai konteks era revolusi 
industri 4.0. Analisis akan dilakukan terhadap pemimpin dan program yang 
dijalankan. Aspek yang akan dilihat adalah kompetensi transformational 
leadership dan komponen catalytic collaboration yang ditunjukkan menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Adapun indikator kompetensi TL 
merujuk pada Juhro dan Aulia (2018), yaitu (i) visioner, (ii) breakthrough, (iii) agility, 
(iv) kecerdasan emosi, (v) kecerdasan sosial, (vi) kemampuan untuk memengaruhi 
orang lain, (vii) kemampuan komunikasi, (viii) kemampuan untuk memecahkan 
masalah, dan (ix) kemampuan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, 
indikator komponen CC didasarkan pada konsepsi dari studi yang dilakukan 
oleh Zohdy et.al. (2016) sebagaimana disampaikan di bagian 2, yaitu dalam 
penerapannya, catalytic collaboration memiliki empat komponen penting. Keempat 
perilaku tersebut yaitu memprioritaskan pembelajaran, menerapkan cara berpikir 
dan bertindak yang sistematis, membuka akses sebesar-besarnya (demokratisasi) 
kepada sumber daya/informasi bersama, serta membangun hubungan yang 
jangka panjang, beraneka ragam, dan transformasional. 

Pengamatan dimensi inovasi dilakukan dengan melihat beberapa contoh 
dari kinerja pemimpin daerah di Indonesia yang memiliki inovasi-inovasi 
yang terukur (dari aspek skalabilitas dan relevansi), yang sejalan dengan 
kompetensi transformational leadership dan komponen catalytic collaboration yang 
dimilikinya. Secara khusus, diamati apakah fokus pembangunan di daerah lebih 
mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak (tidak bersifat individual) 
agar inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan para 
pemimpin tersebut dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan, yang 
tercermin pada indikator pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sejalan 
dengan kriteria umum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam hal ini, 
tujuan merujuk pada beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan 
ekonomi, inflasi, dan angka pengangguran di daerah, dan/atau penghargaan-
penghargaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah.

39 Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) adalah salah satu Flagship Program yang 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute. Platform pembelajaran bagi eksekutif pemerintah 
dan legislatif daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu terkini, 
tantangan nasional dan global, industri 4.0, serta saling berbagi pengalaman antar peserta terkait 
formulasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses pembelajaran ini akan mendorong 
pertukaran gagasan dan koordinasi antar peserta. Untuk lebih detail, bisa dilihat pada Prosiding 
Economic Leadership for Regional Government Leaders Angkatan IV (Bank Indonesia Institute, 2018).
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7.4. Analisis, Kesimpulan dan Implikasi
7.4.1. Analisis
Terdapat beberapa aspek yang akan dianalisis melalui penelitian ini. Aspek yang 
pertama adalah kompetensi transformational leadership yang mengacu pada 9 
(sembilan) kompetensi transformational leadership yang diungkapkan oleh Juhro 
dan Aulia (2018). Aspek yang kedua adalah catalytic collaboration yang mengacu 
pada 4 (empat) komponen catalytic collaboration yang diungkapkan oleh Zohdy 
et. al. (2016). Selanjutnya adalah aspek kinerja pencapaian goal pembangunan 
sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya. Data penelitian ditampilkan 
pada tabel 1.40

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, telah dilakukan skoring terhadap 
aspek transformational leadership dan catalytic collaboration dengan angka 0 dan 
1. Berikut ini adalah gambar persebaran kompetensi transformational leadership 
dan komponen catalytic collaboration yang terdapat pada 50 pemimpin daerah di 
Indonesia.

40 Lihat lampiran.

Gambar 7.4. Matriks Hubungan Transformational Leadership dan Catalytic 
Collaboration
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Persebaran pada matriks di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 (empat 
belas) pemimpin daerah yang berada pada Area I, yaitu tidak relevan dan tidak 
sustainable, yaitu pemimpin dengan skor transformational leadership dan catalytic 
collaboration yang rendah / di bawah median. Kemudian, pada Area II (tidak 
relevan namun sustainable) terdapat 5 (lima) pemimpin daerah, yaitu pemimpin 
yang memiliki skor transformational leadership yang rendah namun memiliki skor 
catalytic collaboration yang tinggi. Pada Area III (relevan namun tidak sustainable), 
terdapat 13 (tiga belas) pemimpin daerah, yaitu pemimpin yang memiliki skor 
transformational leadership yang tinggi tetapi memiliki skor catalytic collaboration 
yang rendah. Terakhir, terdapat 18 (delapan belas) pemimpin daerah yang sudah 
berada pada kondisi yang ideal yaitu Area IV (relevan dan sustainable), yaitu 
pemimpin yang memiliki skor transformational leadership dan catalytic collaboration 
yang tinggi.

Pemimpin daerah yang berada di Area I adalah sample pemimpin daerah 5, 
11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 41, dan 47. Pemimpin daerah yang berada 
di Area II adalah sample pemimpin daerah 9, 12, 18, 23, dan 48. Pemimpin daerah 
yang berada di Area III adalah sample pemimpin daerah 1, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 43, dan 45. Sedangkan pemimpin daerah yang berada pada kondisi 
ideal / Area IV adalah sample pemimpin daerah 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 35, 37, 39, 
40, 42, 44, 46, 49, dan 50.

Dari persebaran di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut. 
- Pertama, kebanyakan pemimpin di Indonesia masih belum berada pada area 

yang ideal, yaitu Area IV, dengan relevansi tinggi dan sustainability tinggi. 
Jumlah pemimpin daerah yang berada pada Area I, II, dan III jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan pemimpin yang transformasional sekaligus melakukan 
catalytic collaboration, yaitu 32 (tiga puluh dua) pemimpin daerah berbanding 
dengan 18 (delapan belas) pemimpin daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 
masih terdapat potensi yang besar terhadap pengembangan kepemimpinan 
transformasional serta penerapan catalytic collaboration yang jauh lebih baik. 
Apabila kedua aspek ini dikembangkan dengan maksimal, maka bukan tidak 
mungkin bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Hal yang menjadi 
tantangan ke depan adalah mengembangkan setidaknya sembilan kompetensi 
transformational leadership baik inner (breakthrough, agility, emotional intelligence), 
other (social intelligence, communication skill, influencing skill), maupun outer 
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(visionary, problem solving, decision making). Penerapan catalytic collaboration juga 
menjadi hal penting yang patut menjadi perhatian bagi pemimpin daerah.

- Kedua, belum banyak pemimpin yang melakukan catalytic collaboration. Hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya pemimpin yang berada pada Area I dan 
Area III, yaitu 27 (dua puluh tujuh) pemimpin daerah. Bahkan terdapat 13 
(tiga belas) pemimpin daerah yang meskipun memiliki skor transformational 
leadership yang tinggi namun tidak melakukan catalytic collaboration. Hal ini 
menunjukkan bahwa catalytic collaboration masih memiliki potensi dan ruang 
yang besar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu upaya mendongkrak 
sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Penerapan catalytic 
collaboration dianggap penting karena terdapat perbedaan dampak yang 
cukup besar antara pemimpin yang berada di Area IV dengan pemimpin yang 
berada di Area I dan III di mana catalytic collaboration menjadi faktor pembeda. 

- Ketiga, walaupun catalytic collaboration pada dasarnya dapat dilakukan oleh 
leaders pada umumnya, namun, kemungkinan catalytic collaboration untuk 
dilakukan oleh pemimpin yang tidak transformasional relatif kecil (Area II). 
Selain itu, dari segi dampak, pemimpin daerah yang berada di Area II akan 
melakukan inovasi yang berkelanjutan namun tidak relevan dengan kebutuhan 
masyarakat yang sebenarnya. Melihat dari hal tersebut, catalytic collaboration 
akan berdampak lebih besar apabila dilakukan oleh transformational leader. Hal 
ini juga menunjukkan bahwa kompetensi transformational leadership memang 
memiliki peran yang besar dalam sebuah kepemimpinan.

- Keempat, terdapat cukup banyak pemimpin daerah yang sudah menghasilkan 
solusi-solusi relevan (Area III), namun tidak dapat diterapkan dalam jangka 
panjang. Terdapat kondisi yang seringkali terjadi, seperti program kerja yang 
terus berganti seiring dengan bergantinya pemimpin di suatu daerah. Adanya 
solusi yang relevan namun tidak berkelanjutan ini dapat terjadi karena 
beberapa hal. Pertama yaitu short term decision / keputusan jangka pendek 
yang diambil oleh para pemimpin daerah di atas. Kedua yaitu ruang lingkup 
perhatian daerah yang masih sempit, sehingga dampak yang dihasilkan masih 
belum terlalu besar. Yang terakhir adalah belum adanya strategic foresight 
mengenai potensi kolaborasi yang mungkin terjadi.
Selain hal-hal di atas, matriks di atas dapat memberikan pemahaman mengenai 

perbedaan dampak antara pemimpin yang berada di Area I, II, III, dan IV. Berikut 
ini akan dijabarkan dampak pemimpin daerah secara umum berdasarkan area 
dalam matriks di atas. 



Bagian II : Pendekatan Dalam Transformational Leadership 175

- Pemimpin daerah yang berada di Area I umumnya memang mengalami 
pertumbuhan ekonomi, namun tidak ada data yang menunjukkan mengenai 
relevansi dampak yang terjadi dengan visi dan misi / target yang ingin dicapai 
daerah tersebut. Selain itu, hanya dua daerah yang memiliki dampak positif 
terhadap lingkungan (environmental sustainability). Sehingga secara umum 
dapat dikatakan bahwa dampak inovasi / program kerja pemimpin daerah 
yang berada di Area I belum memenuhi aspek relevansi dan keberlanjutan / 
sustainability.

- Pemimpin yang berada di Area II menunjukkan dampak yang berbeda dari 
pemimpin yang berada di Area I. Secara umum, pemimpin daerah yang berada 
di Area II menghasilkan dampak yaitu adanya penghargaan yang diterima 
di beberapa bidang akibat adanya pertumbuhan ekonomi di bidang tersebut. 
Kemudian, ada pula pemimpin di Area II yang menghasilkan program yang 
berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan matriks relevansi dan sustainability di 
atas. 

- Selanjutnya, perbandingan antara matriks dan data yang terkumpul dapat 
menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh pemimpin daerah yang berada di 
Area III. Dampak yang dihasilkan oleh pemimpin daerah yang berada di Area 
III terlihat bervariasi. Di satu daerah ada pertumbuhan jumlah wisatawan, di 
daerah lain terdapat pembangunan infrastruktur, kemudian terbentuknya 
masyarakat yang melek teknologi di sebuah daerah, sedangkan di daerah yang 
berbeda terdapat peningkatan taraf hidup petani. Variasi dampak yang terjadi 
di daerah-daerah tersebut dapat mengindikasikan bahwa dampak yang 
dihasilkan pemimpin-pemimpin daerah tersebut sudah relevan dan sesuai 
dengan target spesifik yang dimiliki oleh sebuah daerah. Secara umum, juga 
terdapat peningkatan indikator ekonomi pada daerah-daerah tersebut. Hal 
yang tidak muncul pada pemimpin daerah yang berada di area ini yaitu aspek 
keberlanjutan / sustainability.

- Selanjutnya adalah Area IV. Jika dilihat dari dampaknya, secara umum 
dapat disimpulkan bahwa pemimpin daerah yang berada di Area IV 
memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap daerahnya. Sama seperti 
dampak pada Area III, dampak di Area IV cukup beragam. Ada daerah yang 
mengalami pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan jumlah wisatawan. 
Kemudian terdapat daerah yang mendapatkan dampak yaitu berkurangnya 
pencemaran lingkungan serta adanya potensi duplikasi yang dapat dilakukan 
terhadap inovasi tersebut di daerah lain. Selain itu terdapat inklusivitas dan 
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jangkauan inovasi yang lebih besar, serta pertumbuhan ekonomi yang baik. 
Tercatat pula bahwa terdapat kerja sama-kerja sama yang berkelanjutan di 
daerah-daerah yang berada di Area IV. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa 
para pemimpin daerah yang berada di Area IV memiliki inovasi yang relevan 
dan berkelanjutan.
Secara umum, analisis pada SIM dapat menggambarkan kondisi kepemimpinan 

daerah di Indonesia. Pemimpin dengan kompetensi transformational leadership 
yang melakukan catalytic collaboration akan menghasilkan solusi yang relevan dan 
berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan data yang telah dikumpulkan 
mengenai dampak dari program kerja masing-masing daerah. Beberapa dampak 
tersebut di antaranya kemajuan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah 
dan masyarakat secara umum, penurunan angka kemiskinan, inovasi yang 
menghasilkan breakthrough, potensi duplikasi inovasi, terciptanya lapangan 
pekerjaan, pemenuhan beberapa poin SDGs, serta sustainability baik dari segi 
sosial, lingkungan, maupun ekonomi.

Jika dilihat dalam komponen catalytic collaboration, menjelaskan bahwa 
kolaborasi yang bersifat catalytic akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih 
beragam dan berdampak lebih besar dibandingkan tujuan awal dari program 
yang dilakukan. Pada sampel pemimpin daerah dari data yang digunakan, 
terlihat pemimpin yang memiliki kompetensi dari transformational leadership jika 
didukung catalytic collaboration dalam kepemimpinannya, terbukti membuat 
dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi daerahnya. Pemimpin tersebut 
tidak hanya menjalankan programnya kedepan, namun dapat terus berinovasi 
untuk mencapai sebuah ultimate goals bagi kemajuan di daerahnya. 

Inovasi dan pemanfaatan kolaborasi dengan komponen catalytic collaboration 
dapat mendorong keberlanjutan transformasi yang telah dilakukan. Melalui 
komponen prioritizing learning akan menciptakan solusi yang lebih relevan 
dengan adanya sharing knowledge antar pihak yang terlibat sehingga penyelesaian 
permasalahan akan lebih tepat sasaran. Selain itu identifikasi masalahnya dinilai 
dapat lebih relevan dengan adanya data dan R&D dalam penciptaan solusi. 
Selanjutnya, dengan menerapkan cara berpikir dan bertindak yang sistematis akan 
memperbesar munculnya peluang untuk melihat tantangan dan kesempatan dari 
perspektif yang berbeda. Hal tersebut juga didorong dengan mendemokratisasi 
akses informasi dan sumber daya dalam sebuah kolaborasi. Hal ini akan membantu 
network untuk saling terkoneksi dan berbagi informasi dengan lebih mudah dan 
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adil, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain 
itu, hubungan jangka panjang, beragam, dan transformasional yang dibangun 
melalui catalytic collaboration akan menyentuh komponen sustainability. 

7.5. Kesimpulan dan Implikasi
Penelitian ini bermaksud mengkaji efektivitas catalytic collaboration sebagai tool 
dalam me-leverage kompetensi transformational leadership. Data penelitian, yaitu 
sample 50 pemimpin daerah menunjukkan variasi, baik dari aspek transformational 
leadership maupun aspek catalytic collaboration. Sebagian besar pemimpin daerah 
masih belum memiliki kesembilan kompetensi transformational leadership yaitu 
breakthrough, agility, emotional intelligence, social intelligence, influencing skill, 
communication skill, visionary, problem solving dan decision making. Pemetaan 
dan analisis data juga menunjukkan bahwa secara umum, catalytic collaboration 
belum banyak dilakukan di Indonesia. Sebagian pemimpin daerah belum dapat 
memenuhi komponen dari catalytic collaboration, yaitu prioritizing learning, systems 
thinking and acting, democratizing access to assets, dan building long-term, diverse, 
and transformational relationships. Meskipun sebagian besar pemimpin daerah di 
Indonesia masih belum memenuhi kedua aspek tersebut, terdapat juga pemimpin 
daerah yang dapat dikatakan sebagai transformational leader dan melakukan 
catalytic collaboration. 

Berdasarkan matriks yang diajukan dalam penelitian ini, terbukti bahwa 
pemimpin yang transformasional dan melakukan catalytic collaboration dapat 
menciptakan dampak yang signifikan terhadap daerahnya. Pemimpin yang 
memiliki kompetensi-kompetensi transformational leadership dan melakukan 
catalytic collaboration dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bukan hanya 
memiliki dampak yang relevan terhadap kebutuhan daerah dimaksud, namun 
juga berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. 

Hal tersebut menjawab pertanyaan penelitian bahwa catalytic collaboration dapat 
mendorong efektivitas transformational leadership dalam rangka menghasilkan 
inovasi dan pertumbuhan yang sustainable. Inovasi yang dilakukan oleh beberapa 
contoh dari pemimpin daerah yang dianalisis, menunjukkan bahwa pemimpin 
yang dapat memenuhi kompetensi dari transformational leadership dan juga memiliki 
komponen dari catalytic collaboration menunjukkan hasil yang signifikan bagi 
perkembangan daerahnya, terutama dalam pembangunan berkelanjutan untuk 
daerahnya dari berbagai bidang, dan juga daerah tersebut terlihat kemajuannya 
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secara jelas. Hal itu terjadi karena inovasi yang dibuatnya tidak hanya berfokus 
pada individu yang membangun, namun dilakukan kolaborasi dengan berbagai 
pihak agar pelaksanaan programnya dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Perbedaan geografis, demografis, dan psikografis dari masing-masing daerah 
di Indonesia, menunjukkan hasil yang beragam pada penelitian ini. Kemampuan 
masing-masing pemimpin dalam memimpin daerahnya juga berbeda-beda 
tergantung dari terobosan dan inovasi yang bisa dilakukan oleh setiap pemimpin. 
Sebaran data pada sample penelitian ini cukup beragam terutama dalam pemenuhan 
kriteria kepemilikan kompetensi transformational leadership dan komponen 
catalytic collaboration, serta dampak capaian dan program yang dilakukan apakah 
sustainable atau tidak. Sebaran yang tidak merata memperlihatkan bagaimana 
kesenjangan yang terjadi dari setiap daerah, sehingga daerah-daerah yang berada 
di wilayah kota besar dapat mempunyai informasi yang lebih dibandingkan 
daerah-daerah yang berada di pelosok. Namun, tidak menutup kemungkinan 
pemimpin yang mempunyai ide yang besar serta kemampuan seorang leader yang 
transformasional dapat mengubah daerahnya yang mempunyai sumber daya 
terbatas untuk lebih maju dibandingkan daerah lain yang mempunyai wilayah 
lebih besar. Kemungkinan ini dapat terjadi jika pemimpin ini memiliki kompetensi 
dari transformational leadership, sehingga program-program yang dibuat dan 
dilaksanakan dapat berhasil dan mendapatkan hasil yang signifikan. Beberapa 
sample dari pemimpin dalam penelitian ini dapat menunjukkan hal tersebut.

Maka jika dilihat di Indonesia sendiri kolaborasi masih belum menjadi suatu 
hal yang utama dalam pembangunan daerahnya, banyak pemimpin daerah yang 
masih fokus membangun daerahnya dengan kekuatan pribadi daerah tersebut 
termasuk dalam hal anggaran. Namun, jika dalam praktiknya pemimpin ini 
membuat sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak yang bisa terlibat dalam 
penyusunan dan pelaksanaan program, maka dapat dilihat hasilnya akan lebih 
komprehensif dan bisa mempunyai dampak berkelanjutan dikarenakan telah 
melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Nantinya, jika terdapat pergantian 
pemimpin di daerah tersebut, program yang telah dibuat tidak akan berhenti pada 
periode kepemimpinannya saja tetapi bisa berlanjut bagi pengembangan daerah 
tersebut agar lebih maju. Perubahan zaman pada era industri 4.0 merupakan 
peluang yang besar bagi seorang pemimpin untuk membuat program yang 
melibatkan berbagai pihak. Berbagai sumber informasi sudah dapat diakses 
dengan mudah, dan juga untuk berkomunikasi dengan siapapun juga semakin 
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cepat dan efisien. Maka dari itu seorang pemimpin transformasional seharusnya 
dapat memanfaatkan era digital ini dengan baik untuk dapat berhubungan dengan 
berbagai pihak dan juga mengaplikasikan teknologi yang hadir dalam melakukan 
pembangunan di daerahnya secara katalitis. 

Pentingnya catalytic collaboration menunjukkan bahwa tidak cukup hanya 
seorang pemimpin memiliki kompetensi dari transformational leadership, namun 
dengan adanya catalytic collaboration. Pemimpin tersebut dapat menciptakan 
sebuah inovasi dan terobosan baru untuk daerahnya dan tentu saja akan 
memberikan dampak yang sustainable. Pemimpin ini harus berani berinovasi dan 
mempunyai kepedulian yang kuat akan membangun daerahnya, dengan hanya 
memiliki keterbatasan sumber daya yang ada di daerahnya, tetapi pemimpin ini 
dapat mengambil peluang dari era industri 4.0 ataupun berkolaborasi dengan 
pihak lain, agar suatu potensi kecil yang dimiliki daerahnya bisa menjadi peluang 
yang besar kedepan dalam kemajuan daerah yang dipimpinnya.
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Tabel 1.
Data Responden Penelitian

Sample

Kompetensi 
Transformational 

Leadership

Komponen 
Catalytic 

Collaboration Relevansi Skalabilitas Ultimate Goals

Skor Skor
1 7 1 RR SR  - Berbagai penghargaan kepada pemerintah

2 9 4 RT ST

 - Kemajuan infrastruktur 
 - Kenaikan jumlah wisatawan
 - Pertumbuhan ekonomi yang stabil
 - Berbagai penghargaan kepada pemerintah daerah

3 6 3 RT ST  - Berbagai penghargaan kepada pemerintah
4 6 4 RT ST  - Berbagai penghargaan kepada pemerintah

5 5 1 RT SR
 - Menurunnya angka kemiskinan
 - Backup dari pemprov dalam upaya pembangunan 

infrastruktur

6 9 4 RT ST

 - Pendapatan masyarakat secara umum meningkat
 - Berkurangnya pencemaran lingkungan
 - Potensi duplikasi di daerah lain
 - Penghargaan inovator terbaik
 - Produk yang dapat menjangkau pasar lebih luas

7 6 2 RT SR  - Adanya tanggapan positif dari masyarakat

8 6 2 RT ST  - Penghargaan sebagai salah satu daerah terbaik
 - Inflasi yang terjaga

9 5 2 RT SR  - Pembangunan yang terlaksana di beberapa bidang

10 9 2 RT ST

 - Pembangunan yang didasarkan oleh potensi 
daerah

 - Kerja sama dengan berbagai pihak
 - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 

pemerintah daerah
 - Tercapainya hampir seluruh indikator utama 

daerah

11 1 1 RR SR  - Penghargaan yang diterima oleh pemerintah 
daerah

12 5 2 RT ST

 - Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang meningkat

 - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 
pemerintah

13 3 1 RT SR
 - Penghargaan yang diterima oleh pemerintah 

daerah
 - Pertumbuhan ekonomi yang stabil

14 1 1 RR SR

 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 
meningkat

 - Penghargaan yang diterima oleh pemerintah 
daerah

15 3 1 RT SR
 - Penghargaan yang diterima oleh pemerintah 

daerah
 - Pertumbuhan ekonomi yang stabil

16 9 4 RT ST  - Terciptanya lapangan pekerjaan
 - Penurunan angka kemiskinan

17 6 2 RT ST  - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 
pemerintah daerah
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Tabel 1.
Data Responden Penelitian (Lanjutan)

Sample

Kompetensi 
Transformational 

Leadership

Komponen 
Catalytic 

Collaboration Relevansi Skalabilitas Ultimate Goals

Skor Skor

18 2 2 RR SR

 - Penurunan jumlah penduduk miskin
 - Penurunan tingkat pengangguran
 - Meningkatnya IPM
 - Beberapa penghargaan bagi pemerintah daerah

19 2 1 RR SR  - Peningkatan grafik laju pertumbuhan ekonomi
 - Beberapa penghargaan bagi pemerintah daerah

20 9 1 RT SR

 - Meningkatnya produktivitas
 - Akses yang terbuka
 - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 

pemerintah daerah
21 5 1 RT ST  - Adanya social inclusion

22 3 2 RR SR
 - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 

pemerintah daerah
 - Terciptanya masyarakat peduli lingkungan

23 5 2 RR ST

 - Meningkatnya PDRB
 - Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan nasional
 - Pembangunan yang merata

24 7 1 RT ST
 - Pertumbuhan jumlah wisatawan
 - Tumbuhnya pelaku UMKM
 - Beberapa penghargaan yang diterima

25 5 1 RR SR  - Lebih dikenalnya batik khas daerah

26 9 4 RT ST

 - Indikator pembangunan manusia dan 
pertumbuhan ekonomi meningkat

 - Adanya kolaborasi dan program berkelanjutan
 - Menerima penghargaan sustainable city

27 4 1 RR SR  - Adanya social inclusion
 -  Menerima penghargaan terkait lingkungan

28 6 1 RR SR

 - Meningkatnya program kesehatan bagi 
masyarakat

 - Adanya bantuan pengembangan desa yang 
merata 

29 2 1 RR SR  - Menerima penghargaan terkait lingkungan
 - Adanya keterlibatan sosial di masyarakat

30 8 2 RT SR

 - Menyejahterakan komoditas petani
 - Adanya keterlibatan sosial di masyarakat dan 

kolaborasi berkelanjutan
 - Mendapatkan beberapa piagam penghargaan

31 4 1 RR SR
 - Peningkatan kualitas SDM
 - Adanya kolaborasi yang mendukung 

keberlanjutan

32 9 4 RT ST

 - Kualitas taraf hidup masyarakat meningkat
 - Mendapat kepercayaan dari masyarakat
 - Menurunkan angka kemiskinan dan 

meningkatkan pendapatan daerah

33 6 1 RT SR
 - Terciptanya masyarakat peduli lingkungan dan 

sadar akan teknologi (sesuai dengan target yang 
ingin dicapai)
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Tabel 1.
Data Responden Penelitian (Lanjutan)

Sample

Kompetensi 
Transformational 

Leadership

Komponen 
Catalytic 

Collaboration Relevansi Skalabilitas Ultimate Goals

Skor Skor

34 5 1 RT SR  - Adanya kerja sama dengan pihak lain
 - Memajukan sektor perdagangan

35 9 4 RT ST  - Meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat
 - Membuat program kerja sama berkelanjutan

36 6 1 RT SR
 - Penurunan angka kemiskinan
 - Peningkatan lapangan kerja
 - Mendapatkan beberapa penghargaan daerah

37 9 2 RT ST  - Menjadikan programnya percontohan daerah lain
 - Membuat kerja sama berkelanjutan

38 6 1 RT ST

 - Membangun infrastrukutur yang memudahkan 
akses secara besar

 - Adanya kerja sama dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan

39 7 3 RT ST  - Adanya keterlibatan sosial masyarakat
 - Mendapatkan beberapa penghargaan daerah 

40 9 2 RT ST  - Membuat kerja sama berkelanjutan
 - Memulihkan kondisi masyarakat

41 5 1 RT ST  - Peningkatan ekonomi
 - Membuat program kerja sama berkelanjutan

42 9 4 RT ST  - Meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat
 - Membuat program kerja sama berkelanjutan

43 7 1 RT ST

 - Beberapa penghargaan yang diterima oleh 
pemerintah daerah

 - Kerja sama untuk peningkatan kualitas 
pendidikan

44 8 4 RT ST  - Meningkatnya produktivitas & pendapatan petani
 - Berkurangnya kemiskinan

45 7 3 RT ST
 - Peningkatan pada sektor kesehatan, pertanian dan 

perdagangan serta pendidikan
 - Meningkatkan kualitas sektor vital daerah

46 9 3 RT ST  - Dampak yang berkelanjutan
 - Meningkatnya jumlah wisatawan

47 4 3 RT ST  - Kemandirian ekonomi
 - Pertumbuhan ekonomi

48 5 2 RR ST  - Meraih beberapa penghargaan dan menjadi acuan 
 - Program yang berkelanjutan bagi masyarakat

49 6 4 RT ST
 - Penghargaan bagi pemerintah daerah di berbagai 

kategori
 - Pemenuhan SDGs poin 3, 7, dan 11

50 7 2 RT ST

 - Mendapatkan berbagai penghargaan untuk 
daerah

 - Adanya kerja sama yang berkelanjutan
 - Peningkatan kualitas SDM di masyarakat
 - Social inclusion
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Keterangan:
1. Kompetensi Transformational Leadership

1) Breakthrough
2) Agility
3) Emotional Intelligence
4) Social Intelligence
5) Influencing Skill 
6) Communication Skill 
7) Visionary
8) Problem Solving
9) Decision Making

2. Komponen Catalytic Collaboration
1) PL : Prioritizing learning
2) STA : Systems thinking & acting
3) DA : Democratizing access to assets
4) R : Building long-term, diverse, & 

transformational relationships

3. Relevance & Scalability
1) RR : Low relevance
2) RT : High relevance
3) SR : Low scalability
4) ST : High scalability



BAGIAN III

IMPLIKASI 
TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP PADA 
PEMBANGUNAN



Halaman ini sengaja dikosongkan

186 Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan Implikasi pada Pembangunan



8. Transformational Leader,
 Game Changer untuk 

Mendorong Inovasi
Solikin M. Juhro, Edo Lavika, Dessy Aliandrina

41 Salah satu krisis yang sangat berdampak adalah krisis keuangan global 2008-2009. Krisis tersebut 
merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia 
menyebutnya sebagai the mother of all crises. Krisis yang berawal dari subprime mortgage, kredit 
perumahan bermutu rendah, di Amerika Serikat berimbas pada krisis sektor keuangan lebih dalam. 
Krisis ini kemudian berubah menjadi krisis keuangan berskala global yang kemudian mendorong 
perlambatan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia.

