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Mengenal Inovasi 
 
 

Every herd of wild cattle has its leaders, its influential heads 
(Gabriel Tarde, 1903) 

 
 

etiap perubahan dan kemajuan peradaban manusia selalu ditandai 

oleh adanya penemuan sesuatu yang baru. Penemuan batu yang 

runcing dan tajam pada jaman primitif, misalnya,  telah merubah 

perilaku berburu manusia pada saat itu dari berburu binatang secara langsung 

oleh tangan kosong, menjadi perilaku berburu menggunakan alat bantu yaitu 

batu runcing. Demikian pula ketika manusia memerlukan media untuk 

merekam berbagai peristiwa yang bernilai sejarah, maka ditemukan media tulis 

menulis seperti daun lontar, dinding gua, lempeng tanah liat dan sebagainya. Hal 

ini berlaku sampai dengan penemuan terkini yang lebih canggih dan aktual, 

yang menandai adanya peradaban yang lebih baru. 

Seiring perjalanan waktu, masa kini dengan segala kemajuan 

teknologinya merupakan akumulasi dari penemuan pengetahuan manusia dari 

masa lampai sampai dengan saat ini. Ini artinya bahwa penemuan merupakan 

bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Sejarah selalu menggoreskan 
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adanya penemuan (baca: perubahan) yang menandai era baru yang muncul di 

kemudian hari.  

Dengan kata lain, penemuan merupakan salah satu faktor penentu 

terjadinya perubahan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dalam 

sebuah sistem sosial dengan mematuhi norma, keyakinan, dan kearifan lokal 

yang berlaku di dalamnya. Manakala hadir penemuan baru, maka tatanan sosial 

yang ada akan mengalami perubahan. Dengan diterimanya penemuan baru, 

maka akan terjadi perubahan sosial; yaitu dimulai dari perubahan perilaku baik 

secara individu, maupun perubahan secara kolektif dalam sistem sosial tersebut. 

Perubahan perilaku yang berujung pada sebuah perubahan sosial menjadi 

hukum tak tertulis.  

Penemuan-penemuan ini sebenarnya merupakan bentuk asli dari dunia 

inovasi. Kehadiran inovasi pada hakekatnya merupakan sesuatu yang natural 

dan manusiawi terjadi. Inovasi hadir sebagai konsekuensi logis dari adanya 

dinamika masalah dan kebutuhan yang selalu hadir dan meningkat. Manusia 

dalam menjalani hidupnya selalu menghadapi dua hal; kebutuhan atau masalah. 

Kebutuhan bisa muncul karena memang ada yang dibutuhkan untuk bertahan 

hidup, atau juga hadir karena didesain sedemikian rupa. Demikian pula masalah, 

bisa hadir karena faktor pendorong dari internal maupun eksternal untuk 

mempertahankan hidup, atau juga muncul sebagai akibat dari sesuatu yang telah 

dirancang sebelumnya.  
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Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang 

berkarakteristik dinamis dan berkembang. Dengan asumsi ini maka inovasi tidak 

akan muncul dalam lingkungan yang statis dengan karakter sosial individu atau 

kelompok yang status quo. Persoalannya bahwa manusia pada dasarnya adalah 

individu yang tidak menyukai perubahan sehingga berkecenderungan untuk 

selalu menolak perubahan. Sehingga dalam lingkungan apapun, kecenderungan 

pertama kali yang muncul ketika sebuah inovasi hadir adalah kecenderungan 

penolakan. 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, inovasi secara umum dapat 

dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Namun dengan kecenderungan 

penolakan yang terjadi, maka inovasi sangat dipengaruhi oleh segala bentuk 

perilaku adopter dan non-adopternya. Dalam riset difusi dikenal istilah pro-

Box 1. Kebutuhan riil, masalah, atau hasil desain (kesengajaan)? 
Dalam kasus transportasi publik, ditengarai bahwa  kebutuhan masyarakat 
kota Jakarta dan sekitarnya akan moda transportasi massal sangat mendesak. 
Mobilitas penduduk Jabodetabek untuk keluar masuk kota Jakarta setiap 
harinya diperkirakan mencapai angka kurang lebih 2 juta orang. Apabila 
waktu mobilitas ini terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan (peak-hours 
seperti misalnya pada jam-jam masuk kantor dan jam-jam bubaran kantor), 
tentunya kondisi ini membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang 
luar biasa besar. 
Sayangnya dengan kondisi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam 
menyediakan infrastruktur transportasi publik yang memadai, telah memaksa 
masyarakat untuk mengandalkan kendaraan pribadi dalam mendukung 
mobilitasnya. Ini ditandai dengan selalu meningkatnya permintaan di pasar 
atas kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, yang  sepertinya 
tidak mengenal kondisi krisis ekonomi sama sekali. 
Apakah permintaan akan sepeda motor dan mobil di pasar ini merupakan 
cermin dari sebuah kebutuhan riil, masalah atau hasil desain (kesengajaan)? 
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innovation bias, yaitu kecenderungan untuk melihat bahwa inovasi adalah selalu 

menjadi satu-satunya jalan pemecahan masalah. Dalam paham ini, dianggap 

bahwa semua inovasi pasti baik, sehingga setiap inovasi harus disebarkan dan 

diadopsi oleh siapapun. Dalam bahasan di bab-bab berikutnya akan diketahui 

mengapa paham ini salah kaprah. 

 

Antara Kreativitas dan Inovasi 

  Pada umumnya istilah inovasi dan kreativitas kerap diidentikkan satu 

sama lain. Kedua istilah ini memang secara konteks mempunyai hubungan 

kasual sebab-akibat. Sebuah inovasi biasanya dihasilkan oleh sebuah daya 

kreativitas. Tanpa kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Namun 

demikian, dalam kenyataannya, kehadiran inovasi juga tidak mutlak 

mensyaratkan adanya kreativitas.  

Dalam sejarahnya, kosakata kreatif jauh lebih dulu dikenal dibandingkan 

dengan inovasi. Kreatif (creative) baru masuk menjadi kosakata dalam bahasa 

Inggris pada akhir abad ke-14. Istilah kreatif ini lebih ditujukan untuk 

menjelaskan sifat Creator (atau Tuhan). Jadi istilah  kreatif adalah hal yang 

berhubungan dengan kapasitas atau kemampuan Tuhan dalam mencipta. Istilah 

ini pada masa itu tidak dilekatkan pada manusia, yang dipandang tidak 

mempunyai hak untuk ”mencipta”. 

Selanjutnya kreativitas mempunyai pengertian yang lebih melunak dan 

melekat pada sifat manusiawi. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah 

kemampuan (an ability) untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. 

Ini berarti sudah ada pergeseran makna dari pengertian ”menciptakan” 

menjadi ”menemukan”. Jadi bukan kemampuan menciptakan sesuatu dari yang 
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tidak ada (creativity is not the ability to create out of nothing), tetapi 

kemampuan memunculkan ide dengan cara mengkombinasikan, merubah atau 

memanfaatkan kembali ide.  

Di sisi lain, kreativitas juga dipandang sebagai sebuah sikap (an attitude), 

yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru, kesediaan 

menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, sikap mencari 

perbaikan. 

Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses (a process) pencarian 

hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya 

bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan 

persoalan yang muncul. 

 

 

Perhatikan

Secara konsep, inovasi berbeda dengan kreativitas. Namun 

pada tataran praktis, keduanya seringkali  bersifat 

komplementer atau saling melengkapi.satu sama lain 

 

Dengan pemahaman mengenai kreativitas ini juga, lahirlah konsep yang 

membedakan cara berfikir kritis dengan cara berfikir kreatif. Gambar berikut 

mengilustrasikan perbedaan antara kedua jenis berfikir. 
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Analitis Generatif

Kritis Kreatif

Konvergen Divergen

Vertikal Lateral

Probability Possibility

Objektif Subjektif

Otak kiri Otak kanan

Verbal Visual

Linear Asosiatif

Ya, tapi Ya, dan
 

Gambar 1.1. 
Dua Jenis Cara Berfikir 

 
 Dalam ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa cara berfikir kritis sangat 

berbeda dengan cara berfikir kreatif. Kecenderungan berfikir kritis adalah 

kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear dan tidak 

memberikan pilihan. Sementara kecenderungan cara berfikir kreatif adalah 

mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khaznah yang 

sudah ada sebelumnya. 