42 Dikutip dari data IMF, 2018 (World Economic Outlook, 2018).

Pendahuluan
Dalam dua dekade terakhir, rangkaian krisis ekonomi diidentifikasi dalam 

frekuensi lebih sering dan lingkup lebih luas. Rangkaian ini dimulai dengan krisis 
keuangan Asia 1997/98 dan krisis keuangan global pada tahun 2008/09. Kemudian 
diikuti oleh krisis hutang pemerintah Eropa tahun 2010/11 dan pada saat yang 
hampir bersamaan diperberat dengan pelemahan harga komoditas global yang 
mengakhiri era supercycle sejak dua dekade sebelumnya. Krisis-krisis tersebut 
hingga saat ini masih dirasakan dampaknya oleh negara-negara di seluruh dunia, 
secara langsung dan tidak langsung.41

Setelah krisis keuangan global 2008/09 tersebut, ekonomi global cenderung 
tumbuh stagnan dan memasuki a new norm, dengan pertumbuhan ekonomi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan tren jangka panjangnya. Pertumbuhan ekonomi 
dunia dalam tiga tahun terakhir rata-rata 3%, lebih rendah dibandingkan rata- 
rata pertumbuhan selama dekade sebelum krisis yang mencapai 5% (berdasarkan 
data IMF). Sementara itu, perekonomian Indonesia terbilang dalam kondisi yang 
relatif lebih baik di antara negara-negara emerging markets. Dalam tiga tahun 
terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%, walau masih di bawah rata- 
rata pertumbuhan jangka panjang yang mencapai 6%, angka ini terbilang relatif 
lebih baik dibandingkan beberapa negara peer lainnya, seperti Thailand (3,9%), 
Turki (4,4%), dan Brazil (2,3%). Dua negara yang lebih unggul adalah Tiongkok 
(6,8%) dan India (6,7%).42
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Relatif baiknya ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika dan 
tantangan global tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang terstruktur 
yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait, melalui 
kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat reformasi 
struktural di berbagai bidang. Perbaikan kinerja perekonomian Indonesia setelah 
krisis keuangan global 2009/09 juga telah mendorong Produk Domestik Bruto 
(PDB) per kapita Indonesia mencapai $3000 pada tahun 2010 dan $3420 pada 
tahun 2012. Pencapaian ini membuat Indonesia diperhatikan sebagai negara 
berpenghasilan menengah43.

Membaiknya perekonomian Indonesia ini mengalami fluktuasi di tahun 2013 
dengan dikeluarkannya quantitave easing oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan 
pendanaan internasional untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalir 
keluar. Harga komoditas yang menurun, diakibatkan melemahnya perekonomian 
Tiongkok, mengakibatkan perlambatan aktivitas perdagangan internasional. 
Indonesia yang merupakan negara eksportir komoditas juga terkena dampak44 

ditandai dengan depresiasi Rupiah, meningkatnya impor dan menurunnya neraca 
perdagangan.

Fluktuasi yang terjadi pada tengah tahun 2013 meningkatkan perhatian 
pemerintah terhadap isu perangkap kelas menengah (Middle Income Trap, 
selanjutnya disingkat MIT). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 
selanjutnya tercatat sebesar 5,02% (2014), 4,79% (2015), 5,02% (2016) dan 5,07% 
(2017).45 Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan tersebut menjadi 
salah satu fokus utama pemerintah dalam mencapai tujuan 2030 Indonesia menuju 
negara berpenghasilan tinggi.

Indonesia dituntut mampu mencapai pendapatan per kapita sebesar US$13000 
pada 2030 mendatang. Angka tersebut dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi 
rata-rata 10% tiap tahun. Namun, jika pertumbuhan ekonomi rata- rata 5% per 
tahun maka diekspektasikan Indonesia hanya bisa mencapai PDB per kapita 
US$7247. Angka pertumbuhan 10% dianggap kurang realistis karena hanya 

43 Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah bawah pada tahun 1995. Menurut klasifikasi 
Bank Dunia, negara berpenghasilan bawah memiliki GNI per kapita di bawah $1035, negara 
berpenghasilan menengah bawah dengan GNI per kapita $1036 s.d. $4085, negara berpenghasilan 
menengah atas dengan GNI per kapita $4086-$12615, dan negara berpenghasilan tinggi memiliki 
GNI per kapita di atas $12616.

44 Tiga puluh persen dari investor pasar modal Indonesia berasal dari luar negeri.
45 Selama beberapa kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang 

tertinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata pertumbuhan 6%. Inflasi juga dapat dikendalikan pada 
level rata-rata 6% s.d. 7%.
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sedikit negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit. Jika 
Indonesia tidak mampu mencapai target tersebut, maka Indonesia berpotensi 
terjebak dalam perangkap pendapatan menengah dan tidak dapat bergerak ke 
arah negara maju.46

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada angka rata-rata 5% 
tersebut menandai kualitas pembangunan ekonomi yang belum optimal. Hal ini 
ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran dan belum membaiknya 
Koefisien Gini. Kesenjangan yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengenai 
ekonomi, pendapatan (income), dan kekayaan (outcome), namun juga terkait 
dengan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan, serta informasi dan 
teknologi. Gap kesenjangan di Indonesia semakin melebar dibandingkan negara 
Asia Tenggara lainnya, dengan Koefisien Gini dan Index Palma dari sisi konsumsi 
menunjukkan tren meningkat dalam dua puluh tahun terakhir. Angka tersebut 
membuat Indonesia berada pada posisi keenam negara dengan tingkat inequality 
tertinggi, dengan risiko inequality di daerah urban cenderung meningkat. Pada 
tahun 2016, 1% penduduk terkaya di Indonesia memiliki kekayaan 49% dari total 
kekayaan penduduk Indonesia (Oxfam, 2017). Lebih lanjut, empat orang terkaya 
di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar ($25 miliar) jika dibandingkan dengan 
kekayaan 40% penduduk di Indonesia ($24 miliar).

Angka pengukuran pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup 
seperti angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup diukur 
dengan Human Development Index (HDI). Di Indonesia, peningkatan terjadi sejak 
tahun 2000, ditunjukkan dengan peningkatan nilai HDI secara signifikan dan 
diikuti turunnya proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan dari 40% menjadi 
8%. Namun, angka pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi merata dan hanya 
dinikmati oleh sebagian penduduk Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang satu dasawarsa terakhir tersebut 
diiringi dengan berbagai kebijakan politik yang berdampak besar dan menyebabkan 
ketidakpastian pada tataran global. Kebijakan tersebut di antaranya adalah inward-

46 Bank Dunia mencatat hanya 13 negara dari 101 negara yang mampu keluar dari MIT dan berhasil 
menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Negara berpenghasilan tinggi di antaranya Amerika 
Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas termasuk Turki, 
Rusia, Brazil, dan Tiongkok. Jangka waktu rata-rata MIT adalah 42 tahun, ditandai dengan tingkat 
investasi rendah, pertumbuhan sektor manufaktur rendah, diversifikasi terbatas dan kondisi labor 
market yang buruk (ADB, tahun). Faktor lain yan menyebabkan suatu negara masuk ke dalam MIT 
di antaranya adalah rendahnya dukungan infastruktur, kemandirian pangan, perlindungan sosial, 
pengembangan sumber daya manusia, birokrasi dan supremasi hukum.
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looking pada negara maju, rebalancing Tiongkok, kontroversi keputusan Trump, 
keputusan akhir Brexit, koalisi Jerman, konflik Timur Tengah, dan krisis nuklir 
Korea Utara (The Economist, 2018). Dampak kebijakan politik suatu negara tidak 
hanya dirasakan oleh negara tersebut, namun merambat pada negara lain yang 
memiliki hubungan dengan negara tersebut. Krisis akibat kebijakan ekonomi 
dan politik yang terjadi dengan frekuensi dan lingkup permasalahan yang luas 
akan menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam dimensi 
pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan dalam lingkup sosial ekonomi menuntut perhatian lebih 
dari pemerintah dengan adanya variabel pergeseran teknologi, dikenal dengan 
terminologi technological progress. Tuntutan bagi setiap negara untuk mampu 
beradaptasi dengan transformasi teknologi yang berkembang secara kontinu 
dan eksponensial menjadi hambatan tersendiri bagi struktur perekonomian. 
Technological progress dalam ruang lingkup dan kerumitan tertentu akan mengubah 
cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam bentuk yang belum pernah 
dialami manusia sebelumnya. Techological progress, disebut juga revolusi teknologi 
atau techlash (The Economist, 2018), yang terjadi dewasa ini mencakup revolusi 
digital, artificial intelligence, robot, dan berbagai kasus revolusi industri keempat 
lainnya.47

Di satu sisi, proses ekonomi dan kemajuan ekonomi akan semakin memakmurkan 
sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Namun, 
sejumlah penduduk dunia yang mengalami keterbatasan akses dan pengetahuan 
atau kemampuan akan tersingkir. Sebagian penduduk dunia tersebut akan 
tergeser dari pasar tenaga kerja dalam industri high value adding yang bertumpu 
pada skill dan teknologi.

47 Revolusi industri pada hakikatnya merupakan hasil dari kemampuan manusia untuk melakukan 
perbaikan pada berbagai aspek kehidupan manusia sehingga memberikan pengaruh positif pada 
kualitas hidup manusia. Diawali pada tahun 1774, Revolusi Industri pertama dimulai dengan 
diproduksinya mesin bertenaga uap. Periode ini memberikan dampak signifikan pada perkembangan 
teknologi di dunia karena dalam kurun hampir seratus tahun, Revolusi Industri kedua dimulai. 
Tahun 1870, Revolusi Industri kedua ditandai dengan kemunculan konsep ‘Fordism’ yang 
digunakan oleh perusahaan Ford untuk memproduksi mobil secara massal. Konsep ini menjadikan 
industri mulai mengembangkan produksi massal untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini 
berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya pekerja serta tumbuhnya lapangan pekerjaan 
baru yang mengubah struktur internal organisasi. Perubahan ini juga menjadi titik kemajuan riset 
dan pengembangan teknologi sehingga dalam waktu satu abad, produksi massal berevolusi menjadi 
era digitalisasi pada tahun 1969 yang menandai Revolusi Industri ketiga. Selanjutnya, peralihan 
era digital ke Revolusi Industri keempat membutuhkan waktu kurang dari 30 tahun, lebih cepat 
dibandingkan transisi revolusi sebelumnya, ditandai dengan digitalisasi yang disandingkan dengan 
robotik dan biologi serta akselerasi teknologi yang memunculkan istilah-istilah baru seperti Artificial 
Intelligence (kecerdasan buatan), Virtual Reality (realitas lingkungan buatan), dan sebagainya.
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Ketertinggalan suatu negara yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan 
ekonomi menuntut manusia untuk dapat mencari solusi yang inovatif terhadap 
permasalahan yang dihadapi. Inovasi hadir sebagai salah satu kunci untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi untuk dapat lepas dari belenggu kemiskinan 
dan kebodohan yang memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Inovasi 
dan entrepreneurship merupakan hal penting dalam perekonomian (Schumpeter, 
1949). Inovasi melalui perubahan teknologi dipandang sebagai bagian dari proses 
ekonomi dan bersifat endogenous dalam sistem ekonomi sendiri (Carlaw & Lipsey, 
2006).

Didukung dengan kemampuan teknologi dan inovasi tersebut, Indonesia 
diharapkan menjadi negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan 
yang dapat dinikmati oleh setiap elemen masyarakat (Dokumen MP3EI, 2011). 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan harus berkelanjutan (sustainable), 
bernilai tambah tinggi (high added value) dan inklusif. Sehingga, arah pembangunan 
ke depan harus mampu mendorong inovasi tepat guna yang memberdayakan 
dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Untuk menyasar 
tujuan pembangunan inklusif, permasalahan sosial ekonomi Indonesia tidak 
dapat diselesaikan dengan kebijakan bersifat jangka pendek. Perbaikan struktur 
ekonomi, seperti investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) serta sumber 
daya manusia juga diperlukan.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan menghambat pertumbuhan 
ekonomi (most binding constraints) di antaranya adalah pembangunan infrastruktur 
untuk mendorong pembangunan iklim investasi, ekspansi bisnis, pendidikan yang 
berkualitas dan pengembangan keterampilan untuk mendorong produktivitas. 
Infrastruktur yang tidak memadai dan jaringan data yang ada di Indonesia tidak 
mampu mendukung aktivitas ekonomi dan menjadi hambatan dalam dunia 
usaha (US Commerce Department Commercial Service, 2012). Infrastruktur yang 
tidak memadai menjadi penyebab rendahnya investasi lokal dana asing (JPER, 
2013). Apabila Indonesia tidak dapat mengatasi kendala-kendala utama tersebut, 
fenomena MIT akan menjadi sebuah keniscayaan dan Indonesia akan sulit 
mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju.

Di balik permasalahan tersebut di atas, Indonesia sebenarnya memiliki potensi 
besar untuk beralih menjadi negara berpenghasilan tinggi. Hal ini didukung oleh 
beberapa faktor, di antaranya fundamental ekonomi yang baik, sumber daya alam 
melimpah, dan populasi penduduk dengan usia produktif yang besar.
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Indonesia memiliki sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan yang 
melimpah. Hal ini menjadi faktor penting pendukung pertumbuhan ekonomi. 
Indonesia merupakan eksportir utama sumber daya tidak terbarukan seperti 
batu bara uap, timah murni, nikel, emas murni, nikel, bauksit, seng, dan tembaga. 
Tambang Grasberg di Papua memiliki cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia 
dan emas terbesar di dunia. Indonesia juga terkenal sebagai eksportir minyak 
sawit nomor satu dunia, produser nomor dua terbesar karet, kopi robusta, dan 
produk perikanan. Jumlah cadangan energi geothermal yang dimiliki Indonesia 
adalah 40% cadangan dunia (IEA, 2008). Cakupan hutan Indonesia terbesar ketiga 
di dunia (944.320 km2, 52% dari keseluruhan area daratan), berlokasi di Sumatera, 
Kalimantan, dan Papua. Hutan ini terdiri dari lahan subur (44%), tanaman 
permanen (35%), dan padang rumput permanen dan padang rumput (21%).48

Selain sumber daya alam yang kaya, Indonesia juga didukung dengan populasi 
penduduk yang besar, yaitu peringkat ke-4 dunia setelah Tiongkok, Amerika 
Serikat, dan India. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 
didukung oleh peningkatan kelas menengah49 dan potensi 262 juta populasi 
penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Jumlah penduduk usia tidak 
produktif terhadap usia produktif pada tahun 2016 mencapai 48,4%. Angka ini 
mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 1971 yang mencapai 86,6%.50 

Dengan kondisi tersebut, Indonesia didukung oleh bonus demografi, dengan 

48 Ekspor sumber daya alam Indonesia berkembang sangat pesat pada pertengahan tahun 2000 
disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas internasional dan ekspansi permintaan Tiongkok. 
Ekspor sumber daya alam Indonesia mencapai 34,4% dari total ekspor tahun 2005 dan mencapai 
47,6% di tahun 2012. Namun, perdagangan internasional Indonesia mengalami perlambatan 
diakibatkan quantitative easing Amerika Serikat dan melemahnya perekonomian Tiongkok di tahun 
2013 membuat harga komoditas turun dan berdampak pada kinerja perekonomian.

49 Peningkatan kelas menengah Indonesia dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan memperluas kesejahteraan (Bank Dunia, 2017). Tingkat kemiskinan yang menurun dalam 
dua dekade terakhir membuat 1 dari 5 orang penduduk Indonesia masuk dalam kelompok kelas 
menengah. Perluasan kelas menengah merupakan hal yang sejalan dengan agenda pengentasan 
kemiskinan. Kelas menengah yang lebih besar akan membantu mempercepat pertumbuhan 
konsumsi. Sisi positif kelas menengah dalam menyokong perekonomian yaitu sebagai pendukung 
tata kelola yang baik, memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan 
layanan umum seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan membukan lapangan perkerjaan. 
Sebaliknya, jika kelas menengah tidak mampu mengangkat perekonomian, hal ini akan berdampak 
pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan terpecah.

50 Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan menembus angka 300 juta dengan 
laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi mengalami penurunan. Meningkatnya 
pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta perubahan gaya hidup 
membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat.
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jumlah angkatan kerja usia produktif yang melimpah yang dapat berkontribusi 
positif bagi perekonomian nasional.51

Penduduk Indonesia tersebut memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal 
yang merupakan filosofi dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam berbagai 
bidang kehidupan seperti tata nilai sosial ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata 
lingkungan, dan sebagainya. Kekayaan budaya dan kearifan lokal biasanya 
tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama dan 
turun temurun, bersifat menjaga dan melestarikan alam. Kearifan lokal yang 
melekat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia adalah ramah tamah, 
gotong royong, sopan santun, rela berkorban, saling menghormati, dan toleransi. 
Kearifan lokal juga seringkali menjadi dasar dalam mengambil kebijakan pada 
tingkat lokal dalam berbagai bidang (Kemendikbud, 2013) dan menjadi modal 
dasar pembentukan jati diri dan karakter bangsa.

Pada akhirnya, perubahan yang semakin cepat ini menuntut negara untuk 
berinovasi. Negara yang memiliki kemampuan inovasi tinggi akan memiliki 
kemampuan ekonomi yang pesat karena memiliki kemampuan daya saing tinggi 
di pasar internasional (Fu et al, 2010).52 Untuk menyusul pertumbuhan negara 
maju di atas, negara-negara lain, khususnya negara berkembang, harus mampu 
dengan cepat merespons perubahan serta berbagai implikasinya terhadap 
sektor lain. Dengan harapan dapat mempertahankan indeks daya saing dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara-negara tersebut mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan sebagai respons terhadap revolusi industri keempat. 
Fokus utama kebijakan tersebut adalah aspek “Manusia”, aspek “Produk”, dan 
aspek “Infrastruktur” (Liao, Loures, Deschamps, dkk., 2017). Hal-hal tersebut 
dilakukan dengan cara mendorong pengembangan skill dan kualifikasi pekerja, 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya, serta mendorong 
digitalisasi dan modernisasi industri.

51 Diperkirakan sampai tahun 2020 akan ada 14,8 juta angkatan kerja baru sehingga jumlahnya akan 
mencapai 189 juta pada tahun 2020. Namun, pada periode 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk 
sebesar 1,38% kemudian turun menjadi 1,19% pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, 
penduduk diperkirakan kembali menurun menjadi hanya 0,62% pada periode 2030-2035.

52 Hal ini dapat dilihat dari pengalaman masa lalu. Kemampuan berinovasi ini menjadikan Inggris 
sebagai negara pelopor berdaya saing tinggi pada revolusi industri pertama abad ke-18, diikuti 
Jerman dan Amerika Serikat. Kemudian, pada abad ke-20, muncul negara di Asia Timur, seperti 
Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura yang unggul dalam inovasi dan berdaya saing tinggi. 
Kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) memelopori negara dengan 
kemampuan inovasi tinggi di abad-21 (Fu et al, 2010). Negara-negara tersebut memiliki kemampuan 
berinovasi di sektor manufaktur dan technology leader. Sektor yang menjadi pendorong bagi sektor 
lain (Popov, 2011; Kattel, 2009).
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Kaplinsky (2011), mengutip Schumpeter, yang menyatakan bahwa 
pengurangan kemiskinan, pertumbuhan, dan distribusi di negara pendapatan 
rendah mungkin dicapai jika produsen memiliki akses terhadap teknologi padat 
tenaga kerja berskala kecil dan menghasilkan produk yang berbiaya rendah, serta 
dapat diakses bagi konsumen berpenghasilan rendah. Hal ini yang merasionalisasi 
munculnya frugal innovation di negara berkembang. Frugal innovation umumnya 
terjadi pada negara berpopulasi besar dengan distribusi pendapatan tidak 
merata, seperti India dan Tiongkok. Penduduk yang besar ini menjadi dasar bagi 
frugal innovation karena scalability sehingga dapat menekan harga produk. Frugal 
innovation diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat lapisan bawah 
dengan menggunakan sumber daya yang ada, desain dan pengembangan produk 
yang murah sehingga harga produk lebih terjangkau.

Frugal innovation didefinisikan sebagai solusi yang cukup baik dan terjangkau 
yang mampu mencukupi kebutuhan pelanggan yang memiliki keterbatasan 
sumber daya (Zeschky, Widenmayer & Gassmann, 2011). Frugal innovation 
mengikuti proses yang pasti, metodologi, dan struktur manajemen produk dari 
pendekatan inovasi tersebut (Lacy, 2011; Prahalad & Mashelkar, 2010). Frugal 
innovation menghasilkan produk yang cost effective, sederhana, mendasar, compact, 
mudah digunakan, dan memungkinkan menggunakan teknologi mutakhir untuk 
memotong biaya.

Pilihan realistis yang dimiliki Indonesia saat ini adalah frugal innovation yang 
lebih berorientasi pada upaya menyediakan teknologi yang secara ekonomi 
lebih terjangkau bagi para pengguna teknologi dengan kapasitas finansial 
terbatas. Pengguna teknologi dengan kemampuan finansial terbatas umumnya 
membutuhkan teknologi yang secara teknis sederhana untuk mendukung 
kegiatan ekonomi secara mikro, kecil, dan menengah. Belajar dari negara India dan 
Tiongkok, inovasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas dengan 
kondisi serba terbatas dikenal dengan frugalinnovation (lowcostinnovation). Prahalad 
(2004) dalam buku “The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 
through Profits” memandang frugal innovation tidak hanya memiliki dimensi sosial 
tetapi juga dimensi bisnis. Pendekatan ini memandang optimisme kemampuan 
kelompok masyarakat di piramida terbawah. Inovasi frugal akan mendorong 
perorangan semakin terasah kreativitas, dan kewirausahaan inovatifnya.
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Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata 
secara regional. Hal ini dapat didorong dari frugal innovation yang bersifat game 
changing dalam berbagai kegiatan usaha yang kompetitif di tingkat global. Tujuan 
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan di Indonesia 
membutuhkan proses pertumbuhan yang lebih inklusif dan beragam. Upaya 
dalam mendorong frugal innovation di Indonesia akan berhasil jika prasyarat 
perubahan mindset para pengembang teknologi dan pembuat kebijakan terkait 
dapat diwujudkan terlebih dahulu. Prioritas pengembangan teknologi dalam 
upaya memenuhi kebutuhan dan solusi persoalan masyarakat dan bangsa.

Kondisi yang penuh tantangan tersebut membutuhkan leader yang tangguh 
(Raghuramapatruni dan Kosuri, 2017) dan memiliki berbagai kompetensi baru 
yang belum dibutuhkan di era sebelumnya (Lawrence, 2013). Organisasi yang 
memiliki leadership efektif tersebut berpeluang tiga kali lebih besar untuk menjadi 
top 20% organisasi dengan finansial terbaik dibandingkan organisasi yang tidak 
memiliki leadership efektif (Axon, Friedman, dan Jordan, 2015). Leadership tidak 
dapat dipungkiri merupakan suatu hal krusial yang sangat dibutuhkan setiap 
organisasi (Charan, 2009), termasuk dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
di suatu negara. Untuk itu, leader di sektor publik dan privat dituntut untuk lebih 
berkomitmen pada pembangunan yang inklusif dan pertumbuhan yang merata 
sehingga dapat meningkatkan taraf hidup seluruh umat manusia (WEF Global 
Risks Report, 2017).

Dalam kaitannya dengan inovasi, beberapa kompetensi kepemimpinan 
transformasional (transformational leadership) dinilai memiliki kaitan langsung 
dengan munculnya inovasi dalam suatu organisasi. Beberapa determinan yang 
berkaitan langsung dengan inovasi adalah adalah visi, keterbukaan, dan dukungan 
terhadap inovasi, otonomi yang diberikan kepada followers, encouragement/ 
dorongan, penghargaan terhadap followers, serta tantangan (Elkins dan Keller, 
2003). Selain itu, inovasi memiliki hubungan erat dengan kualitas pengambilan 
keputusan dan agility (Kock dan Gemünden, 2016), yang juga merupakan dua 
kompetensi transformational leader (Juhro dan Aulia, 2017). Hal ini dipertegas 
dengan studi dari Gumusluoglu dan Ilsev (2007) yang menunjukkan bahwa 
transformational leadership berpengaruh pada kreativitas dan inovasi organisasi.
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Oleh sebab itu, untuk dapat menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap 
inovasi, dibutuhkan seorang transformational leader.53

Secara khusus, bab ini ditujukan untuk menggali isu-isu terkait transformational 
leadership serta frugal innovation sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam 
upaya menemukan sumber-sumber baru pendorong pertumbuhan ekonomi 
(new source of economic growth). Paparan dalam bab ini terdiri dari empat bagian. 
Menyambung bagian pendahuluan ini, bagian kedua akan menguraikan landasan 
teori dan sekaligus kerangka pemikiran mengenai dimensi pembangunan yang 
sustainable, game changing frugal innovation, dan peran transformational leadership. 
Bagian ketiga akan berisi berbagai pendekatan dalam mengamati frugal innovation. 
Bagian terakhir adalah penutup yang mengetengahkan kesimpulan awal dari 
pengamatan yang dilakukan.

8.2. Tinjauan Literatur
8.2.1. Paradigma Baru Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Inovasi 
Teori dan paradigma pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan dari waktu 
ke waktu. Pada awalnya, teori pertumbuhan ekonomi hanya menitikberatkan 
penggunaan tenaga kerja dan modal kapital secara fisik sebagai faktor pendorong 
pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi kemudian berkembang 
dengan memasukkan dan menekankan faktor-faktor lain yang secara substantif 
dapat memberi gambaran yang lebih baik atau menjadi faktor penting dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi (endogenous growth theory). Teori-teori tersebut 
misalnya menekankan pada pentingnya teknologi dan inovasi, serta “kualitas” 
human capital.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, inovasi dianggap 
sebagai faktor primer yang dapat mendorong pertumbuhan produktivitas, 
dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai riset telah dilakukan untuk 
melihat hubungan antara kemajuan teknologi dan inovasi di berbagai sektor 

53 Leadership yang tepat diperlukan untuk mengubah mindset pada followers dalam organisasi 
untuk mengadaptasi perubahan. Tidak semua leader dapat membawa anggotanya untuk melalui 
keterbatasan. Seperti sifat natural manusia, banyak leader yang melihat keterbatasan sumber 
daya dan akses sebagai bagian dari batasan bagi manusia tersebut untuk berkembang. Penelitian 
menunjukkan bahwa tipe leadership yang paling baik adalah transformational leadership (Benjamin 
dan Flynn, 2006) karena mampu meningkatkan kepuasan followers secara maksimal dibandingkan 
tipe leadership lain (Berson dan Linton, 2005). Tingginya kepuasan terhadap pekerjaan secara tidak 
langsung akan memacu organisasi mencapai tujuannya (Bass dan Avolio, 1994). Oleh karena itu, 
fokus kepemimpinan strategis dan Permasalahan baru yang terus bermunculan menuntut leader 
untuk menguasai berbagai kompetensi baru (Lawrence, 2013) dan berinovasi (McKinsey, 2008).
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dan pertumbuhan ekonomi, serta investasi yang dilakukan untuk research and 
development (R&D). NESTA (2009) mengestimasikan bahwa dua per tiga dari 
pertumbuhan produktivitas di sektor privat Inggris antara tahun 2000 hingga 
2007 merupakan dampak dari adanya inovasi. Berbagai organisasi yang inovatif 
berkembang dua kali lebih cepat, baik dalam aspek employment dan penjualan.

Berkembangnya teknologi juga menyebabkan dunia semakin terkoneksi 
sehingga sumber pertumbuhan ekonomi juga semakin berkembang lebih luas 
tanpa batasan yang rigid. Dengan perkembangan tersebut, negara-negara yang 
tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
menyadari potensi pengembangan knowledge based economy (KBE) dan menjadi 
lebih bergantung kepada knowledge dibanding sebelumnya. Pengetahuan menjadi 
modal yang penting. Diperkirakan bahwa antara tahun 1995-2007, investasi dalam 
bentuk knowledge-based capital (KBC) rata-rata telah menyumbang sebesar 23% dari 
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Corrado et al, 2012). KBC atau intangible 
assets meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Pengaruh investasi 
intangible assets terhadap produktivitas dan efisiensi produksi menunjukkan 
bahwa intangible assets merupakan faktor yang strategis dalam penciptaan nilai 
bagi perusahaan. Investasi pada intangible assets mengarah kepada penciptaan dan 
penerapan knowledge yang membuat perusahaan-perusahaan di negara OECD 
menemukan keunggulan komparatif terbesar mereka. Tabel 8.1 menjelaskan 
bentuk-bentuk KBC dan bagaimana setiap bentuk KBC tersebut memengaruhi 
output growth.

Tabel 8. 1.
Klasifikasi KBC dan Pengaruhnya terhadap Output Growth

Type of KBC asset Mechanism of output growth for the investor 
in the asset

Computerised Information
Software Improved process efficiency, ablility to spread process 

innovation more quickly and improved vertical and 
horizontal integration.

Databases Better understanding of consumer needs and increasd 
ability to tailor products and services to meet them. 
Optimised vertical and horizontal integration.

Innovative property
Research & Development New products, services and processes, and quality 

improvements to existing ones. New technologies.
Mineral exploration Information to locate and access new resource inputs – 

possibly at lower cost – for future exploitation.
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Investasi pada KBC berbeda dengan investasi konvensional (physical capital), 
seperti investasi untuk pembelian mesin baru atau pembangunan gedung. KBC 
dapat meningkatkan value dalam kondisi ekonomi yang senantiasa berubah 
(OECD 2012). Produk-produk yang dihasilkan akibat adanya investasi pada 
intangible assets juga menjadi lebih knowledge-intensive. Nilai investasi pada 
intangible assets di beberapa negara OECD, seperti Finlandia, Swedia, Inggris, dan 
Amerika Serikat terus mengalami peningkatan dan bahkan melebihi investasi 
pada aset fisik (machinery dan equipment). Di Australia, sejak 1974-75, rata-rata 
pertumbuhan investasi untuk KBC bernilai 1,3 kali dibandingkan nilai pada 
investasi fisik seperti investasi pada mesin, peralatan dan bangunan (Barnes dan 
McClure, 2009). Investasi terhadap KBC juga telah menjadi prioritas di beberapa 
negara berkembang.

KBC atau intangible assets umumnya fokus kepada R&D, key personnel dan 
software. KBC sebenarnya memiliki ruang lingkup lebih luas yang dapat dibedakan 
menjadi tiga kelompok utama, yaitu: computerised information (seperti software dan 
databases), innovative property (seperti patents, copyrights, designs, trademarks), dan 
economic competencies (termasuk brand equity, firm-specific human capital, networks 
joining people and institutions, and organisational know-how that increases enterprise 

Tabel 8. 1.
Klasifikasi KBC dan Pengaruhnya terhadap Output Growth (Lanjutan)

Type of KBC asset Mechanism of output growth for the investor 
in the asset

Copyright and creative assets Artistics originals, designs and other creative assets for 
future licensing, reproduction or performance. Diffusion 
of inventions and innovative methods.

New product development in financial services More accessible capital markets. Reduced information 
asymmetry and monitoring costs.

New architectural and engineering designs New designs leading to output in future periods. 
Product and service quality improvements, novel designs 
and enhanced processes.

Economic competencies
Brand-building advertisement Improved consumer trust, enabling innovation, price 

premia, increased market share and communication of 
quality.

Market research Better understanding of specific consumer needs and 
ability to tailor products and services.

Worker training Improved production capability and skill levels.
Management consulting Externall acquired improvement in decision making and 

business processes.
Own organisational investment Internal improvement in decision making and business 

processes.
Sumber: OECD (2013)
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efficiency). Negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Jepang, Kanada, dan 
Amerika Serikat menjadi semakin intensif dalam investasi pada sektor KBC. 
Peningkatan investasi pada KBC yang dilakukan berbagai negara (dalam hal 
ini Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia) berbanding lurus 
dengan pendapatan per kapita negara-negara tersebut. Investasi di dalam KBC 
juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan makroekonomi dan 
perubahan produktivitas. Human capital dan R&D merupakan dua tipe KBC yang 
memberikan pengaruh positif terbesar terhadap produktivitas (pada level makro) 
dan pertumbuhan.

Menurut World Bank, empat pilar yang perlu dibangun dalam model KBE 
yaitu: (i) pendidikan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil education for 
a skilled workforce; (ii) ilmu, teknologi, dan inovasi science dan teknologi, serta 
inovasi; (iii) infrastruktur ICT-infrastructure; dan (iv) kebijakan dan aturan yang 
mendukung policy and regulatory environment.

Namun demikian, dengan adanya tantangan untuk mencari sumber 
pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih sustainable, dibutuhkan adanya 
sebuah model yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi 
dampak buruk terhadap natural resources. Model inovasi baru yang lebih efisien 
dan affordable akan berdampak krusial dalam menyelesaikan tantangan tersebut. 
Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat pergeseran dari knowledge-based 
economy kepada konsepsi ekonomi kreatif (creative economy).

8.2.2. Frugal Innovation: What, Why, and How
Cara lama untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi mulai tidak relevan. 

Cara- cara tersebut harus disesuaikan agar dapat relevan dengan keadaan saat 
ini. Manusia harus mampu bekerja sama untuk mencari jalan yang terbaik untuk 
meraih economic opportunity yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga 
harus dibarengi dengan sustainability bagi sektor ekonomi, sosial, dan bagi planet 
bumi (Baker, 2015).

Kebutuhan akan suatu hal baru yang mampu mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi semakin besar urgensinya. Endogenous growth theory menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi pada dasarnya didorong oleh faktor endogenous, bukan 
dihasilkan oleh dorongan eksternal. Dalam teori ini, dikatakan bahwa investasi 
pada aspek inovasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan merupakan 
kontribusi yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
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Sejalan dengan teori tersebut, jurnal yang ditulis oleh Khan (2015) menyatakan 
bahwa inovasi, khususnya frugal innovation memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi serta social sustainability. Artinya, inovasi hadir sebagai 
cara baru yang dibutuhkan dunia dalam memelihara pertumbuhan ekonomi 
sekaligus menjaga sustainability sosial dan planet.

Frugal innovation tidak hanya menyoal eksploitasi tenaga kerja murah, namun 
juga mendesain ulang produk dan proses untuk memangkas biaya yang tidak 
dibutuhkan (Woolridge, 2010). Frugal innovation adalah proses desain inovasi 
dengan mengedepankan kebutuhan dan keadaan penduduk negara berkembang 
untuk membangun produk dan jasa yang pantas, mampu beradaptasi, terjangkau, 
dan mudah diakses (Basu et al, 2012). Frugal innovation merupakan solusi yang 
dianggap tepat untuk diterapkan di tengah keterbatasan.

1. Definisi Frugal Innovation
Frugal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kecil, sederhana, dan berbiaya 
rendah atau proses yang menggunakan biaya sesedikit mungkin (Kamus Oxford 
Advance Learner). Selain itu, frugal innovation didefinisikan oleh Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai serangkaian kegiatan desain rekayasa 
kreatif yang menghasilkan produk teknologi inovasi dengan biaya sangat murah 
(ultra-low-cost), kuat, dan mudah digunakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
pasar dengan kemampuan ekonomi rendah. Selain hal-hal di atas, LIPI (2013) 
juga menyampaikan bahwa produk frugal innovation dicirikan dengan kualitas 
produk yang memenuhi atau bahkan melebihi standar minimal tertentu, serta 
diproduksi dengan proses yang mengefisienkan penggunaan material dan dana 
yang seringkali menuntut perubahan model bisnis dan tidak jarang menuntut 
kemampuan manufacturing yang tinggi.

Meskipun frugal innovation baru dipopulerkan oleh The Economist pada tahun 
2010, namun sebenarnya konsep mengenai frugal innovation sudah berkembang 
sejak tahun 1950-an. Konsep ini cukup populer di negara-negara di kawasan selatan 
Asia yang memiliki sumber daya terbatas. Frugal innovation dikenal dengan istilah 
lain seperti Gandhian innovation, constraint-based innovation (Tiwari dan Herstatt, 
2011), resource-constrainted innovation (Ray dan Ray, 2012), dan cost innovation 
(Williams dan van Triest, 2009; Williamson, 2010 dari Zechky, dkk., 2011). Inovasi 
frugal dikenal dengan istilah jugaad di India dan shanzaai di Tiongkok.

Frugal innovation adalah proses menciptakan sebuah inovasi produk dengan 
biaya yang lebih murah daripada produk yang sudah ada. Proses ini dilakukan 
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sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya. Terkait dengan keterbatasan 
sumber daya, produk frugal innovation seringkali memiliki fitur yang lebih 
inferior, terbuat dari bahan baku yang lebih sederhana dan murah (Zechsky, dkk., 
2011; LIPI, 2013). Meskipun begitu, produk frugal innovation tetap dipandang 
cukup memadai oleh pengguna masyarakat lapis bawah (LIPI, 2013). Masih 
terkait dengan harga jual yang murah, produk frugal innovation juga umumnya 
menghasilkan keuntungan yang kecil bagi produsen, meskipun tetap memadai 
(Prahalad, 2005).

Frugal innovation merupakan sebuah proses untuk berbuat sesuatu yang lebih 
besar dengan sumber daya yang lebih sedikit dan untuk kemaslahatan orang 
yang lebih banyak. Inovasi frugal tidak hanya bertujuan untuk membuat sesuatu 
yang lebih murah namun juga lebih baik dari segi kualitas. Frugal innovation 
bukan hanya sekadar eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan mengenai proses 
mendesain kembali sebuah produk dengan efisien dan mengurangi biaya yang 
kurang perlu (The Economist). Frugal innovation berbicara mengenai re-modelling 
dan meskipun dengan biaya yang rendah, frugal innovation tidak dapat disamakan 
dengan low- tech. Frugal innovation bahkan seringkali membutuhkan dan/atau 
dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi frontier.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya frugal innovation didesain untuk 
memberikan respon terhadap keterbatasan sumber daya, baik keuangan, materi, 
atau hal-hal institusional dan mengubah keterbatasan-keterbatasan tersebut 
menjadi keuntungan (Bound dan Thornton, 2012). Dengan meminimalisasi 
penggunaan sumber daya pada pengembangan (R&D), produksi, dan pengiriman 
produk, atau dengan meningkatkan nilai produk melalui berbagai cara, frugal 
innovation menghasilkan biaya produksi dan servis yang jauh lebih rendah. 
Kelebihan frugal innovation tidak hanya terletak pada lebih rendahnya biaya, 
tetapi juga kualitas yang lebih baik dari alternatif-alternatif lain, sekaligus dapat 
disediakan pada skala masif. Frugal innovation juga seringkali diciptakan dengan 
misi sosial di baliknya.

Frugal innovation semakin populer dan mulai banyak dilakukan di negara- 
negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki anggaran dan sumber 
daya yang tidak terlalu besar. Hal ini menyebabkan negara-negara tersebut mulai 
memikirkan cara untuk dapat tetap mengikuti perkembangan teknologi namun 
dengan anggaran yang minim.

Banyaknya penerapan frugal innovation di negara berkembang membuat 
terminologi tersebut identik dengan proses menciptakan inovasi dalam kondisi 
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yang minim sumber daya. Namun, Bessant (2016) menyatakan bahwa inovasi 
frugal bukan hanya sebatas solusi dan inovasi yang hanya dapat diterapkan 
pada belahan dengan anggaran minim serta sumber daya terbatas. Inovasi frugal 
merupakan sebuah pola pikir yang mencakup implikasi positif pada organisasi- 
organisasi yang advance sekalipun.

2. Kriteria Frugal Innovation
Weyrauch dan Herstatt (2017) melakukan studi untuk menghasilkan kesimpulan 
mengenai kriteria frugal innovation yang dapat mencakup berbagai pandangan 
tersebut. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

(i) Pengurangan biaya yang substansial / signifikan
Dijelaskan bahwa inovasi harus mampu mereduksi biaya produksi secara 
signifikan. Produk tersebut juga harus dianggap “lebih murah” di mata konsumen.

(ii) Fokus pada core functionalities/fungsi inti
Inovasi harus berangkat dari kebutuhan dan memiliki tujuan yang spesifik dalam 
penciptaannya. Inovasi juga harus sesuai dengan kondisi lokal daerah atau 
organisasi yang melakukan inovasi.

(iii) Fokus pada core functionalities/fungsi inti
Inovator harus memastikan bahwa produk yang diciptakan memiliki performa 
yang optimal dan cara kerja produk tersebut aligned dengan tujuan.
Bhatti (2018) juga mengungkapkan beberapa kriteria frugal innovation yaitu:

a. Affordability (keterjangkauan)
Untuk dapat dikatakan sebagai frugal innovation, sebuah produk harus memiliki 
harga dan biaya produksi yang terjangkau.

b. Accessibility (kemudahan diakses)
Frugal innovation perlu kemudahan akses untuk dibuat maupun diterapkan oleh 
banyak orang.

c. Simplicity (minimalis/sederhana)
Frugal innovation harus memiliki karakter simplicity. Hal ini dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan sesuatu yang 
sederhana.
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d. Sustainability (keberlanjutan)
Frugal innovation harus memiliki karakteristik keberlanjutan, yaitu tidak 
berdampak negatif bagi lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

e. Quality (kualitas)
Biaya yang lebih rendah dan produk yang lebih simple bukan berarti frugal 
innovation memiliki kualitas yang rendah. Frugal innovation justru harus memiliki 
kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk-produk pendahulu.

f. Purpose (tujuan)
Frugal innovation harus memiliki purpose dalam penciptaannya. Frugal innovation 
harus memiliki tujuan akhir untuk menyejahterakan masyarakat (well-being for 
society).

Tabel 8.2. di bawah memberikan gambaran perbedaan konsep, framework dan 
prinsip frugal innovation menurut para ahli.

Tabel 8.2.
Frugal Innovation menurut para ahli

Subyek Authors Perbedaan 
karakteristik

Perbedaan frugal innovation 
dengan tipe inovasi lain

Konsep dan 
framework frugal 
innovation

Cunha et al (2014) Kelangkaan. - Frugal innovation: pelanggan yang loyal 
(affluent) yang langka.

- Bricolage: sumber daya material 
langka.

- Improvisasi: Waktu langka.
Brem & Wolfram 
(2014)

Kecanggihan, 
keberlanjutan dan 
orientasi pasar 
berkembang.

- Frugal innovation memiliki 
kecanggihan rendah-menengah, 
keberlanjutan menengah, orientasi 
pasar berkembang medium.

Zeschky et al 
(2014)

Kebaruan teknis 
dan pasar. Kriteria: 
same for less, 
tailored for less, dan 
new for less.

- Frugal innovation memiliki fungsi 
teknis lebih tinggi dan kebaruan 
pasar lebih tinggi dibandingkan 
dengan good enough innovation dan cost 
innovation. 

Ostraszweska dan 
Tylec (2015)

Kriteria: same for 
less, adapted for less, 
dan new for less.

- Contoh frugal innovation (new for 
less): The GE LOGIQ Book Ultrasound 
Machine.

- Contoh Gandhian Innovation (adapted 
for less): Tata Nano.

Basu et al (2013) Memperkenalkan 
karakteristik dari 
frugal innovation 
dan conventional 
innovation.

Frugal Innovation:
- Pendorong: “Apa yang dibutuhkan?”
- Proses: bottom-up (bawah ke atas).
- Kapabilitas inti: fungsi (kasar, ringan, 

mudah diadaptasi, sederhana).
- Lokasi: pasar/negara berkembang.
- Conventional Innovation:
- Pendorong: “Apa yang baik untuk 

dimiliki?”
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Tabel 8.2.
Frugal Innovation menurut para ahli (Lanjutan)

Subyek Authors Perbedaan 
karakteristik

Perbedaan frugal innovation 
dengan tipe inovasi lain

- Proses: top-down (atas ke bawah).
- Kapabilitas inti: keinginan dan desain.
- Lokasi: pasar/negara maju.

Aturan dan prinsip 
frugal innovation

Kumar dan 
Puranam (2012)

Mengidentifikasi 
enam prinsip yang 
melandasi frugal 
innovation.

Prinsip: 
- Ketahanan (robustness).
- Portabilitas (portability).
- Menyederhanakan (de-featuring).
- Teknologi loncatan (leapfrog 

technology).
- Produksi skala besar (mega-scale 

production).
- Ekosistem jasa (service ecosystem).

Radjou dan 
Prabhu (2014)

Mengidentifikasi 
enam prinsip yang 
melandasi frugal 
innovation.

Prinsip: 
- Terlibat dan mengulangi (Engage and 

iterate).
- Flex your assets.
- Menciptakan solusi berkelanjutan 

(create sustainable solutions).
- Membentuk perilaku pelanggan 

(shape customer behavior).
- Menciptakan nilai bersama dengan 

prosumer (co-create value with 
prosumers).

- Membuat jejaring inovatif (make 
innovative friends).

Prahalad dan 
Mashelkar (2010)

Memperkenalkan 
tiga tipe Gandhian 
Innovation 
(diterjemahkan 
dalam frugal 
innovation).

Tiga tipe Gandhian Innovation antara 
lain:
- Mendisrupsi model bisnis.
- Memodifikasi kapabilitas organisasi.
- Menciptakan kapabilitas baru.

Menciptakan 
aturan untuk 
Gandhian 
Innovation.

Lima peraturan untuk Gandhian 
Innovation antara lain:
- Membangun komitment dalam untuk 

melayani “the unserved”.
- Mengartikulasikan dan embrace visi 

yang jelas.
- Menentukan tujuan yang ambisius 

untuk menggiring semangat 
entrepreneur. 

- Menerima batasan akan selalu ada 
dan creatively operate within them.

- Fokus pada manusia, tidak hanya 
kesejahteraan shareholders dan profit.
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Dari berbagai pandangan atau definisi tersebut, dapat ditarik pemahaman 
bahwa frugal innovation merupakan hal yang sangat relevan, baik diterapkan 
pada negara dan organisasi berkembang maupun negara dan organisasi yang 
sudah maju. Seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya tak terbarukan 
akan terus berkurang dan langka. Hal ini seharusnya mendorong organisasi, 
baik yang sedang berkembang maupun advance, untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda dari sebelumnya dalam konteks sumber daya yang semakin langka ini. 
Pendekatan frugal tidak hanya dapat diterapkan pada sumber daya fisik, tetapi 
juga pada sumber daya intelektual dan skill, termasuk dalam proses R&D yang 
sering menjadi isu pada sebuah inovasi.

Selain hal-hal tersebut di atas, situasi sosial dan politik dunia yang dinamis 
seringkali memunculkan pula situasi yang dapat dianggap sebagai situasi 
krisis. Pada saat itulah frugal innovation dapat diterapkan juga. Kondisi tersebut 
seringkali memaksa manusia untuk menggunakan cara berpikir yang baru 
karena permasalahan yang dihadapi pun baru, bahkan belum pernah terpikirkan 
sebelumnya. Frugal innovation memiliki karakter untuk selalu menambahkan 
nilai lebih pada sebuah inovasi (baik itu benda, ide, maupun jasa). Hal tersebut 
membuat frugal innovation sangat relevan untuk diterapkan karena continuous 
improvement merupakan salah satu hal yang selalu ingin dicapai di era digital saat 
ini.

Salah satu negara yang sering disebut sebagai negara asal dari frugal innovation 
adalah India. Kekayaan intelektual dan kebudayaan India telah dikenal sejak 
zaman peradaban kuno, seperti kontribusi seminal untuk pengembangan aljabar, 
geometri, dan mekanika. Warisan yang kaya ini dibangun selama berabad- 
abad dengan India menjadi penyumbang utama bagi ekonomi global. Beberapa 
perkiraan menunjukkan bahwa India menyumbang sebanyak 24% dari PDB dunia 
pada tahun 1700 (Maddison, 2007).

Penelitian dari Bound dan Thornton (2012) menunjukkan adanya beberapa 
faktor yang memengaruhi perkembangan frugal innovation di India sehingga dapat 
menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar.
a. Terdapat budaya “jugaad” atau creative improvisation, artinya terdapat 

kebutuhan akan skillset dan mindset yang tidak biasa untuk menciptakan frugal 
innovation.

b. Pasar yang besar dan sedang mencoba untuk mencapai kelas menengah 
membuat kesempatan yang baik bagi frugal innovation untuk berkembang.
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c.  Banyaknya permintaan yang berkelanjutan akan frugal innovation tersebut 
karena harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

d. Prediksi akan kondisi-kondisi yang ekstrem dan kesenjangan yang tinggi 
di sektor jasa mendorong permintaan akan solusi yang low-cost di sektor 
kesehatan, pendidikan, dan energi.

e. Kuatnya inovasi di bidang jasa dan model bisnis lain menciptakan keuntungan
dalam re-modelling produk jasa yang kreatif.

f. Timbulnya sumber-sumber social finance baru menyebabkan turunnya biaya
yang harus dikeluarkan dalam menciptakan frugal innovation.

g. Munculnya ilmu-ilmu pengetahuan inklusif dan kebijakan inovasi baru 
yang terus berkembang dan mendukung penghematan sumber daya serta 
meningkatkan pembangunan yang dapat mendorong munculnya frugal 
innovation dengan dampak yang besar.
Faktor-faktor di atas semakin memperkuat relevansi frugal innovation untuk 

diciptakan, terlebih lagi dengan beberapa alasan berikut.
a. Tidak bersemangatnya pertumbuhan dan proses deleveraging pada ekonomi 

berkembang akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa frugal 
serta proses frugal innovation.

b. Keterbatasan sumber daya alam/lingkungan (cuaca, energi, air, dan sumber 
daya lain) akan meningkatkan permintaan terhadap model frugal dari 
produksi dan konsumsi.

c.  Kepedulian terhadap masyarakat dengan usia lanjut semakin meningkat dan 
hal ini menuntut adanya pendekatan-pendekatan baru di bidang kesehatan 
dan social care, termasuk bisnis model dan nilai-nilai baru yang dapat dikatakan 
termasuk dalam kategori frugal innovation.

d. Pasar yang saat ini sedang berkembang pesat ada dinegara-negara berkembang, 
secara alamiah pasar tersebut memiliki permintaan tinggi terhadap produk 
dan jasa frugal.

e. Platform teknologi terbaru semakin banyak mengurangi biaya produksi dari 
beberapa bentuk inovasi secara drastis, sehingga berdampak pada munculnya 
kesempatan besar bagi para frugal innovator untuk semakin berkembang, 
terutama di sektor jasa.

3. Game Changing and Sustainability in Frugal Innovation
Gallagher (2012) menuliskan bahwa setelah era Perang Dunia II, inovasi di bidang 
teknologi telah berkontribusi secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi 
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dunia. Selain berpengaruh kepada pendapatan per kapita, inovasi juga berdampak 
positif terhadap produktivitas dan output ekonomi di berbagai sektor. Inovasi pada 
sektor teknologi juga berkorelasi secara langsung dengan indeks competitiveness 
dan kesuksesan sebuah organisasi. Gallagher (2012) juga menyebutkan bahwa 
inovasi merupakan hal yang melibatkan proses transformasi. Proses transformasi 
ini dapat berjalan dengan baik apabila leader turut berperan dalam hal tersebut. 
Dalam skala makro, peran leader dapat berupa pembenahan infrastruktur, baik 
infrastruktur fisik, energi, maupun cyber, meregulasi sistem perpajakan, serta 
mendukung usaha kecil dan menengah.