Ini artinya apabila seseorang lebih sering kritis dalam berfikir dan 

bertindak, maka dia lebih sering menggunakan otak kirinya daripada otak kanan. 

Sebaliknya seseorang yang cenderung kreatif, biasanya lebih sering 

menggunakan otak kanannya. 

Kedua jenis berfikir ini tidak saling mengungguli satu sama lain. Masing-

masing mempunyai kegunaan atau manfaat sesuai kebutuhan kontekstual pada 

saat menghadapi masalah. Kemampuan dalam memanfaatkan kelebihan otak kiri 

maupun otak kanan akan menumbuhkan kombinasi kreativitas, kecerdasan dan 

estetika, dalam berinovasi. 
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Gambar 1.2. 

Eureka 
Inovasi hadir bukan karena sebuah kebetulan, 

seperti halnya sebuah spontanitas eureka  
 

Adapun dimensi-dimensi kreativitas biasanya dikenal melingkupi antara 

lain : 

1. Fluency (kefasihan/kelancaran), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas/wawasan yang dimilikinya..  

2. Fexibility (Fleksibilitas), yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak 

kombinasi dari ide-ide yang berbeda 

3. Elaboration (Elaborasi), yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail 

dengan kedalaman dan komprehensif.  

4. Originality (Orisinalitas), yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan  

dari ide atau gagasan yang dimunculkan. 

Kreativitas sebagai sebuah kemampuan, sikap maupun proses dapat 

dipandang dalam konteks tersendiri yang terpisah dari inovasi. Sementara dalam 

dimensinya, nampak adanya keterhubungan langsung antara kreativitas dengan 

inovasi. Dalam prakteknya, hubungan kausalitas di antara keduanya seringkali 

tidak terhindarkan. 
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Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi 

Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif baru 

apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari 

bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah 

inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata 

bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih 

banyak diasosiasikan secara negatif sebagai troublemaker serta lebih identik 

dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang 

sangat luar biasa, terutama terhadap kemapanan sosial politik serta dianggap 

mengancam struktur kekuasan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta  

otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau 

inovasi. Adapun istilah innovative sendiri mulai luas dipergunakan banyak 

orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian. 

 Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian 

inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi 

dipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang 

baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya untuk pertama kali 

dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 yaitu “the act of introducing a 

new product into market”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses 

penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru 

atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental.  

Dalam literatur modern, inovasi sendiri memiliki pengertian yang sangat 

beragam serta banyak perspektif yang mencoba memaknainya. Salah satu 

pengertian1 menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh 

proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, 



Mengenal Inovasi   

9 

lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. 

Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan 

(proses) penemuan (invention).  

Sedangkan dalam Damanpour2 dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat 

berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru,sistem 

struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sejalan 

dengan itu menurut Rogers 3 , salah satu penulis buku inovasi terkemuka, 

menjelaskan bahwa an innovation is an idea, practice, or object that is perceived 

as new by individual or other unit of adopter. Jadi inovasi adalah sebuah ide, 

praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. 

Pengertian dari Damanpour maupun Rogers ini menunjukkan bahwa inovasi 

dapat merupakan sesuatu yang berwujud (tangible) maupun sesuatu yang tidak 

berwujud (intangible). Sehingga dimensi dari inovasi sangatlah luas. Memaknai 

inovasi sebagai sesuai yang hanya identik dengan teknologi saja akan jadi 

menyempitkan konteks inovasi yang sebenarnya. 

Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam 

memahami inovasi adalah Schumpeter (Halvorsen, 2005: 8) yang membatasi 

pengertian inovasi yaitu “restricted themselves to novel products and processes 

finding a commercial application in the private sector”. Dalam pembatasan ini 

Schumpeter menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu: 

1. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi 

hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.  

2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial 

di sektor bisnis. 
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Penulis lain yaitu Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan 

inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi adalah 

berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat 

kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan 

berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. 

Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa   

“successful innovation is the creation and implementation of new 
processes, products, services, and methods of delivery which result in 
significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or 
quality”.   
Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya 

bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan 

metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan 

dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas. 

Dua pengertian terakhir (dari Schumpeter dan Albury) mengindikasikan 

serta menjelaskan bahwa sektor publik, baik dalam berbagai literatur, maupun 

pada tataran praktis ternyata jarang tersentuh dengan inovasi beserta segala 

atributnya. Sektor publik ternyata sangat miskin dengan khasanah dan literatur 

inovasi. Sebaliknya, sektor bisnis ternyata sangat kaya dengan budaya dan 

praktek inovasi.  

Terlepas dari perbedaan inovasi di sektor publik dengan sektor bisnis di 

atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari: 

1. Pengetahuan baru 

Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat 

dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor 

penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 
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2. Cara baru 

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok 

orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara 

baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku. 

3. Objek baru 

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi pengunanya, baik berbentuk fisik 

(berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangible). 

4. Teknologi baru 

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi 

yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikatr kemajuan dari sebuah 

produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-

fitur yang melekat pada produk tersebut. 

5. Penemuan baru 

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada 

kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk 

dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan 

kesengajaan. 

 

 

Perhatikan

Wujud inovasi dapat berupa pengetahuan baru sekaligus juga 

cara, objek, teknologi, dan penemuan baru. Inovasi dapat juga 

berwujud salah satu saja di antaranya. 

 

 Dengan demikian, inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, 

objek, teknologi dan atau penemuan baru. Sifat yang mendasar dari inovasi 

adalah sifat kebaruan (novelty). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau 
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jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru 

oleh pasarnya (masyarakat). Namun demikian sifat kebaruan ini biasanya hanya 

berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya sesuatu yang baru di satu 

tempat, belum tentu baru di tempat yang lain. 

 

    

Difusi Inovasi  

Dalam ilmu difusi inovasi dikenal dua jenis model difusi yaitu (1) model 

difusi pengaruh internal dan (2) model difusi pengaruh eksternal. Model internal 

Box 2. Program KB; sebuah inovasi 
Pada tahun 1970-an Pemerintah Indonesia menghadapi ancaman ledakan 
penduduk. Apabila tidak ditangani, hal ini tentu akan menimbulkan banyak 
persoalan sosial ekonomi bagi masyarakat dan beban yang tidak sedikit bagi 
negara. Pemerintah lalu mengupayakan pengenalan program pengendalian 
kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat. 
Walaupun terjadi pro dan kontra pada awal peluncurannya, namun program 
ini pada akhirnya menemukan momentum yang tepat sehingga dapat 
dipenetrasikan ke pasar (masyarakat) dengan mudah. 
Pada masa itu program KB merupakan sebuah pengetahuan baru bagi 
masyarakat mengenai bagaimana melakukan perencanaan keluarga kecil 
yang dipandang lebih baik. KB juga menjadi cara baru bagi pasangan subur di 
masyarakat untuk melakukan pengendalian kelahiran. Berbagai jenis alat 
kontrasepsi yang diperkenalkan melalui program KB adalah sebuah objek 
baru sebagai alat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat kontrasepsi 
seperti kondom, IUD, spiral dan sebagainya juga merupakan teknologi baru 
dalam mengendalikan atau mencegah terjadinya kehamilan. Alat-alat 
kontrasepsi ini (pada masanya) merupakan penemuan baru di dunia 
kesehatan (reproduksi). 
Dengan demikian KB dapat dipandang sebagai sebuah bentuk inovasi yang 
hadir untuk mengatasi masalah populasi atau menjawab kebutuhan 
pengendalian kelahiran untuk menjamin kesejahteraan yang lebih baik bagi 
masyarakat. 
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merupakan model awal difusi yang pada umumnya dikenal sejak awal 

dikembangkannya disiplin ilmu difusi inovasi. Model ini mempunyai kemiripan 

dengan hasil penelitian Gabriel Tarde, seorang sosilog Perancis (1903) yang 

memperkenalkan hukum imitasi (Law of Immitation). Dalam hukum ini 

dijelaskan bahwa perilaku mendasar dari anggota sosial adalah meniru atau 

mengimitasi. Seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah sistem sosial 

mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain yang dianggap 

menjadi model atau panutan dalam sistem sosialnya. Perubahan perilaku yang 

terjadi secara kolektif akibat dari peniruan ini menandai terjadinya perubahan 

sosial dalam komunitas tersebut. 