Frugal innovation memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Ojha 
dan Ayilavarapu, 2016). Di India, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya finansial menyebabkan India tidak bisa mengikuti 
roadmap inovasi yang sama seperti dilakukan di negara maju. Hal ini menyebabkan 
India melakukan frugal innovation yang semakin mengalami akselerasi sejak tahun 
1991. Seiring berjalannya waktu, frugal innovation yang dilakukan di berbagai 
sektor bisnis mulai menunjukkan dampak pada pertumbuhan ekonomi di India. 
George, McGahan, dan Prabhu (2012) menyatakan bahwa berbagai inovasi frugal 
yang dilakukan di India telah berperan besar dalam mengurangi kemiskinan, 
menciptakan lapangan pekerjaan, akses ekonomi yang lebih mudah terutama bagi 
masyarakat berpendapatan rendah, pemerataan kesempatan di berbagai bidang, 
serta pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan dan pengembangan 
skill.

Berdasarkan paparan di atas, frugal innovation dapat dipertimbangkan sebagai 
instrumen yang mumpuni bagi seorang leader agar dapat menjadi economic game 
changer. Selain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, frugal innovation juga 
dapat menjadi alat bantu bagi sebuah negara untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkelanjutan (sustainable). Saat ini sudah terdapat beberapa prototype final inovasi 
frugal yang diciptakan berbagai kalangan di India dan Perancis yang bertujuan 
untuk mengentaskan masalah kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, energi, 
dan menciptakan sustainable cities (Radjou, 2018). Hal tersebut membuktikan 
bahwa frugal innovation bukan hanya sekadar produk inovasi yang lebih murah 
secara finansial, namun juga lebih advance serta berpotensi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan searah dengan tujuan global.

Dengan cukup terbukanya dimensi pengertian dan peran frugal innovation, 
dalam tataran yang lebih integratif maka terdapat pandangan yang cukup kuat 
bahwa agar sebuah inovasi dapat sustainable dan berperan sebagai game changer, 
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pendekatan structured innovation perlu untuk diterapkan untuk melengkapi 
penerapan frugal innovation. Terdapat lima alasan diperlukannya pendekatan 
structured innovation dalam sebuah inovasi.
a. Pendekatan structured innovation memastikan bahwa inovasi yang dilakukan 

efisien dan efektif pada semua proses yang dilakukan.
b. Pendekatan structured innovation memastikan bahwa inovasi yang dilakukan 

penting (meskipun tidak selalu mendesak).
c.  Pendekatan structured innovation memastikan bahwa inovator harus belajar 

dari kegagalan berinovasi serta diberikan reward yang sesuai ketika inovasi 
tersebut sukses.

d. Pendekatan structured innovation memberi kesempatan inovator untuk 
menganalisis kemandekan sebuah inovasi karena adanya birokrasi serta 
menganalisis kemungkinan efisiensi sumber daya.

e. Hasil studi Product Development and Management Association (PDMA) 
pendekatan structured innovation dapat membedakan performa inovasi yang 
baik dan yang rata-rata.
Selain itu, frugal innovation juga memiliki element of sustainability. Dalam 

literatur, disebutkan bahwa frugal innovation dan sustainable innovation memiliki 
tujuan yang sama yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif. 
Target utama dari frugal innovation adalah daya beli masyarakat lapis bawah, 
khususnya negara berkembang. Sustainable innovation tidak memerhatikan aspek 
ekonomi namun lebih pada kebutuhan base of pyramid (BOP) ketika mendefinisikan 
produk dan jasa baru.

Terdapat permintaan tinggi terhadap inovasi yang dapat diterima secara 
sosial dan memerhatikan isu lingkungan (Hansen et al., 2009). Frugal innovation 
memiliki 3 kriteria terkait lingkungan yaitu kemampuan untuk memperbaiki 
jika gagal, pemulihan komponen akhir, dan kemungkinan didaur ulang. Frugal 
innovation cenderung memodifikasi technology of technical change dalam arah lebih 
hijau. Frugal innovation menciptakan pengungkit untuk membangun transisi ke 
arah green economy. Frugalism adalah tahap pertama menciptakan keberlanjutan. 
Basu, dkk. (2013) mempertimbangkan frugal innovation untuk menciptakan solusi 
yang berkelanjutan (Le Bas, 2016).

Le Bas (2016) menyebutkan bahwa frugal innovation merupakan salah satu 
faktor yang dapat memengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan adanya frugal 
innovation, masyarakat dengan pendapatan rendah dapat turut menjadi konsumen. 
Di sisi lain, bagi inovator yang menciptakan sebuah produk, frugal innovation juga 
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dapat dimanfaatkan dalam memangkas biaya research and development (R&D) 
serta memangkas biaya manufaktur/proses produksi. Frugal innovation juga dapat 
dikatakan sebagai penyegar pada industri yang sudah matang.

8.3. Pendekatan dan Model dalam Frugal Innovation
Keterbatasan didefinisikan sebagai sesuatu yang menghalangi manusia untuk 
bertindak sesuai dengan keinginan karena hal tersebut membatasi manusia 
pada hal-hal yang penting dan signifikan. Meskipun demikian, Barden dan 
Morgan (2015) menyatakan bahwa keterbatasan (constraint) tidak selalu bersifat 
negatif dan berakibat buruk. Keterbatasan, bila dimanfaatkan dengan baik, justru 
dapat menjadi faktor pendorong yang memberdayakan, serta mengakibatkan 
ditemukannya sumber-sumber baru pemecah masalah yang sebelumnya tidak 
terpikirkan karena faktor kenyamanan.

Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan keterbatasan, dibutuhkan 
leader yang mampu melihat efek menguntungkan dari keterbatasan yang ada. Hal 
tersebut bukan hal yang mudah. Dibutuhkan berbagai skill dan karakteristik yang 
tepat untuk dapat melihat keterbatasan dari perspektif yang berbeda. Pemimpin 
harus memiliki kemampuan dalam memengaruhi orang lain serta memotivasi agar 
followers bekerja dengan konstruktif untuk menuju ke arah visi bersama. Pemimpin 
harus mampu membawa organisasi melampaui keterbatasan, bukan menghindar, 
bahkan leader harus mampu mendorong pengikut untuk percaya bahwa perbaikan 
memang dapat terjadi. Pemimpin mampu terlibat secara emosional dengan 
pengikut sehingga komitmen pengikut dapat terbangun dengan kuat. Semua ciri 
kepemimpinan semacam ini ada di dalam transformational leadership.

Perubahan mindset dan perspektif seorang leader terhadap keterbatasan dapat 
menjadi dasar terciptanya frugal innovation. Frugal innovation membutuhkan 
mindset yang melihat kesempatan dari sebuah situasi, bukan hanya keterbatasan, 
dan menuntut leader untuk fokus pada value innovation, bukan hanya dipicu oleh 
keterbatasan (Jha, 2014).

Banyaknya penelitian mengenai frugal innovation membuat munculnya 
beberapa pendekatan atau model dalam menganalisis frugal innovation. Beberapa 
model frugal innovation yang sudah ada yaitu sebagai berikut.

Model pertama untuk mengidentifikasi frugal innovation dikembangkan oleh 
Bhatti (2011). Gambar 8.1 menunjukkan bahwa sebuah inovasi dapat dipetakan 
dalam empat matriks, yaitu low performance-low cost (matriks 1), low performance-high 
cost (matriks 2), high performance-low cost (matriks 3), dan high performance-high cost 
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(matriks 4). Frugal innovation terletak pada matriks ketiga dalam model tersebut. 
Dalam hal ini, frugal innovation digambarkan sebagai inovasi yang meskipun 
membutuhkan biaya yang rendah namun menghasilkan tingkat performa yang 
tinggi. Frugal innvation dicirikan sebagai inovasi yang stabil, efisien, dan radical 
low cost.

CHEAP
INNOVATION

STANDARD
INNOVATION

FRUGAL
INNOVATION

Kinerja

Biaya

Gambar 8.1 Frugal Innovation Model (Sumber: Yasser Bhatti, 2011)
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Schumpeterian
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Institusional

Batasan
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Bottom of Pyramid

(Sosial)

FRUGAL
INNOVATION

Gambar 8.2 Frugal Innovation Model (Sumber: Yasser Bhatty, 2012)

Model berikutnya yang dikembangkan Bhatti (2012) memperhitungkan 
dimensi sumber daya dan keterbatasan (constraints) yang lebih luas, sebagaimana 
disampaikan pada gambar 8.2. sebagai berikut.
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Gambar 8.2 menunjukkan bahwa frugal innovation merupakan irisan dari (1) 
affordability constraints, artinya masyarakat memiliki daya beli/daya jangkau yang 
rendah, pada kasus tersebut dibutuhkan kemampuan design thinking; kemudian 
irisan kedua adalah (2) resource constraints, artinya sebuah daerah memiliki 
sumber daya yang rendah, pada kasus ini dibutuhkan bricolage (membuat sesuatu 
dari sumber daya yang tersedia), reverse engineering (dekonstruksi produk), dan 
improve/jugaad (mengakali keadaan); irisan yang ketiga adalah (3) instructional 
innovation, dibutuhkan pergerakan sosial dan social capital (Bhatti, 2011).

Bhatti (2102) memaparkan pula sebuah model yang menjelaskan tentang 
syarat-syarat yang perlu dimiliki inovasi agar dapat disebut sebagai frugal 
innovation serta output yang harus dihasilkan (Gambar 8.3).

Scale up

Biaya Input:
Riset & Pengembangan

Kualitas

Distribusi

SIMPLIFIKASI
FRUGAL INNOVATION

Adaptabilitas

Kinerja

Servis

Biaya Output:
Terjangkau

Gambar 8.3 Dimensi Model Frugal innovation (Sumber: Yasser Bhatti, 2012)

Gambar 8.3 menunjukkan model frugal innovation dari Bhatti (2012). Suatu 
inovasi disebut frugal innovation jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat 
itu adalah, (1) terjadi scale up, yaitu dapat digunakan pada skala persoalan yang 
lebih besar, (2) quality, memiliki kualitas yang dapat memecahkan persoalan, (3) 
distribution, dapat didistribusikan di lokasi maupun waktu yang lebih luas, (4) 
servicing, bermanfaat secara optimal bagi pengguna inovasinya, (5) performance, 
memiliki performa optimal, dan (6) adaptability, yaitu memiliki kemampuan adaptif 
terhadap perubahan situasi minor yang mungkin akan timbul. Menurut Bhatti 
(2012), input dari frugal innovation adalah kebutuhan untuk memecahkan persoalan 
yang ditemukan dari riset maupun kebutuhan pengembangan. Sedangkan output-
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nya adalah sebuah affordability, yaitu terjangkau, murah, dan mudah dibuat atau 
diterapkan oleh sebanyak mungkin orang yang membutuhkannya.

Model yang dikembangkan oleh Bhatti (2011 dan 2012) tersebut umumnya 
masih bersifat komparatif statis, dengan fokus pendekatan untuk mengidentifikasi 
kriteria maupun apa saja persyaratan frugal innovation. Sementara itu, dalam bentuk 
yang terakhir, model Bhatti telah memperhitungkan kemampuan memecahkan 
suatu persoalan dan affordability dari suatu inovasi, baik dari aspek biaya maupun 
ruang penerapannya. Dengan kata lain, model yang dikembangkan Bhatti lebih 
terfokus pada eksplorasi terhadap kualitas inovasi.

8.4. Penutup
Frugal innovation memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber-sumber 
baru pertumbuhan ekonomi di era perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi 
secara eksponensial serta constraint dalam skala global yang semakin besar, 
menyebabkan frugal innovation menjadi solusi yang relevan bagi permasalahan saat 
ini, terutama bagi negara emerging markets. Frugal innovation merupakan sebuah 
terobosan yang dapat diciptakan melalui keterbatasan/constraint. Frugal innovation 
menawarkan solusi-solusi yang baru (breakthrough), terjangkau (affordable), serta 
berdampak positif, baik bagi masyarakat luas/social inclusion maupun lingkungan 
(sustainable). Terciptanya frugal innovation yang berkualitas, erat hubungannya 
dengan design process dari inovasi tersebut, yaitu problem identification/identifikasi 
masalah (berhubungan dengan accessibility dan purpose), value creation/penciptaan 
nilai (berhubungan dengan quality dan purpose), significance/kesesuaian 
(berhubungan dengan sustainability, quality, dan purpose), feasibility/implementasi 
(berhubungan dengan affordability, accessibility, dan simplicity), impact/dampak 
(berhubungan dengan accessibility, sustainability, quality, dan purpose). Semakin 
tinggi kualitas tahapan inovasi tersebut, semakin besar relevansi frugal innovation 
sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi, sehingga berujung pada terobosan 
dan pertumbuhan ekonomi.

Transformational leadership memiliki peran yang krusial dalam mendorong 
terciptanya berbagai frugal innovation. Kompetensi yang dimiliki oleh 
transformational leadership (breakthrough, agility, emotional intelligence, social 
intelligence, visioner, kemampuan komunikasi, kemampuan memengaruhi, problem 
solving, dan decision making) berkaitan langsung dengan masing-masing tahapan 
penciptaan inovasi/design process. Transformational leadership berperan lebih jauh 
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lagi sebagai game changer, melalui berbagai terobosan (breakthrough) yang mampu 
menciptakan game changing frugal innovation. Game changing frugal innovation dapat 
menjadi strategic driver pertumbuhan ekonomi. Leader yang transformasional 
(dalam hal ini pemimpin daerah yang sudah menjabat) membuat inovasi yang 
game changing, berdampak, dan sustainable walaupun dalam situasi yang penuh 
keterbatasan.

Bab ini telah menggali isu-isu terkait transformational leadership serta frugal 
innovation sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya menemukan 
sumber-sumber baru pendorong pertumbuhan ekonomi (new source of economic 
growth). Hasil analisis awal menunjukkan mengenai pentingnya peran kualitas 
inovasi dan potensi kepemimpinan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 
Untuk melengkapi klaim tersebut, penting sekali untuk melakukan pendalaman 
isu mengenai bagaimana peran transformational leadership sebagai game changer 
melakukan terobosan (breakthrough) dalam mendorong game changing frugal 
innovation sebagai strategic driver pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan 
disampaikan pada bab berikutnya di buku ini.
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9.1. Pendahuluan
Kepemimpinan transformasional (transformational leadership) memiliki keterkaitan, 
dan bahkan dapat peran krusial dalam mendorong proses inovasi. Hal ini 
memungkinkan mengingat kompetensi yang dimiliki oleh seorang transformational 
leader, seperti kemampuan melakukan terobosan (breakthrough), visioner, 
kecerdasan emosi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan; berkaitan 
langsung dengan masing-masing tahapan penciptaan inovasi/design process. 
Lebih jauh, transformational leader dapat berperan sebagai game changer, melalui 
berbagai terobosan yang mampu menciptakan game changing innovation. Game 
changing innovation dapat menjadi strategic driver pertumbuhan ekonomi. Leader 
yang transformasional dapat membuat inovasi yang game changing, berdampak, 
dan sustainable walaupun dalam situasi yang penuh keterbatasan.

Perilaku yang dilakukan oleh transformational leader tersebut akan 
memunculkan motivasi intrinsik yang dirasakan followers sehingga akan menjadi 
sumber penting bagi kreativitas. Selain itu, perilaku transformational leader 
tersebut akan menghasilkan kepercayaan diri pada followers, yang berpengaruh 
pada peningkatan kreativitas (Elkins dan Keller, 2003). Dalam perspektif yang 
lebih luas, kreativitas akan menjadi key driver bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi 
Indonesia, dengan sumber daya manusia (dengan usia muda) yang jumlahnya 
sangat besar, kemampuan untuk berkreasi untuk menciptakan inovasi dan nilai 
tambah akan menjadi sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, bab ini akan mencoba membangun 
pemikiran mengenai peran kepemimpinan transformasional dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Setiap pemimpin memiliki tugas untuk menciptakan 
sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas itu, di era yang penuh 
dengan ketidakpastian ini, pemimpin menghadapi persoalan kelangkaan dan 

9. Transformational Leadership 
sebagai Sustainable Leadership
Solikin M, Juhro, A. Farid Aulia, Donni Hadiwaluyo
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keterbatasan (scarcity & constraints), baik sumber daya, waktu, maupun energi. 
Pemimpin perlu memiliki kompetensi khas yang terdapat dalam karakteristik 
transformational leadership, untuk melakukan inovasi dalam keterbatasan, yaitu 
karakteristik inovasi yang murah meriah (frugal innovation). Frugal innovation inilah 
yang perlu terus dikembangkan melalui berbagai terobosan untuk menciptakan 
sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam prosesnya, seorang transformational 
leader diprediksi dapat melakukan terobosan saat ia mencapai level kompetensi 
kepemimpinan transformasional tertentu serta level kualitas inovasi tertentu, 
sehingga tercipta game-changing frugal innovation.

Proses pengembangan kapasitas melakukan terobosan tersebut dicerminkan 
melalui model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Breakthrough Possibility 
Frontier Model. Pemikiran tersebut diilustrasikan sebagai berikut.

Scarcity &
Constraints

Game
Changing

Frugal
Innovation

New Sources
of Growth

Transformational
Leadership as

Game Changer

Innovation Quality

Leadership
Competence 

Breakthrough Capacity

Gambar 9.1. Alur Pikir

Paparan pada bab ini terdiri dari empat bagian. Menyambung bagian 
pendahuluan ini, bagian kedua akan menguraikan tinjauan literatur mengenai 
dimensi transformational leadership dalam koridor sustainable leadership. Bagian 
ketiga akan berisi desain penelitian dan analisis terhadap inovasi yang dijadikan 
sampel berdasarkan model yang telah dibentuk. Selanjutnya, bab terakhir adalah 
penutup yang berisi kesimpulan.

9.2. Tinjauan Literatur
9.2.1. Transformational Leadership sebagai Sustainable Leadership
Konsep transformational leadership semakin banyak dikembangkan karena 
relevansinya dengan kondisi ketidakpastian dunia saat ini. Transformational 
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leadership merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang diketahui dapat 
melakukan lebih banyak hal dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lain (Juhro 
dan Aulia, 2017). Perubahan yang dilakukan oleh pemimpin transformasional yang 
baik, tidak berlangsung temporer namun seharusnya berkelanjutan (sustainable). 
Sustainability bukan hanya berarti bahwa suatu hal dapat bertahan lama. 
Sustainability mengacu pada segala hal yang dibangun dengan turut memerhatikan 
keberlangsungan kondisi lingkungan sekitar, baik saat ini maupun di masa depan 
(Hagreaves dan Fink, 2000). Sustainability juga didefinisikan sebagai kapasitas 
sebuah sistem untuk engage dengan kompleksitas pembangunan berkelanjutan 
yang konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan (Fullan, 2004). Uraian berikut akan 
menunjukkan ada keterkaitan antara transformational leadership dengan sustainable 
leadership.

Sustainable leadership merupakan kepemimpinan yang berarti, menyebar/ 
meluas, dan bertahan lama. Kepemimpinan ini menekankan pada tanggung 
jawab yang dibagikan, yang selain tidak terlalu menguras energi manusia atau 
sumber finansial, tetapi juga memedulikan dan menghindari kerusakan yang 
potensial terjadi di lingkungan (Hagreaves dan Fink, 2003). Sustainable leadership 
juga didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar (mindful) 
dalam rangka mengakomodasi pandangan secara global untuk memahami 
hubungan antara planet bumi dan kemanusiaan, sehingga keputusan-keputusan 
personal maupun organisasi akan berdampak positif terhadap lingkungan dan 
perubahan sosial.
Hagreaves dan Fink (2016) mengungkapkan tujuh prinsip sustainable leadership, 
yaitu:
a. Kedalaman/Depth
 Sustainable leadership merupakan kepemimpinan yang berarti (matters). 

Kepemimpinan ini mempertahankan, melindungi, dan mendukung prinsip 
kepedulian terhadap orang lain.

b. Ketahanan/Endurance
 Sustainable leadership bertahan lama (lasts). Kepemimpinan ini mempertahankan 

dan melakukan succession dari tahun ke tahun, dari satu leader ke penerus 
berikutnya, dan seterusnya.

c. Luas/Breadth
 Sustainabl eleadership memiliki prinsip luas, yang berarti kepemimpinan tersebut 

menyebar (spreads). Prinsip ini mencakup adanya saling kebergantungan dan 
kolaborasi di dalam kepemimpinan tersebut.
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d. Keadilan/Justice
 Sustainable leadership tidak membahayakan lingkungan, sebaliknya 

kepemimpinan ini secara aktif mengembangkan lingkungan dengan mencari 
cara-cara untuk menyebarkan pengetahuan dan resources kepada lingkungan 
sekitar.

e. Perbedaan/Diversity
 Sustainable leadership mendorong adanya perbedaan yang kohesif 

dan menghindari standardisasi kebijakan, kurikulum, penilaian, dan 
pengembangan staf. Kepemimpinan ini mendorong adanya pembelajaran 
melalui perbedaan dan variasi komponen.

f.  Efisiensi sumber daya/Resourcefulness
 Sustainable leadership melakukan pengembangan tanpa menguras material 

dan sumber daya manusia. Kepemimpinan ini berusaha untuk selalu dapat 
memperbarui energi, bijaksana, dan tidak membuang-buang uang maupun 
sumber daya manusia.

g.  Konservasi/Conservation
 Sustainable leadership menghargai dan mengembangkan kepemimpinan 

dengan berkaca dari masa lalu dan menggunakan pengetahuan tersebut 
untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, transformational leadership, sebagaimana diketahui memiliki 

paling tidak sembilan kompetensi (Juhro dan Aulia, 2017), yaitu (i) breakthrough,
(ii) agility, (iii) kecerdasan emosi, (iv) kecerdasan sosial, (v) kemampuan 

untuk memengaruhi orang lain, (vi) kemampuan komunikasi, (vii) visioner, 
(viii) kemampuan untuk memecahkan masalah, dan (ix) kemampuan untuk 
mengambil keputusan. Kompetensi transformational leadership yang tersebut 
memiliki hubungan erat dengan sustainable leadership. Berikut adalah penjabaran 
dari hubungan antara masing-masing kompetensi.

Kompetensi breakthrough berhubungan erat dengan pertumbuhan yang terus- 
menerus, tidak berhenti, dan berlangsung lama. Pada konsep sustainable leadership 
(Hagreaves & Fink, 2000), kompetensi breakthrough berhubungan dengan 
kemampuan leader untuk membuat followers memiliki kemampuan untuk selalu 
dapat memperbarui energi, bijaksana, dan tidak menyia-nyiakan sumber daya 
demi menciptakan masa depan yang lebih baik (resourcefulness dan conservation).

Kompetensi agility mengacu pada kemampuan untuk belajar dari pengalaman 
dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam situasi baru, serta menciptakan 
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pemikiran logis ketika masa depan tidak dapat diketahui dan berbeda dengan 
masa lalu. Dalam hubungannya dengan kompetensi sustainable leadership, agilty 
berhubungan dengan kemampuan leader untuk aktif mengembangkan lingkungan 
dengan mencari cara-cara untuk menyebarkan pengetahuan dan resources 
(justice), mendorong pembelajaran melalui perbedaan dan variasi komponen 
(diversity), mengoptimalkan sumber daya (resourcefulness), serta mengembangkan 
kepemimpinan dengan berkaca dari masa lalu dan menggunakan pengetahuan 
tersebut untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (conservation).

Kompetensi kecerdasan emosi dan sosial mengacu pada kemampuan leader 
untuk memahami emosi yang dirasakan, empati, dan meregulasi emosi, serta 
menyesuaikan diri pada berbagai situasi sosial dan menciptakan hubungan 
yang menguntungkan bagi semua pihak. Kompetensi ini berhubungan dengan 
kepedulian terhadap orang lain (depth), mendorong kolaborasi (breadth), 
menyebarkan sebanyak mungkin pengetahuan dan resources dengan adil (justice), 
serta mampu merayakan keberagaman (diversity).

Kompetensi memengaruhi dan komunikasi berhubungan dengan kemampuan 
leader untuk membangun kepemimpinan yang berarti (depth), menyebarluaskan 
visi (breadth), serta mendorong adanya perbedaan yang kohesif, pembelajaran 
melalui perbedaan/variasi tim (diversity).

Selanjutnya, visi merupakan hal yang harus dimiliki seorang leader dalam 
sebuah proses berjalannya organisasi dari satu titik ke titik lain. Kompetensi 
visioner menjadi penting untuk dimiliki seorang leader. Leader memiliki peran 
yang besar dalam mengartikulasikan dan menanamkan visi tersebut kepada 
seluruh anggota, mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, serta memiliki kesadaran 
terhadap kebutuhan dan harapan seluruh anggota organisasi. Dalam kaitannya 
dengan sustainable leadership, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan 
mempertahankan dan melakukan suksesi (endurance), melakukan pengembangan 
tanpa menguras habis sumber daya (resourcefulness), serta mengembangkan 
kepemimpinan dengan belajar dari pengalaman untuk menciptakan masa depan 
yang lebih baik (conservation).

Kompetensi problem solving mengacu pada kapasitas dan kemampuan untuk 
mengantisipasi, mengidentifikasi, memecahkan, mencegah, dan mengambil 
pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam lingkungan 
kerja. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk membangun 
kepemimpinan yang berarti dan tepat sasaran (depth), mengembangkan followers 
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secara merata (justice), serta kemampuan untuk menciptakan keberlangsungan 
dari hal baik yang sudah dilakukan (conservation).

Terakhir kompetensi decision making berhubungan erat dengan seluruh 
kompetensi dalam sustainable leadership yaitu depth, endurance, breadth, justice, 
diversity, resourcefulness, dan conservation (gambar 9.2). Ketujuh faktor dalam 
sustainable leadership berikut ini digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengidentifikasi inovasi yang dilakukan oleh responden yang sudah berperan 
sebagai leader.

Dari uraian di atas ditunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dimensi 
kompetensi transformational leadership dengan sustainable leadership. Bahkan, secara 
tidak langsung ditunjukkan bahwa transformational leadership pada hakikatnya 
merupakan sustainable leadership.

Depth

Endurance

Breadth

Justice

Diversity

Resourcefulness

Conservation

Breakthrough

Agility

Kecerdasan Emosi &
Kecerdasan Sosial

Memengaruhi &
Komunikasi

Visioner

Problem Solving

Decision Making

Gambar 9.2. Hubungan Kompetensi Transformational Leadership (Juhro & Aulia, 
2017) dan Kompetensi Sustainable Leadership (Hagreaves & Fink, 2000)
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9.2.2. Transformational Leadership, Frugal Innovation, dan Sustainable 
Development
Beberapa aspek kepemimpinan pada tipe transactional leadership seperti reward dan 
koreksi terhadap perilaku dalam rangka mencapai tujuan tetap diterapkan dalam 
praktik transformational leadership (Zeiqler, 2015). Hal yang membedakan kedua 
tipe kepemimpinan ini adalah transformational leader tidak mempertahankan status 
quo. Transformational leadership yang menekankan pada transformasi dan tidak 
berada pada kondisi status quo membuat tipe kepemimpinan ini efektif, efisien, 
dan relevan untuk diterapkan di masa kini. Pernyataan ini didukung oleh Juhro 
dan Aulia (2017) bahwa transformational leadership merupakan tipe kepemimpinan 
yang tepat untuk diterapkan di era yang penuh volatilitas, ketidakpastian, 
kompleksitas, dan ambiguitas.

Morgan & Barden (2015) menyatakan ada tiga tipe orang berdasar ambisinya 
dalam menghadapi keterbatasan (constraints). Pertama, tipe victim/korban, yaitu 
seseorang yang menurunkan ambisinya ketika menghadapi keterbatasan. Kedua, 
tipe neutralizer/penetralisir, yaitu seseorang yang menolak untuk menurunkan 
ambisi, namun mencari cara lain untuk menyampaikan ambisi tersebut. Ketiga, 
tipe transformer, yaitu seseorang yang mencari cara untuk menjadikan constraint 
sebagai kesempatan, dan kemungkinan meningkatkan ambisi di perjalanannya. 
Hal yang membedakan seorang transformer dengan tipe lain adalah cara mereka 
memandang keterbatasan (constraint). Tipe lain memandang constraint sebagai 
punitive, restrictive, dan harus dihindari, namun transformer melihat keterbatasan 
sebagai kebutuhan, hal yang menguntungkan, harus diterima, dan harus 
dimanfaatkan.

Permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan 
kesetaraan gender masih menjadi momok yang ditakutkan oleh semua negara. 
Meskipun secara umum angka kemiskinan global terus menurun (World Bank, 
2018), angka tersebut masih jauh dari harapan. Secara umum, turunnya angka 
kemiskinan paling banyak dikontribusi oleh negara-negara Asia Timur dan Pasifik, 
utamanya Tiongkok dan Indonesia, serta Asia Selatan, utamanya India. Turunnya 
angka kemiskinan di beberapa kawasan yang terjadi bersamaan dengan tingginya 
angka kemiskinan di kawasan-kawasan lain membuat gap semakin besar. Riset 
yang dilakukan oleh Oxfam International menyebutkan bahwa terdapat 42 orang 
yang memegang kekayaan setara dengan 3,7 miliar orang miskin di dunia (Elliot, 
2018). Riset dari Oxfam di tahun 2017 juga menyebutkan bahwa dari tahun ke 
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tahun, kesenjangan pendapatan di 17 negara anggota OECD, di antaranya Jerman, 
Israel, Selandia Baru, Swedia, dan Amerika Serikat, meningkat lebih dari 4% 
(Oxfam, 2017).

Tingginya kesenjangan pendapatan memiliki dampak yang besar terhadap 
kesenjangan di berbagai aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan 
gender (ScienceDaily, 2018). Padahal, minimnya akses pada pendidikan disebutkan 
sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan (Jerim, 2015). 
Hal ini akan terus menjadi siklus yang tidak pernah berhenti apabila tidak 
ditangani dengan tepat dan efektif. Kesenjangan merupakan masalah global 
yang membutuhkan sebuah solusi dengan skala global, termasuk di dalamnya 
adalah memperbaiki regulasi dan pengawasan pada pasar dan institusi 
keuangan, mendorong pembangunan dan investasi langsung ke daerah yang 
membutuhkan, serta memfasilitasi mobilitas masyarakat (UN, 2018). Hal-hal yang 
dianggap sebagai solusi permasalahan global tersebut tercakup dalam Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang dicetuskan oleh PBB.

Pencapaian SDGs merupakan sebuah tugas yang dapat dikatakan kompleks, 
memiliki interkoneksi tinggi, serta membutuhkan banyak orang untuk bersama- 
sama bekerja untuk mencapai masa depan yang sustainable. Kemampuan 
suatu negara dalam mencapai tujuan global/SDGs sangat dipengaruhi oleh 
kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang inovatif akan menjadi sangat 
esensial dalam mengintegrasikan SDGs dengan rencana-rencana strategis dan 
aktivitas operasional agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk dapat 
mencapai SDGs, leader harus mampu mengadopsi gaya kepemimpinan yang 
mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan memahami pentingnya 
usaha kolektif, memiliki fokus terhadap tujuan jangka panjang, leader yang mau 
belajar terus-menerus, ethical, dan memiliki kemauan untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut yang diwujudkan dengan visi dan perilakunya (Bahauddin, 
2018). Karakter-karakter yang disebutkan di atas berkaitan dengan karakteristik 
transformational leadership.

Dalamkaitannyadenganpencapaiantujuanglobal, diharapkan transformational 
leader dapat menjadi economic game changer. Terminologi economic game changer 
berkaitan erat dengan leader yang dapat membuat sebuah breakthrough berdampak 
besar bagi masyarakat baik secara finansial maupun sosial. Economic game changing 
juga berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan sustainability (keberlanjutan). 
Sebagaimana didefinisikan oleh Bank Indonesia Institute (2016), economic 
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leadership merupakan kepemimpinan berwawasan kebangsaan dengan terobosan 
(breakthrough) dan pembaruan signifikan (game changing) yang menghasilkan 
kesejahteraan berkelanjutan.

Unsur wawasan kebangsaan merupakan aspek yang cukup sulit untuk dinilai 
secara universal, namun ada sebuah ukuran baku yang dapat memperkirakan social 
impact, sesuatu yang mencakup breakthrough dan wawasan kebangsaan. Hal ini 
disebut Social Return of Investment (SROI). SROI merupakan sebuah metode untuk 
mengukur nilai non-finansial/nilai sosial dari sumber daya yang diinvestasikan. 
Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan atau produk yang baik, tentunya 
hal tersebut harus memiliki SROI yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kompetensi dan perilaku-perilaku 
transformational leadership dinilai berkaitan langsung dengan frugal innovation. 
Beberapa determinan yang berkaitan langsung dengan hal tersebut adalah 
visi, keterbukaan, dan dukungan terhadap inovasi, otonomi yang diberikan 
kepada followers, encouragement/dorongan, penghargaan terhadap followers, dan 
tantangan (Elkins dan Keller, 2003). Secara rinci, dapat dijabarkan sebagai berikut. 
Individualized consideration membuat seorang leader mau untuk menyediakan 
penghargaan/pengakuan dan dorongan kepada setiap follower. Intellectual 
stimulation mendorong pemikiran yang eksploratif dari followers karena leaders 
menyediakan dukungan terhadap inovasi, otonomi, dan tantangan bagi followers. 
Sementara itu, inspirational motivation menyediakan encouragement pada proses 
generating ideas.

Perilaku yang dilakukan oleh transformational leader tersebut akan 
memunculkan motivasi intrinsik yang dirasakan followers sehingga akan menjadi 
sumber penting bagi kreativitas. Selain itu, perilaku transformational leader tersebut 
akan menghasilkan kepercayaan diri pada followers, yang berpengaruh pada 
peningkatan kreativitas.

Berbagai riset telah menunjukkan bahwa perilaku transformational leadership 
berpengaruh pada performa organisasi, namun masih sedikit studi yang 
mengungkapkan secara langsung pengaruh transformational leadership terhadap 
inovasi, terutama frugal innovation. Meskipun begitu, studi yang dilakukan 
oleh Gumusluoglu dan Ilsev (2007) telah menunjukkan bahwa transformational 
leadership berpengaruh pada kreativitas dan inovasi organisasi. Studi tersebut 
menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi akan muncul ketika didorong oleh 
motivasi intrinsik, yaitu perspektif individu mengenai keadaan lingkungan kerja. 
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Salah satu contoh persepsi psikologis mengenai lingkungan kerja adalah persepsi 
mengenai dukungan sosial (Scott dan Bruce, 1994) dan psychological empowerment 
(Deci et al., 1989). Kedua hal tersebut adalah hal yang hanya dapat diperoleh dari 
leader yang bersifat transformatif.

Lebih jauh lagi, hubungan emosional yang dibangun oleh leader dengan 
followers dinilai berpengaruh pada tingkat kreativitas (Hunt et al., 2004). Hal ini 
didukung oleh penelitian lain (Juhro dan Aulia, 2017) yang menunjukkan bahwa 
salah satu hal yang mendukung munculnya kreativitas adalah perasaan rileks, 
yang salah satunya dapat dihasilkan melalui hubungan yang baik dengan leader 
(emotionally safe). Selain itu, inovasi, utamanya frugal innovation berhubungan 
erat dengan agility. Seperti telah dinyatakan di atas, frugal innovation merupakan 
jenis inovasi yang dapat tercipta dari keterbatasan. Frugal innovation membantu 
manusia untuk berbuat lebih dengan sumber daya yang lebih sedikit. Beberapa 
kisah sukses inovasi sudah tidak asing lagi bagi sebagian kalangan, seperti kisah 
sukses Amazon, Uber, maupun Airbnb. Di era yang semakin cepat berubah ini, 
frugal innovation merupakan strategi yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi 
untuk menghasilkan produktivitas yang memiliki kualitas lebih baik, dengan 
meminimalisasi waktu, biaya, dan energi yang digunakan.

9.3. Hasil Penelitian
9.3.1. Desain Penelitian
Juhro & Aulia (2018) meneliti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan 
kepemimpinan. Penelitiannya mengeksplorasi variabel kualitas inovasi (frugal 
innovation) dan kompetensi kepemimpinan (transformational leadership) sebagai 
sumber-sumber baru pendorong pertumbuhan ekonomi (new source of economic 
growth) di tengah lajunya pertumbuhan teknologi dunia. Hal itu dilakukan dengan 
pendekatan konstruksi realita dan fenomena sosial serta melakukan interpretasi 
atas fenomena tersebut (Bell& Bryman 2011; Creswell, 2014). Kesimpulan diambil 
secara induktif dengan cara menghubungkan data dan teori untuk memahami 
peranan frugal innovation dan transformational leadership dalam konteks mencari 
sumber- sumber baru pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, 
pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang tepat untuk menjawab tujuan 
penelitian. Dalam metode design process, kategori pertama adalah identifikasi 
masalah (problem identification). Identifikasi masalah dilakukan dengan beragam 
cara, seperti melakukan pengumpulan data primer atau sekunder dan kemudian 
menganalisisnya, berdasarkan pengalaman, melalui komunikasi dengan orang 
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lain. Identifikasi masalah berhubungan dengan kriteria frugal innovation, yaitu 
accessibility dan purpose. Inovasi yang didasarkan pada identifikasi masalah yang 
empiris dan mengacu pada data akan menentukan bahwa inovasi yang dihasilkan 
berdasarkan purpose/tujuan yang jelas, dan dapat diakses secara optimal. 
Kategori kedua adalah penciptaan nilai (value creation). Setelah mengidentifikasi 
masalah, perlu ada penciptaan nilai (value creation). Sebuah frugal innovation harus 
mampu membuat nilai baru. Dari hal yang tidak berharga menjadi bermanfaat. 
Menciptakan sesuatu dari keterbatasan-keterbatasan. Kriteria frugal innovation 
yang berhubungan dengan kategori ini adalah quality dan purpose. Inovasi yang 
dapat menciptakan sebuah nilai adalah inovasi yang memiliki kualitas yang baik, 
meskipun memiliki berbagai constraint dalam penciptaannya. Selain itu, agar 
sebuah inovasi memiliki nilai yang baik, inovasi juga harus didasarkan pada 
purpose, yaitu tujuan inovasi yang jelas.

Kategori ketiga adalah kesesuaian (significance) antara inovasi dengan 
masalah yang akan disesuaikan. Inovasi yang berkualitas adalah inovasi yang 
menghasilkan solusi dari sebuah masalah yang spesifik. Kriteria frugal innovation 
yang berhubungan dengan kategori ini adalah sustainability, quality, dan purpose. 
Inovasi yang tepat sasaran/signifikan adalah inovasi yang dihasilkan berdasarkan 
purpose yang jelas. Selain itu dibutuhkan kualitas yang baik. Kesesuaian juga 
berhubungan dengan aspek sustainability. Hanya inovasi yang relevan yang akan 
sustainable. Kategori keempat adalah potensi implementasi (feasibility). Kriteria 
frugal innovation yang berhubungan dengan kategori ini adalah affordability, 
accessibility, dan simplicity. Inovasi yang dapat diimplementasikan/feasible 
merupakan inovasi yang terjangkau, baik pada proses pembuatan maupun 
bagi pengguna inovasi tersebut (affordable), mudah diakses bagi semua pihak 
(accessible), dan sederhana serta sesuai dengan kebutuhan (simple). Kategori 
kelima adalah dampak (impact). Kriteria frugal innovation menurut Bhatti (2018) 
yang berhubungan dengan kategori ini adalah accessibility, sustainability, quality, 
dan purpose. Inovasi yang berdampak adalah inovasi yang dapat diakses dengan 
mudah dan mengandung unsur social inclusion (accessibility dan sustainability). 
Selain itu, inovasi yang berdampak memiliki kualitas yang baik dan diciptakan 
berdasarkan purpose yang jelas, yaitu pemecahan masalah.

Dalam pendekatan tersebut, data dianalisis dan diinterpretasi menggunakan 
teknik coding pada metode kualitatif. Analisis dan interpretasi data difokuskan 
untuk mencari data tentang kualitas inovasi yang dilakukan oleh responden 
serta kapasitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh responden. Proses coding 



Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan Implikasi pada Pembangunan228

mengacu pada Strauss dan Corbin (2008), yaitu prosedur penelitian kualitatif 
untuk grounded theory sesuai untuk tipe penelitian ini. Klasifikasi coding dilakukan 
dengan membagi data menjadi open, axial, dan selective coding. Penelitian 
dilakukan dengan manual coding untuk memudahkan analisis transkrip teks serta 
menginterpretasikannya.

Selanjutnya, untuk menganalisis potensi transformational leadership dalam 
melakukan breakthrough, yaitu mendorong kualitas inovasi dan potensi 
kepemimpinan, dan dengan demikian mendorong game changing frugal innovation, 
penelitian ini menawarkan pendekatan baru, Breakthrough Possibility Frontier 
(BPF). Sebagaimana analisis dalam ilmu ekonomi mengenai kurva kemungkinan 
produksi (production-possibility frontier /PPF, peran kepemimpinan dalam 
melakukan breaktrough, yang mendorong/menggeser BPF, mencerminkan potensi 
kepemimpinan dalam menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus 
mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan.54 Model BPF dianggap 
memiliki keunggulan jangkauan analisis dibandingkan dengan model yang 
dikembangkan Bhati (2011 dan 2012), karena tidak hanya mengeksplorasi perilaku 
dan kualitas inovasi, namun juga perilaku dan kompetensi kepemimpinan, serta 
potensi keterkaitan di antara variabel inovasi dan kepemimpinan.

Satu aspek yang mendasar dari Model BPF adalah keberadaan variabel 
kerangka kerja kelembagaan (institutional framework) yang diharapkan dapat 
menjadi jangkar atau katalisator sampai sejauh mana terobosan dapat dilakukan 
oleh seorang pemimpin yang game changer dalam mengoptimalkan kualitas 
inovasi maupun kompetensi kepemimpinannya. Untuk konteks negara emerging 
market seperti Indonesia hal ini sangat relevan mengingat kualitas kelembagaan 
yang belum cukup maju untuk mendorong seorang pemimpin memaksimalkan 
potensinya serta mengorkestrasi inovasi yang berkualitas. Konstruksi dan perilaku 
BPF akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya (analisis).

54 Dalam ilmu ekonomi dikenal kurva kemungkinan produksi (production–possibility frontier (PPF) 
atau product transformation curve), yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang 
dihasilkan suatu perekonomian dengan menggunakan sumber daya (faktor produksi) yang sama 
dan tetap. Dengan memperhitungkan adanya opportunity cost dan diminishing return dalam kegiatan 
produksi, PPF menunjukkan adanya batasan efisiensi sehingga harus diputuskan kombinasi 
komoditas yang akan diproduksi. Kemiringan (slope) PPF selalu negatif, dalam artian jika produksi 
suatu komoditas meningkat maka produksi barang lain akan menurun. PPF yang bergeser ke 
luar mencerminkan kemampuan alokasi sumber daya dan produksi yang semakin baik, termasuk 
kemampuan teknologi, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.
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Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari dua kategori sumber. 
Kategori sumber data pertama diambil dari inovasi yang dihasilkan peserta YELP 
Angkatan I. Kategori sumber data kedua diambil dari inovasi yang dilakukan 
peserta Economic Leadership for Regional Government Leader (REL) Angkatan II dan 
III. Kedua program ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute.

Youth Economic Leadership Program (YELP) adalah sebuah kegiatan berupa 
bootcamp inovasi, yang dirancang sebagai wadah pembelajaran dan pembekalan 
bagi peserta yang lolos sebagai finalis lomba inovasi di kalangan generasi muda. 
Bertujuan mempersiapkan generasi muda yang unggul, berkualitas, serta berdaya 
saing tinggi. Tema yang diusung di acara YELP ini adalah “Inovasi Anak Bangsa 
Membangun Negeri melalui YELP BINS”. YELP angkatan pertama diadakan pada 
bulan Maret 2017, dengan mengundang empat puluh finalis yang merupakan 
mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun swasta dari 
seluruh pelosok nusantara. (diuraikan dalam Boks 9.1)

Seleksi dilakukan dalam beberapa tahap. Dari 1053 peserta yang mendaftar, 
terdapat 531 makalah yang memenuhi kualifikasi. Seleksi tahap pertama telah 
menghasilkan 200 makalah yang dianggap memenuhi kriteria dan maju ke 
babak selanjutnya. Pada tahapan final, para juri memilih 40 peserta dengan ide 
dan kreasi terbaik di bidang masing-masing. Para finalis diminta menjabarkan 
pandangannya tentang kepemimpinan serta inovasi yang dilakukannya. Data 
ini memberi informasi mengenai peran masing-masing finalis dalam memberi 
manfaat pada diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hal ini akan menjadi 
indikator yang digunakan untuk menggali karakter kepemimpinannya. Ide 
inovasi yang diajukan menjadi indikator untuk melihat peranan frugal innovation 
dari sudut pandang finalis YELP 2017.

Program Economic Leadership for Regional Government Leader (REL) 
diselenggarakan dalam rangka mewujudkan visi Bank Indonesia untuk 
mendukung, mendorong, dan menyukseskan program perekonomian daerah 
di Indonesia. Program ini ditujukan bagi para pemimpin daerah dengan modul 
yang mengintegrasikan tiga unsur yang dibutuhkan para pemimpin, yaitu skillset, 
toolset, dan mindset. Materi terintegrasi mencakup bauran kebijakan nasional 
fiskal-moneter-sektor riil, transformasi atau reformasi struktural, ekonomi 
regional, interlink kebijakan nasional dan regional, topik tematik terkait sistem 
pembayaran, topik mengenai kebangsaan dan patriotisme ekonomi, economic dan 
spiritual leadership, serta pengayaan metode pembelajaran dalam bentuk simulasi 
boardgame economic leadership. (diuraikan dalam Boks 9.2)
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Program REL ini adalah program unggulan dari BI Institute yang telah 
dilaksanakan sebanyak tiga kali. Program pertama dilaksanakan pada bulan 
Agustus 2016 yang diikuti oleh bupati dan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank 
Indonesia. Program kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan peserta 
bupati, walikota, dan Kepala KPw Bank Indonesia. Sasaran peserta diperluas pada 
program angkatan ketiga dengan mengundang bupati, walikota, ketua DPRD 
Kota, ketua DPRD Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala KPw 
Bank Indonesia. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pemimpin daerah 
yang memiliki inovasi, yaitu bupati dan walikota peserta REL angkatan kedua 
dan ketiga. Jumlah peserta REL yang dijadikan sampel untuk melihat potensi 
transformasional pada kepemimpinannya saat ini, sejumlah sepuluh orang.

Perbedaan kedua kategori responden terletak pada manifestasi dari 
kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan. Peserta YELP adalah mahasiswa 
yang belum menjadi pemimpin secara formal, sedangkan peserta REL adalah 
kepala daerah yaitu pemimpin publik setingkat bupati atau walikota di Indonesia. 
Dengan kata lain, peserta REL merupakan representasi dari pemimpin yang telah 
menjabat secara formal dan memiliki pengalaman. Dari sisi kualitas inovasi, Peserta 
YELP memiliki inovasi yang sebagian besar masih berupa ide ataupun prototype, 
sedangkan inovasi dari peserta REL adalah inovasi yang telah dilaksanakan di 
daerah masing-masing.

9.3.2. Analisis
Terdapat dua aspek yang akan dianalisis yaitu aspek kualitas inovasi (frugal 
innovation) dan potensi kepemimpinan (transformational leadership). Aspek kualitas 
inovasi dianalisis secara kualitatif berdasar kategori yang terdapat dalam design 
process, sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya. Ada lima kategori 
yang dapat digunakan untuk melihat perilaku dari para responden dalam 
membuat sebuah inovasi. Kelima kategori itu adalah identifikasi masalah (problem 
identification), penciptaan nilai (value creation), kesesuaian (significance), potensi 
implementasi (feasibility), dan dampak (impact).

Gambar 9.3. menunjukkan hubungan antara kategori penilaian berdasar design 
processes dengan kriteria frugal innovation menurut Bhatti (2018) di satu sisi, serta 
kompetensi transformational leadership di sisi lain. Design process terdiri dari problem 
identification, value creation, significance, feasibility, dan impact. Sedangkan kriteria 
frugal innovation (Bhatti, 2018) adalah affordability (keterjangkauan), accessibility 



Bagian III : Implikasi Transformational Leadership Pada Pembangunan 231

Breakthrough

Agility

Kecerdasan Emosi

Kecerdasan Sosial

Kemampuan memengaruhi

Kemampuan komunikasi

Memiliki visi

Problem Solving

Decision Making

Kompetensi Transformational
Leadership (Juhro & Aulia , 2017) Metode Design Process

Problem Identification

Value Creation

Significance

Feasibility

Impact

Affordability

Accessibility

Simplicity

Sustainability

Quality

Purpose

Kriteria Frugal Innovation
(Bhatty, 2011)

Gambar 9.3.
Hubungan antara Kategori Penilaian berdasar Design Process dengan Kriteria 
Frugal Innovation (Bhatti, 2011) dan Kompetensi Kepemimpinan (Juhro, 2017)

(kemudahan akses), simplicity (sederhana), sustainability (keberlanjutan), quality 
(kualitas), dan terakhir purpose (tujuan). Setiap tahap dari design process inovasi 
akan menyasar beberapa aspek dari frugal innovation, sehingga pada akhirnya 
akan dapat diketahui inovasi yang termasuk frugal innovation.

Sementara itu, aspek kedua yaitu aspek potensi kepemimpinan transformasional 
memiliki peran krusial dalam me-leverage frugal innovation. Hal ini karena untuk 
dapat menciptakan sebuah inovasi frugal yang berkualitas (game changing frugal 
innovation), seorang pemimpin harus mampu melakukan setiap tahapan design 
process inovasi dengan tepat. Potensi kepemimpinan tersebut dianalisis secara 
kualitatif berdasar kategori yang didapatkan dari peleburan sembilan kompetensi 
transformational leadership menurut Juhro dan Aulia (2017) ), yaitu (i) breakthrough,

(ii) agility, (iii) kecerdasan emosi, (iv) kecerdasan sosial, (v) kemampuan 
untuk memengaruhi orang lain, (vi) kemampuan komunikasi, (vii) visioner, (viii) 
kemampuan untuk memecahkan masalah, dan (ix) kemampuan untuk mengambil 
keputusan, dengan tujuh karakteristik sustainable leadership berdasar Hagreaves 
dan Fink (2016). Penjelasan dari sembilan kompetensi transformational leadership 
tersebut sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya.

Berdasarkan rangkaian data lima kategori design process di atas, dapat dilihat 
bahwa di aspek kualitas inovasi, peserta YELP memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 70% identifikasi masalahnya berdasar asumsi umum bukan data yang 
obyektif, 73% melakukan inovasi untuk memecahkan masalah spesifik, 78% 
inovasinya belum tepat pada sasaran, 55% masih berupa ide yang membutuhkan 
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sumber daya besar untuk diimplementasikan, dan 80% memiliki dampak yang 
sulit diukur. Sementara itu, dari aspek kualitas transformational leadership, rata-rata 
peserta YELP memiliki pengalaman kepemimpinan yang minim. Sehingga level 
kepemimpinan transformasional para peserta dapat dikatakan relatif sedang dan 
tidak tinggi.
Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan terhadap peserta REL di atas, dapat 
diperlihatkan bahwa:
a. Pertama, dari sisi kualitas inovasi, rata-rata responden dari peserta REL 

melakukan inovasi yang spesifik di daerahnya, tidak terlalu mudah 
diduplikasikan, walaupun cukup berdampak pada pertumbuhan ekonomi 
daerahnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa rata-rata kualitas frugal innovation 
belum mencapai titik optimal karena aspek duplikasi tidak tercapai. Hal ini 
menunjukkan kualitas frugal innovation peserta REL masih bisa ditingkatkan 
lagi.

b. Kedua, dari sisi potensi kepemimpinan transformasional, rata-rata 
responden dari peserta REL memiliki salah satu atau beberapa karakteristik 
yang merupakan peleburan dari karakteristik transformational leadership 
(berdasarkan Juhro & Aulia, 2017) dan sustainable leadership berdasar Hagreaves 
dan Fink (2016). Pemimpin daerah yang menjadi responden dalam kajian 
ini memiliki visi yang kemudian diterjemahkan menjadi program-program 
inovasi di daerah masing-masing. Visi ini umumnya juga berangkat dari 
identifikasi masalah berdasar data obyektif, pengalaman, maupun asumsi. 
Pemimpin-pemimpin tersebut juga mampu melakukan breakthrough, memiliki 
agility, serta memiliki kemampuan problem solving dan decision making. Dapat 
dikatakan bahwa rata-rata kualitas transformational leadership para responden 
sudah cukup tinggi.

Dari hasil analisis perilaku di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
a. Pertama, terdapat perbedaan kualitas inovasi dan potensi kepemimpinan 

di antara kedua kelompok tersebut. Dalam hal ini, peserta REL memiliki 
kapasitas melebihi peserta YELP, baik dari aspek inovasi maupun potensi 
kepemimpinan. Hal ini sangat logis mengingat peserta REL merupakan 
representasi dari pemimpin yang telah menjabat secara formal dan memiliki 
pengalaman, sementara peserta YELP umumnya merupakan mahasiswa 
aktif yang terdaftar di perguruan tinggi peserta, walaupun mereka telah lolos 
seleksi yang ketat sebagai finalis lomba inovasi di kalangan generasi muda.
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b. Kedua, secara umum terdapat kecenderungan korespondensi (hubungan 
positif) antara kualitas inovasi dan kepemimpinan. Dalam hal ini, secara umum 
peserta REL dengan pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki mampu 
menjadi motor inovasi (yang telah dilaksanakan) di daerahnya. Sementara 
itu, selain masih berusia muda dan belum memegang jabatan publik, peserta 
YELP umumnya memiliki inovasi yang sebagian besar masih berupa ide 
ataupun prototype. Dari identifikasi yang dilakukan, juga terlihat bahwa masih 
cukup banyak (>50%) inovasi peserta YELP yang identifikasi masalahnya 
masih berdasar asumsi umum bukan data yang obyektif, inovasinya belum 
tepat sasaran, membutuhkan sumber daya besar untuk diimplementasikan, 
serta memiliki dampak yang sulit diukur. Kondisi ini tentunya tidak berlaku 
bagi beberapa peserta YELP yang memang memiliki kualitas inovasi yang 
sudah matang walaupun mereka belum memiliki pengalaman di bidang 
kepemimpinan.

9.3.3. Model Breakthrough Possibility Frontier (BPF)
Penelitian Juhro & Aulia (2018) menawarkan pendekatan baru, yaitu model 
Breakthrough Possibility Frontier (BPF) untuk memperlihatkan peran transformational 
leadership dengan kemampuan melakukan breakthrough dalam mendorong 
game-changing frugal innovation sebagai strategic driver pertumbuhan ekonomi. 
BPF mengintegrasikan kemampuan atau kapasitas individu/organisasi dalam 
mengelola kualitas inovasi di satu sisi, serta kompetensi kepemimpinan di sisi 
lain.

Dalam hal ini, diasumsikan pula bahwa terdapat perbedaan dan keterbatasan 
(constraints) kapasitas individu/organisasi. Dengan keterbatasan yang ada, apabila 
tidak dilakukan suatu breakthrough yang berarti maka upaya yang dilakukan dalam 
mendorong kualitas inovasi dan/atau potensi kepimpinan tidak akan mendorong 
individu/organisasi untuk keluar dari keterbatasan yang dimiliki. Dengan 
demikian, peran kepemimpinan dalam mengidentifikasi dan berupaya keluar dari 
keterbatasannya melalui breakthrough akan mendorong/menggeser BPF keluar. 
Kondisi ini juga mencerminkan potensi kepemimpinan dalam menggali sumber 
pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 
lebih berkelanjutan. Perilaku dari BPF tersebut disampaikan dalam Gambar 9.4.
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Pada gambar di atas, sumbu ‘x’ menggambarkan variabel kualitas inovasi. 
Seperti diuraikan sebelumnya, inovasi yang dilakukan dalam situasi keterbatasan 
disebut dengan frugal innovation. Kualitas inovasi dinilai dari dua hal yang dibahas 
dari model impact-sustainability, yaitu meninjau inovasi dari sisi besar atau kecilnya 
dampak (impact) serta keberlanjutannya (sustainability). Semakin tinggi kualitas 
inovasi semakin besar pula dampaknya, serta semakin panjang keberlanjutannya. 
Sementara itu, sumbu ‘y’ menggambarkan variabel kompetensi pemimpin. 
Kompetensi pemimpin dalam tulisan ini dilihat dalam konteks transformational 
leadership. Semakin tinggi nilai sumbu y, menunjukkan kepemimpinan yang 
semakin transformasional.

Keberadaan kerangka kerja kelembagaan dicerminkan oleh keberadaan garis 
45 derajat yang merupakan perpotongan sumbu ‘x’ dan ‘y’ di titik nol (kelembagaan 
belum berkembang). Semakin menjauh dari titik nol maka kelembagaan dianggap 
semakin matang. Sebagaimana disinggung sebelumnya, kerangka kelembagaan 
ini diharapkan dapat menjadi jangkar atau katalisator sampai sejauh mana 
terobosan dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang game changer dalam 
mengoptimalkan kualitas inovasi maupun kompetensi kepemimpinannya.

Pada gambar 9.4 juga terdapat garis constraint (keterbatasan) yang dihadapi 
pemimpin. Titik A menunjukkan kondisi pemimpin yang belum melewati 
garis constraint. Dengan kata lain, tingkat kompetensinya sebagai pemimpin 

A
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Competency

Frugal Innovation
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Framework Line

Gambar 9.4. Breaktrough Possibility Frontier
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transformasional belum sanggup membuatnya keluar dari area keterbatasan. 
Pemimpin di level ini belum mampu melakukan terobosan yang berarti sampai 
melewati garis batas.

Titik A1 pada gambar, menjelaskan kondisi pemimpin yang sudah menyentuh 
garis batas constraint-nya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin mampu mengenali 
keterbatasan dan berusaha keluar dari keterbatasan itu, dengan cara melakukan 
inovasi di level tertentu. Pemimpin di area ini memiliki kompetensi kepemimpinan 
transformasional yang lebih tinggi dari pemimpin di kondisi titik A. Di titik inilah 
frugal innovation mulai dilakukan.

Sedangkan titik A2 pada gambar, menjelaskan kondisi pemimpin yang sudah 
melalui garis batas constraint dan membuat terobosan. Di level selanjutnya, 
pemimpin akan bersiap menghadapi constraint berikutnya atau membuat 
standardisasi perlakuan dalam melawan constraint yang sebelumnya sudah 
ia atasi. Pada model di atas, dapat dilihat di titik mana seorang pemimpin 
melakukan frugal innovation. Pergerakan titik dalam sumbu ‘x’ dan sumbu ‘y’ 
sehingga menyentuh garis batas constraint ini dinamakan Breakthrough Possibility 
Frontier (BPF). Kombinasi antara leadership competency (transformational leadership) 
dan innovation quality ini dapat berbeda-beda pada setiap pemimpin. Asalkan 
kombinasi itu dapat menyentuh garis batas constraint, pemimpin itu sudah 
melakukan breakthrough.

Data hasil identifikasi kualitas inovasi dan kepemimpinan peserta YELP 
dan REL selanjutnya diaplikasikan pada model Breakthrough Possibility Frontier 
(BPF). Sebaran pada Grafik 8.5. menunjukkan letak responden dari peserta YELP 
dan peserta REL di dalam model. Peserta YELP yang merupakan mahasiswa 
peserta lomba inovasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 70% identifikasi 
masalahnya berdasar asumsi umum bukan data yang obyektif, 73% melakukan 
inovasi untuk memecahkan masalah spesifik, 78% inovasinya belum tepat pada 
sasaran, 55% masih berupa ide yang membutuhkan sumber daya besar untuk 
diimplementasikan, dan 80% memiliki dampak yang sulit diukur. Dari aspek 
kualitas transformational leadership, rata-rata peserta belum memiliki kompetensi 
visioner, kecerdasan emosi, maupun kecerdasan berkomunikasi.

Dapat disimpulkan rata-rata peserta YELP masuk di titik (a), titik dimana 
inovasi belum memasuki kriteria frugal innovation serta kompetensi transformational 
leadership belum tinggi. Sementara itu, peserta REL masuk di titik (b), yaitu 
pemimpin yang melakukan breakthrough melalui kemampuan transformational 
leadership yang cukup tinggi, walau kualitas frugal innovation tidak terlalu tinggi.
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Berdasarkan model Breakthrough Possibility Frontier, given tingkat kematangan 
tatanan kelembagaan yang ada, ada beberapa alternatif langkah bagi para 
pemimpin untuk mencapai breakthrough secara optimal.
a. Pertama, meningkatkan kompetensi transformational leadership-nya, bila 

diiringi dengan inovasi sederhana sekalipun akan mencapai titik breakthrough 
di level tertentu.

b. Kedua, meningkatkan kualitas inovasi dengan kepemimpinan transformasional 
yang cukup, akan mencapai titik breakthrough pula.

c. Ketiga adalah menyeimbangkan antara kualitas inovasi dan kompetensi 
kepemimpinan transformasionalnya, yang sejalan dengan kerangka kerja 
kelembagaan, agar menyentuh garis breakthrough (BPF Line) secara optimal.
Untuk dapat menciptakan sebuah inovasi frugal yang berkualitas (game 

changing frugal innovation), seorang pemimpin harus mampu melakukan setiap 
tahapan design process inovasi dengan tepat. Pertama, sebuah inovasi, dalam 
penciptaannya, harus diawali dengan kemampuan menggali masalah yang jelas 
dan spesifik. Pemimpin harus menggali kebutuhan masyarakat melalui data- 
data yang empiris, bukan hanya sekadar pengalaman subyektif maupun asumsi 
pribadi. Penggalian data empiris akan membantu dalam mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan masalah, hal-hal yang menjadi batasan, dan sasaran yang hendak 

A
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Innovation Quality

Leadership
Competency

Frugal Innovation

Transformational
Leadership

Breakthrough Area

BPF Line

Institutional
Framework Line

a
YELP

b
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Gambar 9.5. YELP dan REL dalam Model Breakthrough Possibility Model
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dicapai. Selanjutnya, problem statement yang dihasilkan dari data-data tersebut 
harus jelas dan lugas sehingga dapat dihubungkan dengan tujuan/objective yang 
spesifik. Inovasi yang didasarkan pada masalah yang spesifik dan tujuan yang 
jelas akan menjadi relevan dan berdampak besar.

Hal yang kedua adalah mendorong penciptaan nilai. Proses penciptaan nilai 
berkaitan erat dengan proses sebelumnya, yaitu identifikasi masalah. Untuk dapat 
menciptakan inovasi yang memiliki nilai tambah, pemimpin harus menyesuaikan 
inovasi tersebut dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Selain itu, proses 
penciptaan nilai juga berhubungan dengan kualitas frugal innovation tersebut. 
Inovasi yang ditawarkan harus memiliki kualitas yang lebih baik daripada 
hal yang sudah ada, meskipun memiliki harga dan biaya produksi yang lebih 
rendah. Untuk dapat mendorong penciptaan nilai frugal innovation, kompetensi 
transformational leadership berperan dalam hal ini. Kompetensi problem solving 
berhubungan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi penciptaan nilai yang 
spesifik dan social intelligence berhubungan dengan kemampuan untuk berempati 
terhadap kebutuhan sebenarnya dari sebuah inovasi.

Selanjutnya, menciptakan kesesuaian/significance sebuah inovasi. Proses 
ini masih berkaitan dengan kedua proses sebelumnya. Jika pada kedua proses 
sebelumnya seorang pemimpin berhasil mengidentifikasi permasalahan dengan 
tepat dan spesifik, maka inovasi yang diciptakan akan cenderung tepat sasaran. 
Dalam tahap ini dibutuhkan kemampuan pemimpin untuk memecahkan masalah 
dan mengambil keputusan berdasarkan masalah yang diidentifikasi. Dengan 
kemampuan leadeship tersebut, pada akhirnya inovasi yang berusaha diciptakan 
oleh pemimpin dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi dan sesuai 
dengan kebutuhan. Kesesuaian juga masih berhubungan kualitas inovasi. Frugal 
innovation harus memiliki kualitas yang baik dengan fitur yang sederhana dan 
sesuai kebutuhan, dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan target spesifik. 

Kemudian, hal selanjutnya adalah mendorong potensi implementasi/ 
feasibility. Sebuah inovasi frugal harus mengedepankan resourcefulness dalam 
rencana implementasinya. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 
memanfaatkan sumber daya di sekitar dalam proses implementasi tersebut, 
terutama dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan sumber daya (constraint). 
Inovasi juga harus tetap terjangkau (affordable) dan sederhana (simple) sehingga 
dapat diimplementasikan dengan relatif mudah. Pemimpin harus bisa realistis 
dan efisien. Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan kompetensi transformational 
leadership seperti breakthrough, agility, problem solving, dan decision making. Pemimpin 



Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan Implikasi pada Pembangunan238

harus mampu menciptakan terobosan dan menjadi agile di tengah persoalan yang 
dicoba untuk diselesaikan tersebut.

Proses yang terakhir dalam penciptaan frugal innovation adalah memperbesar 
dampak/impact. Untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi yang berdampak, 
inovasi tersebut harus diawali dengan purpose. Tujuan dan visi yang jelas berperan 
besar dalam tahap ini. Inovasi dengan target yang jelas dan spesifik akan memiliki 
dampak yang lebih besar dan mudah diukur. Dampak juga berhubungan 
dengan sustainability. Sebuah inovasi dinilai berdampak besar apabila memiliki 
karakter berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap masyarakat baik dalam 
aspek sosial maupun ekonomi, serta tidak berdampak negatif bagi lingkungan. 
Transformational leader berperan besar dalam hal ini. Melalui kompetensi seperti 
breakthrough, social intelligence, problem solving, dan decision making, pemimpin akan 
mampu menciptakan inovasi yang dapat menjadi terobosan dan mendorong social 
inclusion.

Dari sisi kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat meningkatkan 
potensinya dengan cara meningkatkan ability dan skill di sembilan kompetensi 
transformational leadership (Juhro & Aulia, 2017). Sembilan kompetensi itu (seperti 
yang dibahas sebelumnya) adalah breakthrough, agility, kecerdasan emosi, 
kecerdasan sosial, kemampuan untuk memengaruhi orang lain, kemampuan 
komunikasi, visioner, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan 
untuk mengambil keputusan.

9.4. Penutup
Hasil analisis menyimpulkan mengenai pentingnya peran kualitas inovasi dan 
potensi kepemimpinan dalam membangun kapasitas transformational leadership 
untuk melakukan terobosan dalam menggali sumber pertumbuhan ekonomi 
baru. Adanya keterkaitan yang erat antara dimensi kompetensi transformational 
leadership dengan sustainable leadership secara tidak langsung menunjukkan bahwa 
transformational leadership pada hakikatnya merupakan sustainable leadership.

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan baru, yaitu Breakthrough Possibility 
Frontier (BPF) Model, yang mengintegrasikan kemampuan atau kapasitas 
individu/organisasi dalam mengelola kualitas inovasi (frugal innovation) di satu 
sisi, serta potensi kepemimpinan (transformational leadership) di sisi lain. Analisis 
model memperlihatkan peran transformational leadership yang mampu melakukan 
breakthrough dalam mendorong game changing frugal innovation akan menjadi faktor 
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penentu utama (strategic driver) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan (sustainable).

Beberapa implikasi yang dapat ditarik dari hasil kesimpulan tersebut adalah 
sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan terobosan ekonomi di era yang 
penuh kelangkaan dan keterbatasan ini, para pemimpin perlu meningkatkan 
kemampuan untuk menciptakan frugal innovation. Pelatihan tentang inovasi, 
kreativitas, problem solving, empati, dan lain-lain yang terkait sangat diperlukan 
bagi para pemimpin. Hal ini mengimplikasikan sangat pentingnya penguatan 
kelembagaan yang mampu mengembangkan dan mengorkestrasi inovasi 
ditingkat individu, organisasi, dan negara.

Kedua, kepemimpinan, dalam hal ini transformational leadership memiliki peran 
krusial dalam me-leverage frugal innovation. Kompetensi transformational leadership 
khususnya, harus menjadi bahan pelatihan wajib bagi setiap pemimpin yang 
ingin membawa area yang dipimpin untuk melakukan terobosan. Pemimpin 
publik maupun swasta perlu menguasai kemampuan-kemampuan transformasi 
di tengah era yang terus berubah ini.

Ketiga, berdasar Breakthrough Possibility Frontier (BPF) Model, dapat 
direkomendasikan bagi program pengembangan kepemimpinan inovatif untuk 
melatih kemampuan transformational leadership sehingga terobosan dapat dicapai 
dengan lebih cepat dan lebih optimal. Program ini perlu diterapkan kepada para 
pemimpin daerah untuk melatih kemampuan inovasi agar mampu menciptakan 
sesuatu yang lebih mudah diimplementasikan dan diduplikasi ke daerah lain, 
sehingga dampaknya meluas melebihi daerahnya. Dalam kaitan ini, manifestasi 
inovasi dan transformational leadership yang dimiliki oleh setiap pemimpin, publik 
maupun swasta dalam setiap tingkatan, diharapkan mampu meningkatkan 
sinergi dan kolaborasi intra daerah dan antar daerah yang pada akhirnya mampu 
meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah secara 
agregat diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
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BOKS 9.1
YANG MUDA YANG BERINOVASI

Fretdy Purba

Bank Indonesia Institute (BINS) dalam rangka mewujudkan visi dan 
misinya berupaya untuk menerjemahkan bentuk kegiatan strategis, dengan 
tujuan menghadirkan lingkungan belajar, studi dan riset yang kondusif 
bagi penciptaan SDM yang handal, tidak hanya terbatas pada lingkup Bank 
Indonesia, tetapi juga lembaga pemerintahan dan lembaga negara, bahkan 
generasi muda sebagai bibit unggul SDM Indonesia.

Sebagai center of excellence yang mengembangkan program-program 
pembelajaran unggulan, BINS menyelenggarakan YELP dalam rangka 
mempersiapkan generasi muda terbaik bangsa Indonesia dalam 
menghadapi era persaingan global yang kompetitif, penuh dinamika dan 
tantangan. Pergerakan sebuah bangsa tidak pernah terlepas dari upaya 
dan kerja keras dari kaum mudanya. Dimana segala kreativitas, inovasi, 
idealisme, dan integritas mewarnai jiwa-jiwa muda tersebut. Dengan adanya 
bonus demografi yakni jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai 
sekitar 70 persen, BINS merasa perlu untuk berperan dalam menyiapkan 
pemimpin ekonomi masa depan yang berkualitas. YELP diharapkan dapat 
menjadi salah satu wujud kontribusi strategis BINS yang ditujukan untuk 
membentuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme 
generasi muda sehingga dapat menjaring calon-calon pemimpin ekonomi 
masa depan Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan 
dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan serta mengasah 
kreativitas para peserta sehingga mampu menciptakan kesempatan inovasi 
agar dapat menjawab tantangan kondisi global yang dihadapi saat ini.

Pengembangan program dijalankan secara bertahap. Pada angkatan 
pertama, keterlibatan para pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa 
telah berhasil menggaet lebih dari 1000 pendaftar, namun hanya 531 short 
paper ide inovasi yang memenuhi kualifikasi terdiri dari 43 paper di bidang 
kesehatan, 239 paper dibidang pendidikan, 105 paper di bidang Fintech dan 
144 paper di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan hasil akhir seleksi telah 
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ditetapkan 40 finalis yang dibekali melalui program bootcamp selama 3 hari 
di Bogor pada tanggal 7-9 Maret 2017.

Menjadi suatu kebanggaan pada saat alumni-alumni YELP tersebut 
berhasil membawa ide inovasinya ke tahap selanjutnya di mana mereka 
mempersiapkan prototype dari ide tersebut dan menyajikannya baik di 
level nasional maupun internasional. Sebagai contoh di level internasional 
adalah Sdr. Freddy Kurniawan bersama tim dari ITB yang menampilkan 
produk Re-lease, sebuah perangkat smart device berbasis big data untuk 
melakukan pengecekan urin di urinal dengan konsep tracking kesehatan 
berdasarkan kekeruhan dan warna urin. Atas karyanya tersebut mereka 
berhasil menyabet Grand Prize Winner pada Engineering Education Festa 
2017 yang berlangsung di Gwangju, Korea. Adapun di level Nasional, 
salah satu ide inovasi yang disambut baik oleh Pemerintah Daerah untuk 
masuk dalam tahap implementasi adalah project aplikasi e-APBDes yang 
digagas oleh Sdr. Muhammad Romario Basirung dan diharapkan dapat 
terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan dana di desa.

Pembelajaran YELP angkatan II tidak jauh berbeda dengan angkatan I 
dan dijalankan dengan intensifikasi penggalian ide inovasi melalui sistem 
mentorship. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 finalis yang sudah lolos seleksi 
terbuka dan tema pada angkatan ini difokuskan kepada utilisasi aspek 
teknologi yang dikembangkan di berbagai bidang. Para finalis merupakan 
peserta yang telah lolos seleksi tahap akhir penjurian berdasarkan kualitas 
bahan tayang/ pitch-deck karya inovasi yang telah di-submit melalui website 
pendaftaran YELP.

Program pembelajaran dirancang dengan metode intensive experiental 
learning yang mengakselerasi peserta dalam memahami konsep dan mampu 
menuangkan konsep dalam bentuk praktik sehingga menjadi pemahaman 
jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, aspek pembekalan yang dicakup 
meliputi (1) mindset, (2) skillset, dan (3) toolset, yang dibutuhkan oleh seorang 
pemimpin yang inovatif.

Narasumber yang hadir pada sesi pembelajaran YELP bervariasi, 
diantaranya berasal dari internal Bank Indonesia, CEO usaha rintisan 
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(startup) yang telah berhasil, venture capital, praktisi sociopreneur dan 
edukator lainnya. Disamping pembekalan oleh narasumber, peserta juga 
mendapatkan bimbingan oleh beberapa mentor yang berasal dari lembaga 
dan ahli di bidangnya, dan selama ini telah menjadi partner dalam program 
pembelajaran BINS. Pada sesi akhir acara, dari pembekalan tersebut, 5 
finalis terbaik berdasarkan seleksi juri diminta untuk menyiapkan pitch deck 
final nya dan difasilitasi untuk bertemu dengan beberapa kalangan investor 
agar dapat mempresentasikan project mereka.

Tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan saja, bentuk lain dari 
komitmen pembelajaran BINS yang terintegrasi adalah dengan memberikan 
ruang bagi para alumni YELP untuk mempresentasikan project mereka pada 
stakeholder pemerintah daerah di platform pembelajaran Economic Leadership 
for Regional Government Leaders (REL) yang dijalankan rutin oleh BINS. 
Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, para kalangan pemuda dan leaders 
di tingkat daerah dapat berkolaborasi untuk memberikan kontribusi nyata 
bagi pembangunan negeri. Selain karakter pemimpin yang visioner, agile, 
tentu transformative leaders harus mampu menangani constraint yang ada 
menjadi peluang untuk pengembangan di lingkungan dia berada, sehingga 
kita harus siap membuka wawasan seluas-luasnya dan tentu berkolaborasi 
agar dapat membawa perubahan positif secara berkelanjutan.
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BOKS 9.2
BELAJAR ECONOMIC LEADERSHIP 
BAGI PEMERINTAH DAERAH
Fretdy Purba

Bank Indonesia Institute (BINS) sebagai centre of excellence menginisiasi 
sebuah program yang diberi nama Economic Leadership for Regional 
Government Leaders (REL). Program ini ditujukan kepada para Pimpinan 
Daerah yang berangkat dari keinginan untuk memperkuat elemen 
kepemimpinan di daerah baik di kabupaten maupun kota sebagai 
pemimpin ekonomi masa depan bangsa yang dapat membawa perubahan 
melalui inovasi dan terobosan secara berkelanjutan. Sudah selayaknya 
gayung bersambut, langkah konkret awal terkait penjajakan kerjasama 
program tersebut terjadi diawali dari pertemuan bilateral dengan pihak 
Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang 
dimediasi oleh pihak Lemhannas RI.

Pada tahap awal, pendidikan tersebut dikembangkan bagi para Bupati/ 
Wakil Bupati yang direkomendasikan oleh APKASI. Dalam perjalanan waktu 
dan sesuai arahan Dewan Gubernur Bank Indonesia, jangkauan program 
REL tersebut perlu diperluas, sehingga pada kesempatan selanjutnya 
kepesertaan REL tersebut melibatkan para Walikota, Ketua DPRD, Kapolres 
dan Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Ekstensifikasi program 
dimaksud mempertimbangkan bahwa unsur sinergitas yang muncul dari 
keterlibatan multi stakeholder tersebut diyakini dapat memperkaya diskusi 
dan sharing pada saat program pembelajaran dilaksanakan. Hal ini senada 
dengan ciri khas economic leader yang memiliki semangat kolaborasi dalam 
mendukung inovasi dan terobosan untuk membangun kesejahteraan yang 
berkelanjutan dan didukung dengan wawasan kebangsaan.

Sebagai pimpinan di daerahnya, para peserta tentu memiliki strategic 
view terkait pembangunan di daerah sehingga selama 3 (tiga) hari berada 
di Kampus BINS, para peserta dibekali dengan macroperspective terhadap 
dinamika dan tantangan perekonomian domestik dan global sekaligus isu 
strategis mengenai bauran kebijakan, perkembangan teknologi, leadership, 
inovasi dan breakthrough sehingga kompetensi yang ditingkatkan tersebut 
tidak terbatas pada toolset tetapi juga skillset dan mindset.
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Dalam konteks blended learning, pembelajaran REL dikembangkan melalui 
metode lecture, case study, sharing dan diskusi, serta simulasi boardgame. 
Evaluasi dari pelaksanaan angkatan sebelumnya menjadi masukan diskusi 
bersama para pihak terkait untuk dilakukan penyempurnaan program 
sekaligus mendapatkan ide pengembangan program ke depan. Salah satu 
bentuk knowledge management dilakukan melalui sesi sharing peserta REL 
mengenai inovasi dan breakthrough yang telah dilakukan oleh masing-
masing pemimpin daerah, sehingga dapat dilakukan diskusi lanjut 
mengenai kemungkinan replikasi dan pengembangan skala dan dampak 
lebih jauh di daerah lain.

Sebagai bentuk experiential learning peserta diajak melakukan simulasi 
boardgame yang dibantu oleh fasilitator. Boardgame ini merupakan salah 
satu sarana / tools pembelajaran yang diciptakan oleh BINS untuk 
memperkenalkan konsep Economic Leadership kepada para pimpinan daerah 
sehingga mereka mampu melakukan proses ideastorming / sharing best 
practice / analisis kasus dan kolaborasi melalui pembelajaran secara gembira 
tersebut. Peserta melalui mekanisme pembelajaran ini tanpa sadar berusaha 
mengeluarkan potensi jawaban terbaik sekaligus belajar dari diskusi yang 
dilakukan selama permainan dan semua hal tersebut secara tidak langsung 
memperkuat konseptual teori yang didapatkan mengenai peran Economic 
Leaders.

Leaders perlu memahami sudut pandang multi-stakeholder dan 
menerima masukan sebanyak-banyaknya, sehingga dalam pelaksanaannya 
BINS melibatkan para alumni Youth Economic Leadership Program (YELP) 
dari kalangan muda untuk melakukan sharing mengenai inovasi yang 
telah mereka kembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. 
Transformational leaders sebagai katalisator harus mampu memanfaatkan 
peluang-peluang yang tersedia dan menjadikannya suatu aksi konkret ke 
arah yang lebih positif, hal ini lah yang dapat BINS tawarkan saat para 
peserta kembali ke daerah masing-masing yaitu peluang membangun 
jejaring baik antar peserta, alumni YELP, dan pihak terkait lainnya. 
Sehingga selain output terlaksananya program, diharapkan impact juga 
dapat dirasakan dalam kurun waktu pendek, menengah dan panjang.
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Sambutan peserta terhadap pelaksanaan program REL positif, namun 
terdapat beberapa usulan dari peserta mengenai durasi pelaksanaan 
program yang masih terasa singkat, dan lebih jauh diharapkan untuk 
pelaksanaan REL tidak hanya 2 (dua) kali setahun tetapi diselenggarakan 
secara lebih intensif ataupun secara masal. Keinginan tersebut menjadi 
masukan bagi BINS untuk dilakukan tindak lanjut pengembangan inovasi 
program REL ke depan.

Sebagai salah satu sarana kodifikasi pengetahuan, BINS juga melakukan 
penulisan proceeding sebagai salah satu media diseminasi informasi terkait 
pelaksanaan program REL untuk masing-masing angkatan, hal tersebut 
juga sebagai bentuk implementasi knowledge management untuk menjadi 
lembaga pembelajar (Learning Based Organization).

Sampai dengan saat ini terdapat 95 alumni REL dari angkatan I-IV yang 
tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Keberadaan alumni tersebut adalah 
modal besar yang perlu dikelola secara baik, sebagaimana filosofi sapu lidi, 
kekuatan perubahan tersebut bukan dimiliki oleh individu tetapi kelompok 
yang memiliki visi yang sama yaitu membawa Indonesia ke arah lebih baik.
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10.1. Pendahuluan
Saat ini dunia sedang memasuki periode atau abad baru (Abad Milenium III), 
dengan gravitasi dari pusat kegiatan ekonomi dunia menuju kepada kekuatan 
baru, yaitu Asia. Sehingga abad ini disebut juga Abad Asia (Asia Century). Kohli 
et al. (2011) dalam “Asia 2050: Realizing the Asian Century” menyampaikan dua 
skenario, skenario optimistis dan pesimistis, kemungkinan prospek ekonomi 
Asia dalam 40 tahun ke depan dengan adanya middle income trap. Skenario 
pertama (Asian century scenario) memperkirakan kontribusi Asia pada PDB dunia 
akan mencapai setengahnya. Sementara skenario middle income trap, Asia akan 
mencapai pertumbuhan ekonomi moderat dengan kontribusinya terhadap PDB 
global hanya mencapai 30%. Perkembangan tersebut paralel dengan peningkatan 
pendapatan per kapita dan jumlah penduduk Asia yang mengalami peningkatan 
kemakmuran.

Dengan kedua skenario tersebut, tantangan pembangunan akan semakin 
berat dan keberhasilan transisi menuju Abad Asia memerlukan paradigma 
pembangunan yang berkesinambungan yang baru. Terkait dengan hal tersebut, 
beberapa pemikiran menekankan bahwa dimensi pembangunan juga tidak hanya 
terkait dengan pencapaian kesejahteraan ekonomi, kesinambungan lingkungan, 
dan pemerataan sosial, namun perlu dikaitkan dengan aspek kesinambungan 
politik. Keempat dimensi tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain. 
Negara-negara emerging Asia dituntut untuk lebih serius dalam mewujudkan 
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam skala nasional, strategi 
kebijakan perlu diarahkan untuk (i). mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat 
dan inklusif; (ii). mewujudkan sistem keuangan yang stabil; (iii). mengurangi 
intensitas pemanfaatan energi dan sumber daya alam; (iv). mendukung 
kewirausahaan, inovasi dan pengembangan teknologi; (v). meningkatkan kualitas 
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pendidikan formal dan non formal (training vokasi, dll) yang selaras dengan 
kebutuhan skill-skill baru masa depan, termasuk skill ekonomi digital; (vi). 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang tepat guna dan tepat 
zaman; dan (vii). memperbaiki tata kelola dan struktur kelembagaan. Sementara 
itu, dalam skala regional, beberapa studi menunjukkan pentingnya penguatan 
kerjasama regional untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, keseimbangan 
pertumbuhan ekonomi, kesiapan terhadap bencana dan permasalahan energi, 
serta perlindungan terhadap kepentingan bersama. Untuk menghadapi berbagai 
tantangan tersebut, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu utama 
keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Dalam bagian ini, penulis mengajak semua warga negara untuk menjadi 
pemimpin ekonomi bangsa, baik skala besar maupun kecil. Terlepas dari kendala 
dan tantangan yang akan dihadapi bersama dalam mengaplikasikannya, kita 
percaya bangsa ini sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Tetap percaya dan 
semangat untuk maju bersama menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk 
mewujudkannya.

Kata pemimpin ekonomi memang terdengar sangat umum. Namun, mencerna 
kata tersebut bukanlah suatu hal yang mudah apalagi mengaplikasikannya. 
Peduli merupakan kata yang tersembunyi dalam kepemimpinan ekonomi ini. 
Tanpa kepedulian terhadap bangsa dan negara, beban yang dipikul oleh masing- 
masing individu akan terasa sangat besar. Sebaliknya, kepedulian yang besar 
dapat menunjukkan kembali kedigdayaan suatu bangsa di mata bangsa-bangsa 
yang lain. Jadi, apakah bangsa ini memerlukan pemimpin ekonomi? Jawabannya 
adalah pasti. Kita memerlukan banyak pemimpin ekonomi di segala sektor. Kita 
butuh banyak pendamping, investor, pelatihan, dan tenaga ahli yang mendidik 
kita untuk dapat memimpin ekonomi negara ini. Tidak hanya pemimpin di bidang 
politik, sosial, maupun pertahanan. Kita butuh banyak pemimpin ekonomi. Jika 
kita bersatu untuk memikirkan dan bergerak bersama-sama membangun negeri 
ini, tentunya akan bermunculan banyak pemimpin ekonomi dari bangsa ini.

Pemimpin ekonomi bukanlah barang baru, namun apabila kita mencari info 
di beberapa media baik cetak, elektronik, maupun digital, maka akan kesulitan 
menemukan pengertian pemimpin ekonomi ini. Dan hal ini benar-benar 
membuat kita semakin tertantang untuk mengeksplorasinya. Pemimpin ekonomi 
menurut kesimpulan dari apa yang telah dibaca, didiskusikan, dan dialami 
adalah “Seorang yang mampu menginspirasi dan mengajak semua pihak untuk 
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berkolaborasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi bangsa, serta mampu 
membawa dampak perubahan ekonomi yang positif kepada kemajuan bangsa 
dan negaranya.”

Pada buku ini, pemimpin ekonomi diterjemahkan sebagai: “Kepemimpinan 
berwawasan kebangsaan dengan terobosan (breakthrough) dan pembaruan signifikan (game 
changing) yang menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan.” Jadi, pengertiannya dibagi 
menjadi 3 elemen, yaitu berwawasan kebangsaan, mampu mengubah tatanan 
permainan dan melakukan terobosan, menciptakan kesejahteraan bangsa secara 
berkelanjutan. Berwawasan kebangsaan berarti tidak mementingkan diri sendiri 
maupun golongan tertentu. Terobosan bukan sekadar perbaikan dan pembaruan 
signifikan, bukan berarti sekedar membuat perubahan signifikan. Sementara itu, 
berkelanjutan mengandung makna berlangsung secara terus menerus dan dalam 
dimensi yang luas (di berbagai bidang). Peran kepemimpinan ekonomi ini menjadi 
semakin kritikal, tidak hanya dalam konteks bagaimana mengatasi permasalahan 
yang dihadapi oleh suatu bangsa. Namun, lebih dari itu, kepemimpinan ekonomi 
yang handal dapat membawa keberhasilan pembangunan dan membangun suatu 
bangsa menjadi bangsa yang unggul.

Bab ini akan menguraikan mengenai pembangunan bangsa yang unggul 
melalui kepemimpinan transformasional yang berwawasan kebangsaan. Hal ini 
dapat juga disebut sebagai kepemimpinan ekonomi. Kepemimpinan seperti itu 
diharapkan dapat melahirkan sumber-sumber ekonomi baru melalui inovasi. Lebih 
dari itu, pemimpin seharusnya mampu untuk melembagakan inovasi tersebut, 
sehingga suatu negara dapat berinovasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. 
Bab ini terdiri dari empat bagian. Melanjutkan bagian pendahuluan ini, bagian 
selanjutnya akan mengulas kriteria kepemimpinan dan inovasi. Bab selanjutnya 
akan membahas kepemimpinan transformasional yang membawa pembaruan 
dan berwawasan kebangsaan. Terakhir akan ditutup dengan kesimpulan.

10.2. Kepemimpinan dan Inovasi
Pengembangan theory of inclusive institution digagas oleh Acemoglu & Robinson 
(2012). Dalam studinya terhadap sekitar 70 negara di dunia dalam rentang 
studi 1000 tahun, Acemoglu dan Robinson menyimpulkan bahwa sukses atau 
gagalnya suatu negara bukan ditentukan oleh kebudayaan, iklim, geografi, 
tingkat kepatuhan pada kebijakan yang benar atau agama, melainkan baik 
atau tidaknya pengelolaan kelembagaan ekonomi dan politik. Tesis utamanya 
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menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat besar 
kemungkinannya untuk terjadi dalam negara dengan kelembagaan yang inklusif, 
dibanding kelembagaan yang ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2012).

Dalam kaitan ini, terdapat empat kondisi kelembagaan yang tercipta sesuai 
dengan pilihan masyarakat, yaitu:
a. Kelembagaan ekonomi ekstraktif (extractive economic institutions). Kondisi 

dengan tatanan aturan dan hukum yang lemah, tidak adanya jaminan terhadap 
hak cipta, adanya kendala atau aturan yang menyebabkan tidak berfungsinya 
pasar dan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif.

b. Kelembagaan politik ekstraktif (extractive political institutions). Kondisi yang 
mendekati batas absolutism. Kelembagaan politik mendorong kekuaasaan 
terkonsentrasi pada beberapa orang/grup tanpa mekanisme aturan main yang 
baik dan checks and balances

c. Kelembagaan ekonomi inklusif (inclusive economic institutions). Kondisi 
terjaminnya hak cipta, aturan dan hukum, dukungan pemerintah (pelayanan 
publik dan regulasi) untuk kegiatan pasar, keterbukaan pada kegiatan 
baru, serta akses yang tinggi pada pendidikan dan kesempatan maju bagi 
masyarakat luas.

d. Kelembagaan politik inklusif (inclusive political institutions): kondisi di mana 
kelembagaan politik memungkinkan pluralisme dan partisipasi luas dari 
masyarakat, memberikan batasan (check and balances) dan aturan main pada 
politisi. Selain itu, pada tingkatan tertentu terdapat sentralisasi politik kepada 
negara untuk dapat menegakkan aturan dan hukum secara kolektif.
Terdapat sinergi kuat antara kelembagaan ekonomi dan politik. Dalam hal 

ini, sinergi kelembagaan yang inklusif (ekonomi dan politik) akan menciptakan 
kekuatan (virtuous cycle) yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkesinambungan, melalui (Acemoglu & Robinson, 2012):
a. mendorong kegiatan inovasi dan investasi, karena adanya perlindungan hak 

cipta;
b. mendorong bekerjanya pasar dengan baik, yaitu alokasi sumber daya yang 

lebih baik, masuknya perusahaan yang lebih efisien, kemampuan pembiayaan 
untuk mendukung usaha baru;

c.  menciptakan partisipasi luas masyarakat dalam kegiatan pembangunan, 
antara lain di bidang pendidikan dan kegiatan usaha.
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Dengan penyebaran kekuatan yang lebih luas, kelembagaan inklusif 
cenderung menempatkan kelembagaan ekonomi yang dapat menyelaraskan 
pemanfaatan potensi sumber daya secara luas, menghilangkan kendala berusaha 
(entry barriers), dan mendorong kecenderungan berkejarnya pasar yang dapat 
memberikan keuntungan secara luas.

Sebaliknya, kelembagaan politik ekstraktif mengonsentrasikan kekuasaan 
pada sekelompok elite dan cenderung memberikan keleluasaan pada penguasa. 
Demikian pula, kelembagaan ekonomi ekstraktif didominasi oleh sekelompok 
elite yang cenderung mengeksploitasi sumber daya menjauh dari kepentingan 
publik. Dengan demikian, secara alami, kedua kelembagaan ekstraktif tersebut 
akan berkolaborasi untuk menjamin kelangsungan kegiatannya.

Kelembagaan
Politik Inklusif

Kelembagaan
Politik Ekstraktif

Kelembagaan
Ekonomi Inklusif

Kelembagaan
Ekonomi Ekstraktif

ZONA 
NEGARA SUKSES

ZONA 
NEGARA GAGAL

Gambar 10.1. Sinergi Kelembagaan Politik dan Ekonomi

Sinergi antara kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif juga akan 
menciptakan feedback loop (vicious cycle) yang kuat. Dalam hal ini, kelembagaan 
politik memungkinkan para elite mengontrol kekuasaan untuk mengatur/ 
memilih kelembagaan ekonomi yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi 
relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran/perubahan struktur 
kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung 
memperkaya sesama elite, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan 
mereka untuk mengkonsolidasikan dominasi politik.
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Mengambil contoh kasus yang terjadi di beberapa negara, kombinasi 
kelembagaan ekstraktif dan kelembagaan inklusif umumnya tidak stabil dan 
tidak akan bertahan lama. Walaupun sangat besar kemungkinan terjadi dalam 
kelembagaan inklusif, pertumbuhan ekonomi mungkin saja terjadi dalam 
kelembagaan ekstraktif. Hal ini karena adanya kemampuan untuk menggali 
sumber daya dan menciptakan output. Kelembagaan ekonomi ekstraktif dapat 
mengalokasikan sumber daya pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai 
produktivitas tinggi yang dikendalikan oleh kelompok elite yang mempunyai 
kedudukan penting/aman, serta memberikan ruang bagi tumbuhnya kelembagaan 
ekonomi yang relatif inklusif dalam kendali mereka. Perbedaan besar dengan 
capaian pertumbuhan ekonomi dalam kelembagaan inklusif adalah tidak adanya 
creative destruction dan dinamika ekonomi (kegiatan investasi) yang sangat 
berbeda. Dengan demikian, walaupun dimungkinkan pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi, kondisi tersebut tidak akan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa untuk menjadi bangsa 
yang sukses atau unggul, diperlukan kemampuan melakukan inovasi, mengelola 
sumber daya secara efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-
luasnya dengan inovasi sebagai salah satu kata kunci. Setiap negara tentunya 
menginginkan mesin ekonomi yang didorong oleh organisasi-organisasi yang 
inovatif. Namun, dalam kenyataannya kebanyakan organisasi gagal berinovasi, 
apalagi hingga menghasilkan inovasi yang bersifat terobosan. Begitu banyak 
studi kasus yang memperlihatkan betapa berbagai organisasi yang pernah 
menjadi yang terbaik di bidangnya, yang paling inovatif, menjadi korban disrupsi 
inovasi pesaingnya. Hal menarik lainnya adalah organisasi-organisasi ini menjadi 
korban disrupsi pesaing bukan dikarenakan mereka tidak kompetitif, sebaliknya 
dikarenakan mereka sebelumnya sangat kompetitif. Inilah yang justru membuat 
mereka terperangkap dalam kesuksesannya. Mengapa hal ini bisa terjadi?

O’Connor, Corbett & Peters (2018) mengetengahkan dua hal utama sebagai 
penyebabnya. Yang pertama adalah “core capabilities become core rigidities”. Faktor 
kesuksesan ternyata menjadi salah satu penghalang banyak organisasi untuk 
berubah dan beradaptasi dengan perubahan, baik dari pesaing, hingga perubahan 
kebutuhan pasar. Dengan dalih berfokus pada hal yang sudah berjalan sangat 
baik dan menjadikannya standar “operational excellence”, maka eksplorasi, learning 
dan eksperimentasi yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi yang bersifat 
terobosan, menjadi terhambat dan terlupakan.
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Hal-hal yang telah menjadi core capability organisasi, berubah menjadi belenggu 
berat yang mengikat organisasi, dalam menciptakan inovasi baru. Perangkap 
ini terjadi pada tingkat organisasi seperti Kodak, Blackberry, Nokia dan banyak 
merek terbesar dan terbaik pada zamannya, hingga negara seperti Nauru dan 
Venezuela, yang terperangkap dalam sukses ekonomi masa lalunya. Hal yang 
dapat dipelajari menurut O’Connor, Corbett & Peters (2018) adalah tidak adanya 
platform untuk membuat dan menjamin inovasi untuk menghasilkan terobosan, 
akan berjalan terus dan berkelanjutan. Inovasi terobosan berhasil menghasilkan 
transformasi yang efektif, lalu kemudian berhenti.

Penyebab kedua menurut mereka, sangat penting untuk diperhatikan: faktor 
kepemimpinan, terutama di tingkat senior/strategis. Tekanan evaluasi performa 
jangka pendek dan masa jabatan kepemimpinan senior yang terbatas, membuat 
seolah-olah “by design” organisasi diarahkan untuk mempunyai kepemimpinan 
yang menghindari upaya berinovasi, terutama yang bersifat pembaruan. Jalan aman 
adalah melakukan perbaikan dan perubahan bertahap atas hal-hal yang sudah 
‘dikenal’ dan memberikan hasil yang konkret. Pemimpin cenderung menghindari 
risiko kegagalan yang mungkin timbul atas upaya-upaya mengambil langkah- 
langkah terobosan, yang tentunya akan dipenuhi kebaruan (novelty), memasuki 
wilayah-wilayah yang tidak dikenal sebelumnya, dan berbagai kolaborasi serta 
eksperimen yang dipenuhi ketidakpastian.

Peran kepemimpinan ini sangatlah besar, dikarenakan bukan hanya 
menghindari keputusan berinovasi saja, namun juga ketidaksadaran atas 
kebutuhan pelembagaan atau institutionalisasi inovasi, yang merupakan 
penyebab pertama yang sebelumnya dibahas. Pemimpin diharapkan bukan 
hanya berani mengambil satu keputusan yang mungkin dipandang spekulatif 
untuk berinovasi, namun lebih dari itu melembagakan kemampuan dan proses 
inovasi. Jadi kepemimpinan, terutama di tingkat strategis adalah penentu 
utama suatu organisasi akan berinovasi dan berinovasi secara terus-menerus 
dan berkelanjutan, atau tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan tekanan evaluasi 
performa jangka pendek dan masa jabatan yang terbatas. Hal ini juga berlaku 
dalam kepemimpinan publik di pemerintahan yang evaluasinya dilakukan dalam 
jangka pendek dan masa jabatannya terbatas.

Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kesadaran akan pentingnya inovasi yang 
menghasilkan terobosan yang mendisrupsi dan mentransformasi (dikenal sebagai 
transformational leader) akan berupaya memastikan proses inovasi berjalan secara 
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berkesinambungan. Pemimpin yang melakukan orkestrasi inovasi akan melakukan 
tiga hal penting, yaitu memastikan individu (people) dalam organisasi mempunyai 
kemampuan dan kapasitas berinovasi, mendorong terjadinya kolaborasi internal 
serta eksternal yang bersifat katalitik, serta kemudian memastikan proses 
berinovasi terjadi secara terus-menerus melalui suatu innovation pipeline yang 
terstruktur atau terlembagakan. Kepemimpinan ini akan membedakan antara 
transformasi lembaga dari titik A ke B saja (lalu berhenti), dengan kepemimpinan 
yang melembagakan kemampuan transformatif organisasi, secara terus-menerus. 
Kepemimpinan ini ditandai dengan terobosan yang berdampak tinggi dan sesuai 
dengan kebutuhan (relevan), dan berkelanjutan.

Inovasi dalam organisasi di bawah kepemimpinan ini tidak hanya bergantung 
pada orang-orang tertentu yang inovatif, namun adanya proses terstruktur 
dan terlembaga yang membuat orang-orang menjadi lebih inovatif dan benih 
pemikiran inovatif berjalan melalui suatu proses pipeline yang berkembang dari 
ideasi, lalu tumbuh jadi solusi, lalu berkembang menjadi inovasi, hingga ada 
yang kemudian membawa disrupsi yang bersifat pembaruan. Terobosan yang 
membawa pembaruan adalah akibat, sedangkan pelembagaan inovasi dalam 
bentuk platform atau ekosistem inovasi adalah penyebabnya. Jadi kepemimpinan 
transformatif tidak hanya berani mengambil risiko dan keluar dari tekanan 
evaluasi jangka pendek dan masa jabatan terbatas, namun juga memandang 
inovasi yang berdampak sedemikian penting untuk dijaga keberlanjutannya 
dengan menstruktur dan melembagakan proses inovasi. Biasanya bentuk 
komitmen dan keseriusan organisasi atas hal ini terlihat dengan adanya suatu 
posisi kepemimpinan senior di level strategis dalam bentuk Chief Innovation Officer 
(CIO) atau Chief Networking Officer (CNO), untuk membedakannya dengan Chief 
Information Officer (CIO) yang lebih dahulu populer. Tentunya dengan adanya 
seorang CNO, maka akan ada departemen khusus yang fokus mengurusi inovasi, 
ketimbang menjadikan inovasi sebagai kegiatan sampingan atas tiap departemen. 
Pada akhirnya, hasil yang dapat terlihat adalah terobosan yang membawa 
pembaruan yang tidak hanya berdampak, namun juga berkelanjutan.

Orkestrasi inovasi dilakukan secara strategis dengan memastikan di tingkat 
individu akan mendapatkan pembekalan untuk berpikir inovatif, di tingkat tim 
terwujud keberagaman berpikir dan kolaborasi internal yang baik, dan di tingkat 
organisasi ada institusionalisasi inovasi (dalam bentuk platform inovasi). Jika 
individu dalam organisasi bersifat inovatif, namun organisasi tidak menyiapkan 
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Menghasilkan organisasi  inovatif: institusionalisasi
proses inovasi secara terstruktur dan sistematis
untuk memastikan proses inovasi berkelanjutan.

Menghasikan individu inovatif: pembekalan
kemampuan, seleksi talenta inovatif
dan pengembangan kompetensi inovatif.

Kepemimpinan Senior yang menghindari resiko
dan mengalami tekanan evaluasi performa jangka
pendek dan masa kepemimpinan terbatas

Core capabilities menjadi core rigidities, karena
“perangkap kesuksesan”
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Gambar 10.2. Hubungan Kepemimpinan dan Inovasi

platform untuk inovasi, maka dapat dipastikan individu-individu inovatif 
akan mengalami demotivasi, bahkan dalam jangka menengah panjang akan 
keluar meninggalkan organisasi. Sebagaimana terjadi di tingkat organisasi, di 
tingkat negara ini dikenal sebagai brain drain, bentuk responsif dari individu 
inovatif terhadap negara yang tidak memiliki institusionalisasi inovasi yang 
baik. Sebaliknya jika pemimpin senior dalam organisasi mendukung upaya 
institutionalisasi organisasi, sementara di tingkat individu tidak didukung adanya 
pembekalan dan seleksi talenta inovatif, maka pipeline inovasi akan kekurangan 
supply ide-ide inovatif dari sisi kuantitas dan kualitas.

Pengembangan kapasitas inovasi di tingkat individu di organisasi bertujuan 
mengaktifkan DNA inovator di organisasi dalam bentuk lima discovery skill utama 
(Dyer, Gregersen, Christensen, 2011), yaitu associating, questioning, observing, 
networking, experimenting. Kemampuan ini menurutnya mampu mempertanyakan 
asumsi lama yang mungkin sudah tidak relevan atau kurang baik memenuhi 
kebutuhan di masa sekarang atau menjawab tantangan persaingan baru. Selain itu, 
kemampuan ini mampu mengeksplorasi the unrealized, unthinkable & unfamiliar. 
Jika kemampuan ini bisa dipelajari, organisasi bisa melakukan pembekalan secara 
terstruktur untuk mengasah kemampuan ini untuk meningkatkan kapasitas 
berinovasi di seluruh lapisan dan berbagai departemen, bukan hanya di bagian 
tertentu yang berurusan dengan inovasi saja. Bila kemampuan menemukan 
(discover) peluang inovasi bisa dilatih, dan ditingkatkan, perlu juga diperhatikan 
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preferensi berpikir di tingkat individu dan tim, yang jika tidak disadari, juga 
akan berperan positif atau negatif dalam menghasilkan inovasi. Menurut Ned 
Herrmann (2013) ada empat mode berpikir, yaitu analitikal dan struktural (mode 
berpikir hemisphere otak kiri), serta konseptual dan sosial (mode berpikir hemisphere 
otak kanan). Gambar 10.3 memperlihatkan empat mode berpikir Ned Herrmann 
yang dikenal sebagai whole brain thinking.

Setiap proses inovasi membutuhkan mode berpikir tertentu. Proses ideasi 
membutuhkan mode berpikir konseptual yang eksploratif dan mode berpikir 
sosial yang kolaboratif terhadap perspektif baru serta intuitif. Proses selanjutnya 
adalah mengembangkan ide menjadi solusi yang lebih mengutamakan mode 
berpikir analitikal yang bersifat kritis dan evaluatif. Proses terakhir adalah 
proses implementasi yang membutuhkan mode berpikir struktural yang bersifat 
praktikal dan operasional.

Sebagai tambahan referensi yang relevan, dalam The Innovative Team, Grivas dan 
Puccio (2011) juga menekankan pentingnya memperhatikan perbedaan preferensi 
berpikir tim. Framework yang ditawarkan adalah The Foresight Framework dalam 
proses kreatif yaitu: Clarifying the Situation (Clarifier), Generating Ideas (Ideator), 
Developing Solution (Developer), dan Implementing Plans (Implementor). Tahap 
klarifikasi situasi dan permasalahan strategis sangat penting untuk memastikan 
benar atau tidaknya masalah yang akan diselesaikan (solving the wrong problem) 
dan menjadi sumber inovasi gagal (tidak relevan dan tidak berdampak). Tahap ini 

Gambar 10.3. Herrmann’s Whole Brain Model
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Gambar 9.4. Herrmann’s Four Creative Selves Model based on Whole Brain Model

membutuhkan mode berpikir evaluatif atau dalam pendekatan whole brain thinking: 
analytical thinking. Tahapan ideasi atau menghasilkan ide membutuhkan mode 
berpikir eksploratif, yaitu conceptual thinking. Proses ini diperjelas dan ditajamkan 
menjadi solusi, dengan kembali menggunakan analytical thinking. Selanjutnya 
implementasi membutuhkan mode berpikir praktikal dan operasional structural 
thinking. Pada dasarnya ini adalah kombinasi mode berpikir konvergen (otak kiri), 
lalu divergen (otak kanan), untuk kembali konvergen (otak kiri). Kemampuan 
menggunakan dua mode berpikir ini yang dikenal dengan istilah Thinking Agility.

Manfaat yang didapat dari menggunakan Whole Brain Model adalah:
a. mengetahui preferensi berpikir di tingkat individu dan tim, dan membuat 

tim menyadari preferensi yang menjadi kekuatan dan tantangannya untuk 
berinovasi sebagai individu dan tim.

b. menggunakan model berpikir yang tepat untuk setiap proses berbeda dalam 
inovasi.

c.  mengelola secara terstruktur dalam lingkup yang lebih luas: organisasi, 
industri, nasional.
Berbagai penerapan memperlihatkan bahwa diverse thinking team (tim dengan 

keberagaman berpikir) akan memperlihatkan kinerja berinovasi yang lebih baik. 
Dengan mengetahui hal ini, pemimpin dapat mengetahui preferensi berpikir 
individu dan membentuk tim dengan keberagaman berpikir, serta menempatkan 
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orang dengan preferensi tertentu dalam proses inovasi secara tepat. Yang 
perlu diingat adalah preferensi bukanlah berarti kompetensi. Seseorang yang 
mempunyai preferensi menulis dengan tangan kanan bukan berarti tulisan tangan 
kanannya pasti bagus, namun akan lebih baik jika dikembangkan dengan program 
‘menulis indah dengan tangan kanan’. Hal ini dikarenakan preferensi akan menarik 
minat, dan melakukan hal yang menarik untuk seseorang akan meningkatkan 
motivasinya untuk berkembang. Tim dengan keberagaman berpikir bisa 
dibentuk intra atau inter-departemen. Dengan membentuk gugus inovasi dengan 
keberagaman berpikir, maka peluang menghasilkan gagasan-gagasan inovatif 
atau ideasi akan lebih tinggi, lebih baik dalam menerjemahkannya menjadi solusi, 
serta lebih baik dalam upaya mewujudkannya menjadi realisasi. Pemimpin dapat 
membekali, meningkatkan dan mengelola pengembangan kemampuan inovasi di 
tingkat individu dan tim untuk menghasilkan individu dan tim inovatif.

Dengan mengelola dua sumbu pengembangan dan peningkatan kemampuan 
individu dan tim, proses inovasi dapat dihasilkan dan dilakukan dengan lebih baik. 
Pengembangan kemampuan mengelola preferensi individu dan tim terkait inovasi 
dilakukan dengan asesmen/pengukuran preferensi dan pembentukan whole brain 
team, serta pelatihan thinking agilty untuk menggunakan preferensi berpikir yang 
tepat untuk setiap proses inovasi. Setelah itu akan dibekali kemampuan yang 
lebih khusus untuk meningkatkan “discovery skills” yaitu associating, questioning, 
observing, networking & experimenting.
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Setelah mampu membentuk individu dan tim inovatif, tantangan 
kepemimpinan untuk menghasilkan inovasi terobosan berikutnya adalah 
insititusionalisasi inovasi untuk menghasilkan organisasi inovatif, yang berinovasi 
secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pengamatan dan kesimpulan 
O’Connor, Corbett & Peters, dalam bukunya Beyond the Champion: Institutionalizing 
Innovation through People, bahwa faktor yang membedakan organisasi yang 
berhasil dan gagal dalam berinovasi adalah kepemimpinan dan pelembagaan 
inovasi. Ditekankan bahwa inovasi tidak dapat hanya menjadi bagian kegiatan 
dari departemen-departemen di organisasi. Inovasi haruslah menjadi fungsi yang 
setara dengan fungsi keuangan, pemasaran, operasional, dan dibentuk menjadi 
suatu departemen atau divisi khusus yang setara. Departemen ini juga haruslah 
dipimpin seorang dengan level kepemimpinan strategis seperti Chief Innovation 
Officer (CIO).

Dari hasil penelitian terhadap model sistem manajemen di dua puluh satu 
perusahaan, ditemukan bahwa kapabilitas inovasi strategis sebuah organisasi 
terdiri atas tiga kompetensi. Kompetensi tersebut adalah Discovery (Penemuan), 
Inkubasi, dan Akselerasi (DIA). Organisasi harus menguasai ketiga kompetensi 
tersebut sebagai sarana untuk membangun keahlian inovatif. Discovery 
(penemuan) berbicara tentang kreasi, pengakuan, elaborasi dan mengartikulasikan 
sebuah peluang dan potensi. Keahlian yang dibutuhkan adalah eksplorasi dan 
konseptualisasi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain riset di 
laboratorium, berburu ide-ide besar di dalam dan luar organisasi, lisensi teknologi 
atau penempatan saham di perusahaan kecil yang memiliki prospek cerah ke 
depannya. Inkubasi merupakan kompetensi yang paling menuntut kesabaran 
dan ketersediaan waktu yang panjang. Inkubasi adalah kompetensi yang terkait 
dengan mengeksplorasi kesempatan serta mengembangkannya menjadi sebuah 
proposal bisnis yang berisikan hipotesis mengenai platform teknologi apa yang 
bisa diaktivasi di pasar, bagaimana kapasitas pasar bisa berkembang serta 
bentuk model bisnis apa yang dibutuhkan. Inkubasi bicara tentang keahlian 
eksperimentasi. Eksperimen tidak hanya dalam konteks teknikal melainkan juga 
mempelajari pasar, menciptakan pasar, dan pengujian relevansi usulan bisnis 
terhadap rancangan strategis organisasi. Inkubasi biasa bercirikan kematangan 
konsep yang dilakukan lewat evaluasi atas peluang, yang dituangkan dalam 
bentuk bisnis model.
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Sementara itu, pada tahapan akselerasi, organisasi menciptakan suatu bisnis 
yang mulai bisa mandiri di dalam suatu unit operasional yang akan menaunginya. 
Akselerasi terkait dengan komersialisasi. Aktivitas yang terkait akselerasi 
adalah melakukan investasi dalam rangka membangun infrastruktur bisnis dan 
operasional rutin, fokus pada pasar dan memberikan respons terhadap setiap 
kesempatan. Pada dasarnya organisasi secara umum juga memiliki pola inovasi 
yang berjenjang atau memiliki tiga level berbeda yang dikategorikan sebagai 
proyek, platform dan portofolio. Lebih jauh dapat dikembangkan sebuah framework 
fungsi inovasi strategis yang menggabungkan tiga kompetensi dengan tiga level 
proses inovasi.

DISCOVERY INCUBATION ACCELERATION

Conceptualization Experimentation Commercialization

Gambar 10.6. Framework Process Discovery, Incubation & Acceleration 
(O’Connors, Corbett & Peters, 2018) dalam Institusionalisasi Inovasi.

10.3. Kepemimpinan Transformasional yang Membawa Pembaruan dan 
Berwawasan Kebangsaan
Dengan adanya kepemimpinan yang melakukan orkestrasi inovasi, mulai dari 
pengembangan kapasitas inovasi individu dan tim hingga institusionalisasi 
inovasi, diharapkan kualitas dan kuantitas inovasi yang dihasilkan juga akan 
meningkat. Inovasi terobosan yang bersifat disruptif akan membawa bukan 
hanya perubahan, melainkan pembaruan. Pemimpin yang mampu melakukan 
hal ini dapat kita sebut sebagai game changer atau orang-orang yang membawa 
pembaruan, mengubah dan mengangkat persaingan ke level yang berbeda. Inilah 
salah satu ciri kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ekonomi yang 
transformatif dapat menghasilkan pembaruan-pembaruan ekonomi yang menjadi 
sumber-sumber pertumbuhan baru, berdampak terhadap kesejahteraan dan 
berkelanjutan. Dampak terhadap kesejahteraan terjadi dikarenakan pembaruan 
tersebut sangat relevan, berhasil memenuhi unmet needs (kebutuhan yang belum 
terpenuhi) atau bahkan menimbulkan unrealized needs (kebutuhan yang belum 
disadari), yang menjadi sumber pertumbuhan baru. Sedangkan keberlanjutan 
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terjadi dikarenakan inovasi terobosan tersebut menjadi sustainable innovation yang 
dapat ditingkatkan terus ke level yang lebih baik, hingga institusionalisasi inovasi 
membuat inovasi terobosan baru lainnya siap dilahirkan dan mendisrupsi inovasi 
terobosan sebelumnya.

Jika ini yang menjadi tujuan atau hasil dari kepemimpinan transformasional, 
yaitu inovasi terobosan yang membawa pembaruan, lalu apa yang membuatnya 
tidak mudah diwujudkan? Ada beberapa penghalang lahirnya inovasi yang 
bersifat terobosan (apalagi hingga membawa pembaruan), yang perlu dicermati. 
Ellen Langer, psikolog dari Harvard, dalam artikel Harvard Business Review, 
mengingatkan akan adanya bias yang akan menghalangi kita dalam berinovasi, 
yaitu: incremental thinking atau kecenderungan melihat dalam jangka pendek, 
memilih tindakan yang mudah dan terjangkau, serta mengambil keputusan yang 
familiar ketimbang yang mungkin (possible). Incremental thinking adalah kebiasaan 
berpikir untuk melakukan perbaikan, penambahan atau perubahan kecil atas apa 
yang ada, atau berhubungan dengan apa yang dikenal dan dipahami.

Menurutnya hal yang paling perlu diperhatikan yaitu, bahwa kita tidak 
menyadari keterbatasan persepsi kita, sehingga cenderung akan memilih hal- 
hal yang sudah kita kenal, ketimbang hal baru yang kita tidak kenal, penuh 
ketidakpastian dan berisiko, dalam mengeksplorasi alternatif yang ada untuk 
menemukan kemungkinan dan peluang. Kita mengingkari potensi masa depan 
yang jauh, hal yang tidak kita kenal, dan risiko yang tidak terukur. Bias ini dikenal 
dengan istilah functional fixedness, confirmation bias dan juga intertemporal choice bias. 
Oleh karena itu tantangan kepemimpinan transformasional adalah kemampuan 
menginspirasi dengan visi masa depan dan menghancurkan tembok-tembok bias 
dan incremental thinking dengan awareness terhadap possibility.

Furr, Nel, dan Ramsoy (2018) mengingatkan keterbatasan alat bantu dan 
framework yang ada sekarang dalam upaya keluar dari incremental thinking. 
Framework yang berbasis problem solving atas unmet needs atau kebutuhan yang 
belum terpenuhi dari customer atau pasar seperti design thinking dan lean startup 
misalnya, menurut mereka tidak mampu membawa inovator keluar dari bias 
psikologi yang mengekang, yang dibutuhkan untuk keluar dari perangkap 
incremental thinking. Inovasi terobosan yang mendisrupsi biasanya berangkat dari 
unrealized needs, yaitu problem yang belum terpikirkan sebelumnya. Ini sebabnya 
discovery skill sangatlah ditekankan dan dibutuhkan untuk menghasilkan suatu 
inovasi terobosan yang membawa pembaruan. Incremental thinking hanya akan 



Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan Implikasi pada Pembangunan262

membawa perbaikan, perubahan kecil, langkah-langkah yang berorientasi 
meminimalisasi risiko dan membatasi eksperimentasi.

Peran kepemimpinan transformasional dalam berinovasi memastikan 
individu, tim dan organisasi keluar dari perangkap incremental thinking dan 
berubah menjadi discovery-driven thinking, yang kolaboratif, eksploratif dan 
eksperimentatif, namun tidak spekulatif. Hal ini dikarenakan institusionalisasi 
inovasi membuat proses discovery-incubation-acceleration terkelola dengan baik, 
sehingga hanya inovasi yang berpotensi terobosan namun mempunyai hasil 
evaluasi feasibility business model yang baik, yang bisa diteruskan masuk ke tahapan 
komersialisasi lebih lanjut. Dengan demikian, inovasi dapat berkembang menjadi 
terobosan yang membawa pembaruan, dengan penciptaan kesejahteraan dari sisi 
ekonomi.

Seperti sudah disinggung dalam bab sebelumnya, implementasi dan dampak 
dari konsep kepemimpinan transformasional (transformational leadership) sendiri 
sudah berkembang jauh, lebih dari sekadar mentransformasi manusia, namun 
menuju ke arah lebih luas. Implementasi dan dampaknya sudah diarahkan ke 
lingkungan, dalam bagian ini secara khusus akan dibahas dampak kepemimpinan 
terhadap ekonomi.

(i). Transformational Leadership dalam konteks Ekonomi (Economic 
Leadership)
Istilah economic leadership sesungguhnya sudah muncul di tahun 1976, dalam 
Journal of Financial and Quantitative Analysis. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa 
ekonomi terbukti sebagai hal yang secara nyata memengaruhi kehidupan 
orang banyak (Jones, 1976). Pada pertengahan tahun 1960-an, Amerika Serikat 
mengalami resesi. Strategi perbaikannya sepenuhnya menyangkut hal ekonomi. 
Strateginya yaitu pertama, mengenali seluruh area kesulitan ekonomi agar 
terhindar dari kebijakan yang dangkal. Menyadari bahwa inflasi, pengangguran, 
produktivitas, pengelolaan SDA, investasi, perdagangan internasional saling 
berhubungan. Kedua, meneliti inisiatif kebijakan agar memecahkan masalah 
bukan menambahinya. Saat krisis, pemimpin cenderung merespons dengan 
“melakukan apa pun, sekadar menampilkan tindakan.” Tapi tindakan naif jarang 
menyelesaikan masalah sesungguhnya. Padahal pemerintah harus melindungi 
kepentingan publik. Ketiga, memperbaiki inflasi dan stabilitas ekonomi. Keempat, 
perbaikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengangguran 
dan ketiadaan penghasilan personal.



Bagian III : Implikasi Transformational Leadership Pada Pembangunan 263

Istilah economic leadership sendiri juga didefinisikan dalam beberapa Naskah 
Akademik yang diterbitkan secara internal di Bank Indonesia Institute (ALGM, 
2015). Economic leadership adalah kepemimpinan berwawasan kebangsaan 
dengan terobosan (breakthrough) dan pembaruan signifikan (game changing) yang 
menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat menilai kualitas pemimpin publik 
dengan menggunakan tiga pertanyaan berikut. Pertama, apakah ia berwawasan 
kebangsaan atau berkepentingan pribadi/golongan? Kedua, apakah ia membuat 
terobosan (breakthrough) atau sekadar melakukan perbaikan (improvement)? Ketiga, 
apakah terjadi pembaruan signifikan (game changing) atau sekadar perubahan saja?

(ii). Dari Selfish Leader ke Selfless Leader
Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan 
kesejahteraan orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaannya (Sinek, 
2014). Maka, sesungguhnya setiap orang adalah pemimpin di area kekuasaannya 
masing-masing. Ada berbagai jenjang kepemimpinan di berbagai konteks. Pada 
jalur kepemimpinan publik, dapat kita lihat bahwa kepemimpinan itu sendiri 
berjenjang dari kepemimpinan diri, keluarga, desa, kota, negara, dan seterusnya 
makin meluas. Seorang ayah adalah pemimpin dalam jenjang keluarganya. Jika 
ia memperjuangkan kesejahteraan keluarga maka ia adalah pemimpin yang baik. 
Ayah yang buruk, adalah ayah yang hanya memperhatikan kesejahteraan dirinya 
sendiri.

Bayangkan ada semacam lingkaran konsentris yang dapat kita sebut sebagai 
leadership circle (ALGM, 2015). Lingkaran itu bertingkat dari area diri sendiri, 
keluarga, membesar ke area RT misalnya, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan 
seterusnya sampai terluas, pemimpin dunia.

Area seseorang dalam memimpin dapat berjenjang. Misalnya jabatan 
presiden, selain mengepalai negara, juga mengepalai banyak provinsi, kota, desa, 
keluarga, dan juga dirinya sendiri. Pengertian ini sederhana, namun mengandung 
konsekuensi besar.

Saat seseorang berkembang dari seorang pemimpin dalam lingkup kecil 
ke lingkup yang lebih besar, ada perubahan jenjang kepedulian yang harus ia 
lakukan. Jenjang kepedulian dan kompetensinya harus meluas sejalan dengan 
lingkup area barunya.
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Saat menjadi kepala keluarga, ia hanya perlu memperhatikan harga beras di 
pasar, berapa penghasilannya, biaya pendidikan anak, dan mengelola berbagai 
informasi itu untuk kepentingan keluarganya. Namun, jika ia pemimpin negara, 
ia harus mampu menguasai data sejenjang negara dan mengelolanya untuk 
kesejahteraan negara.

Saat ini, banyak kepala daerah di Indonesia yang mengalami promosi dalam 
karier politiknya. Luas area kepemimpinannya meningkat. Kita dapat menilai dan 
melihat apakah mereka memiliki agilitas pribadi dan kompetensi yang semakin 
berkembang sesuai luas area kepemimpinannya.

Ada dua istilah yang perlu kita pahami yaitu Area Kendali (AK) dan Area 
Dampak (AD). Area Kendali (selanjutnya disingkat AK) adalah jenjang area 
kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Jika ia kepala keluarga, maka AK-nya 
keluarga. Jika ia bupati, AK-nya adalah kabupaten, dan seterusnya. Area Dampak 
(selanjutnya disingkat AD) adalah lingkup area yang menerima dampak dari hasil 
kepemimpinannya. Ada tiga kemungkinan hubungan antara variabel AD dan AK 
ini.

Kemungkinan pertama adalah pemimpin yang memiliki jenjang kepedulian 
lebih rendah dari area kekuasaannya (AD<AK). Katakanlah pemimpin selevel 
provinsi yang memikirkan kepentingan golongannya, partainya, keluarganya, 
atau bahkan kepentingan dirinya belaka. Ini kepemimpinan yang cenderung korup 
dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan tertentu. Bayangkan kerusakan 

Region/Blok/Pakta

Negara

Distrik/Propinsi

Kota

Keluarga

Dunia

Diri

Gambar 10.7. Ilustrasi Leadership Circle
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AD > AK

AD = AK

AD < AK

Gambar 10.8. Tiga Kemungkinan hubungan AD dan AK

yang dapat ditimbulkan pemimpin jenis ini. Dengan lingkup kekuasaan besar, 
memiliki kesempatan mengelola sumber daya di lingkup yang luas, namun di 
pikirannya hanya ada kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Inilah penyebab 
kerusakan sebuah entitas, pemimpinnya memiliki area dampak yang lebih kecil 
dari area kendalinya.

Kemungkinan kedua adalah pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya 
sebagai kepala di jenjang tertentu (AD=AK). Akibatnya segenap usahanya 
diarahkan untuk memberi dampak pada area tersebut. Sehingga daerah 
kekuasaannya merasakan sungguh-sungguh dampak kesejahteraan yang 
diusahakan olehnya. Misalnya seorang bupati yang berusaha menyejahterakan 
kabupatennya. Ini adalah pemimpin yang normatif dan diharapkan. Namun 
di titik tertentu, pemimpin jenis ini akan sulit berkolaborasi, karena cenderung 
memandang daerah selevel sebagai kompetitor.

Kemungkinan ketiga adalah pemimpin yang bukan hanya memikirkan 
wilayahnya, namun area yang lebih luas. Sehingga Area Dampaknya lebih besar 
dari Area Kendalinya (AD>AK). Artinya pengaruh sang pemimpin melebihi 
wilayahnya. Pemimpin ini pikirannya akan menjangkau area yang di luar 
kendalinya, baik dari segi ruang dan waktu. Kebijakannya pasti visioner, game- 
changing, berdampak signifikan, serta berkelanjutan. Baik dari segi luas wilayah 
maupun dari segi keberlanjutan dampak kepemimpinannya akan dirasakan oleh 
generasi berikutnya.

Dari uraian di atas, kita dapat melakukan assessment terhadap kepemimpinan 
ekonomi seseorang. Penilai yang rasional dapat menggunakan tiga panduan dalam 
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melihat kualitas pemimpin daerah. Pertama, lihat, apakah sosok pemimpin itu 
memiliki wawasan dan kompetensi untuk membaca, memahami, serta mengolah 
data dan fakta ekonomi sesuai jenjang kekuasaannya dengan tujuan memberi 
pengaruh positif pada kondisi perekonomian baik untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang dengan memperhitungkan faktor etika dan keberlangsungan 
areanya.

Kedua, lihat juga apakah sosok pemimpin itu memiliki kompetensi bisnis 
namun juga humanis, yang menyadari bahwa tindakan, perbuatan, perkataan, 
serta kebijakannya akan berpengaruh terhadap ekonomi dan kesejahteraan di 
wilayahnya.

Ketiga, lihat apakah sosok pemimpin itu memiliki kepedulian lebih dari area 
yang ia akan pimpin. Sosok yang berwawasan kebangsaan, yang mengarahkan 
semua daya upayanya bukan hanya untuk menyejahterakan dirinya, golongannya, 
partainya, atau bahkan provinsinya belaka, namun untuk bangsa.

Seorang pengusaha Bali dapat kita jadikan contoh. Joseph Wuliandi adalah 
pemilik Joger. Bermula dari satu toko souvenir kecil, saat ini kaos Joger sudah 
mendunia. Namun Joseph menyatakan, “Joger tidak akan dijual online.” 
Alasannya menarik, “Joger tidak dijual online, supaya orang datang ke Bali. Jika 
dijual online, orang bisa membeli dari mana pun. Mereka tidak akan datang ke 
Bali, menginap di Bali, makan di warung orang Bali, uang mereka hanya mampir 
ke Joger. Dengan tidak dijual online, orang perlu datang ke Bali, tidur di Bali, 
memajukan perekonomian Bali.” Area Dampaknya melebihi Area Kendalinya. Ia 
hanya memiliki area kendali perusahaannya, yaitu Joger. Namun, area dampaknya 
melewati perusahaannya, dampaknya mencapai Bali.

(iii). Komitmen Kebangsaan
Ryaas Rasyid, sang penggagas otonomi daerah, pernah menyatakan bahwa 
pemilihan presiden hampir tidak mempunyai implikasi dalam hubungan 
antar kelompok. Presiden terpilih segera dilantik, dan calon yang kalah, meski 
pun melakukan protes, akan bekerja seperti biasa tanpa beban rasa malu yang 
berlebihan. Namun di level daerah, seorang calon bupati di daerah yang kalah 
dalam pilkada, akan kehilangan muka kalau berhadapan dengan para pendukung 
atau lawan politiknya.

Kekalahan dalam pilkada dapat dengan mudah menjalar pada ketegangan 
antar kelompok karena masyarakat daerah belum terbiasa melihat masalah politik 
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sebagai sesuatu yang terpisah dari hubungan pribadi. Kekalahan politik dalam 
beberapa hal masih dipandang aib pribadi atau kelompok.

Untuk menangkal hal tersebut, pemimpin perlu menyingkirkan semua atribut 
SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam membuat kebijakan. Sedapat 
mungkin pemimpin mampu meramu sinergi kebangsaan di atas pluralistik 
bangsa. Pemimpin ekonomi di Indonesia bukan hanya memegang teguh tetapi 
harus menegakkan elemen-elemen konkret dari Pancasila.

Maka diperlukanlah komitmen kebangsaan dalam diri setiap pemimpin. Lima 
komitmen kebangsaan yang telah menjadi modal kuat para pendiri bangsa dalam 
membangun Indonesia, adalah:
a. Pancasila, sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.
b. UUD 1945, sebagai sumber hukum dan moralitas bangsa.
c. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai lambang persatuan bangsa.
d. Bendera Merah Putih, sebagai lambang kebanggaan bangsa.
e. NKRI, sebagai lambang kedaulatan dan kesatuan bangsa.
f. Garuda, sebagai lambang negara Indonesia.

Keenam komitmen itu harus berada dalam jiwa, pikiran, dan mewujud 
dalam setiap tindakan seorang economic leader di Indonesia. Keberagaman yang 
dimiliki oleh Indonesia hanya bisa disatukan dengan komitmen kebangsaan ini. 
Lebih jauh bahkan seorang economic leader mampu memahami dan menghayati 
kepentingan kemanusiaan secara universaide. Semua hal di atas akan tercermin 
dalam satu hal: unselfishness dan ketidakegoisan. Ini adalah signature dan ciri khas 
dalam pembaruan ekonomi seorang Economic Leaders.

10.4. Penutup
Membangun kepemimpinan transformasional yang merupakan pembaharu yang 
berwawasan kebangsaan sangatlah diperlukan untuk menciptakan percepatan 
pertumbuhan ekonomi, dengan struktur yang kuat. Ekonomi dengan mesin 
inovasi yang mumpuni akan mempunyai daya saing dan resiliensi yang tinggi. 
Jika kita perhatikan dengan saksama, fondasi utamanya tetaplah sumber daya 
manusia di belakangnya, sebagai inovator. Kepemimpinan dan pemimpin yang 
membangun individu, tim, serta institusionalisasi inovasi akan menghasilkan 
inovator, tim dan lembaga inovatif. Struktur pembangunan kapabilitas fungsi 
inovasi dan kelembagaan ini akan menjadi fondasi kemampuan menghasilkan 
inovasi terobosan yang membawa pembaruan.
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Orkestrasi inovasi di tingkat organisasi akan terakumulasi di tingkat industri 
menjadi orkestrasi pembaruan industri. Ketika produksi inovasi terobosan secara 
berkelanjutan terjadi di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, digitalisasi 
ekonomi, pariwisata, industri kreatif, manufacturing, dll.), maka akselerasi 
pun terjadi. Institusionaliasi atau pelembagaan inovasi akan menghasilkan 
multiplikasi. Akselerasi dan multiplikasi kemampuan inovasi ini akan menjadi 
sumber percepatan pertumbuhan ekonomi dari dalam, ketika terakumulasi di 
tingkat bangsa dan negara. Pembaruan (bukan sekadar perubahan atau perbaikan 
yang berbasis incremental thinking), secara serentak di berbagai bidang dan aspek 
ekonomi akan menghasilkan economy upgrade.

Membangun mesin inovasi yang mumpuni merupakan satu aspek strategis 
untuk menjadi bangsa yang unggul. Namun, tentunya kemampuan inovasi perlu 
dibangun secara berkelanjutan karena kita dituntut untuk terus menatap masa 
depan. Masalahnya, di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ini, 
era serba tidak jelas ini, kita seperti buta tentang masa kini, apalagi tentang masa 
depan. Masa depan menjadi semakin tak terbayangkan, polanya sulit dibaca, 
bahkan seolah tak berpola. Hubungan jika-maka semakin sulit dibuat. Problemnya 
berubah, potensi, ekosistem, dan dunianya berubah. Kalau kita memandang ke 
belakang, cara kita berperilaku selama sepuluh tahun terakhir pun sebenarnya 
sudah jauh berubah. Cara berhubungan dengan pelanggan, cara pesan taksi, 
berwisata, berkomunikasi, membeli musik, sudah berbeda. Beberapa organisasi 
menyadarinya dan beradaptasi, beberapa tidak dan perlahan terpinggir serta 
musnah dari dunia bisnis.

Sebagai sebuah bangsa, kepentingan untuk melek masa depan menjadi 
kebutuhan tak terhindarkan. Diperlukan metode untuk membaca masa depan. 
Jika kita abai, masa depan akan datang sebagai hal yang mengejutkan. Woody 
Wade, futuris dari Swiss dan penulis buku Scenario Planning: A Field Guide to the 
Future (2012), memperkenalkan metode untuk meningkatkan kemampuan kita 
dalam mengeksplorasi berbagai variabel penting yang sekiranya berpengaruh 
pada perubahan di masa depan. Wade mengajukan tujuh langkah untuk 
membuat skenario masa depan. Pertama, mengidentifikasi hal yang berpotensi 
mengendalikan situasi di masa depan. Caranya dengan mengidentifikasi dari sisi 
sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan politik (STEEP: Societal, Technological, 
Economic, Environmental, Political). Kedua, menentukan variabel-variabel 
ketidakpastian yang penting. Ketiga, menyaringnya menjadi dua hal terpenting. 
Dari sini akan disusun matriks yang menghasilkan empat skenario di langkah 
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keempat. Kelima, membuat isu kunci, dan memberi nama setiap skenario agar 
jelas pada saat membahasnya. Keenam, merancang respon pada setiap skenario. 
Respons ini berisikan respons strategis dan fokus inovasi. Ketujuh, merancang 
berita seolah skenario itu terjadi dan menguji respons para pakar.

Nama Kristina Persson sebagai menteri masa depan (Minister of the Future) 
Swedia disebut sebagai contoh tentang bagaimana setiap negara seharusnya juga 
memiliki kementerian masa depan. Idenya adalah membuat proses memikirkan 
masa depan sebagai sesuatu yang intensional dan imperatif. Hal ini perlu 
dilakukan, karena secara alamiah seorang pemimpin publik kemungkinan besar 
hanya memikirkan kebijakan di masa jabatannya saja.

Bagaimana di Indonesia? Di sini seorang pemimpin seolah dituntut berpikir 
keras untuk lolos dari penilaian jangka pendek. Hampir selalu ada penilaian 
publik, terutama dari lawan politiknya dalam waktu 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 
seterusnya. Pemimpin secara tak sengaja dibentuk untuk berpikir jangka pendek. 
Kadang terpaksa membuat kebijakan yang memuaskan para penilai jangka 
pendek. Kecenderungan ini perlu diwaspadai. Setiap permasalahan kritikal perlu 
dibuat skenario jangka panjangnya. Oleh karena itu, untuk membangun bangsa 
Indonesia agar menjadi bangsa yang unggul, membuat skenario masa depan juga 
perlu menjadi agenda utama pemimpin di negeri ini.
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