Perilaku adopsi inovasi di pasar mempunyai kemiripan dengan perilaku 

imitasi yang dikemukakan dalam hukum imitasi-nya Tarde. Kedua perilaku 

tersebut sebenarnya mengikuti pola kurva ketajaman S sebagai berikut: 

 

Adopsi
Inovasi

Waktu  

Gambar 1.3. 
Kurva Ketajaman S 

(Internal Influence Diffusion Model) 
Sumber : Rogers (2003, 272) 
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Secara umum sebuah proses difusi inovasi akan melewati tahapan yang 

tergambar seperti dalam kurva bentuk “S“ di atas. Pada tahap awal penetrasi 

inovasi di pasar, maka reaksi pertama yang muncul dari pasar (konsumen) dalam 

merespon munculnya sebuah produk baru adalah penolakan. Ketika terjadi 

penetrasi, maka hanya sebagian kecil saja dari anggota sistem sosial (baca: 

konsumen) yang akan mengadopsi. Hal ini terjadi karena hanya sebagian kecil 

saja dari anggota-anggota sistem sosial yang “mampu“ secara ekonomi maupun 

sosial untuk menjangkau produk tersebut. 

Secara lebih rinci, faktor-faktor diatas juga menentukan karakteristik 

adopter dalam menerima inovasi atau perubahan dalam sebuah sistem sosial 

dengan ciri sebagai berikut: 

1. Status Sosio-ekonomi 

Status sosial ekonomi seseorang dalam sistem sosial biasanya ditentukan oleh 

pendidikan, literacy, mobilitas sosial, orientasi ekonomi/komersial, kredit. 

Semakin tinggi status sosio ekonomi seseorang, maka relatif semakin mudah 

baginya untuk menerima inovasi atau perubahan. Ini berarti semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka relatif yang berssangkutan dianggap 

mempunyai peluang lebih besar untuk menerima inovasi atau perubahan 

degan cepat. Demikian pula dengan kondisi literasi, mobilitas sosial, 

orientasi ekonomi dan seterusnya. Seluruh variabel status sosial ekonomi 

berbanding lurus dengan kemudahan dan kecepatan individu dalam 

menerima inovasi atau perubahan. 

2. Variabel Pribadi 

Di samping status sosio ekonomi, terdapat pula variabel pribadi yang 

melekat dalam indiivdu sebagai variabel kecerdasan dan kematangan 



Mengenal Inovasi   

15 

emosional, seperti empathy, less dogmatic, kemampuan memahami abstraksi, 

rasionalitas, intelegensi, sikap positif terhadap perubahan, motivasi. Sama 

halnya dengan variabel status sosial ekonomi, seluruh variabel pribadi ini  

berbanding lurus dengan kemudahan dan kecepatan individu dalam 

menerima inovasi atau perubahan. 

3. Perilaku Komunikasi 

Perilaku komunikasi juga menentukan kecepatan dan kemudahan seseorang 

dalam menerima inovasi atau perubahan. Perilaku komunikasi ini dapat 

berupa partisipasi sosial, keterhubungan dalam sistem sosial, serta 

cosmopolite. Sama halnya dengan kedua variabel di atas, perilaku 

komunikasi ini  berbanding lurus dengan kemudahan dan kecepatan 

individu dalam menerima inovasi atau perubahan. Jadi misalnya semakin 

tinggi partisipasi sosial seseorang, maka semakin besar peluang cepat dan 

mudahnya yang bersangkutan dalam menerima iovasi atau perubahan. 

 

Adapun model kedua adalah model difusi pengaruh eksternal. Model ini 

relatif tidak banyak disentuh dalam literatur difusi. Hal ini karena studi dan riset 

terakhir menunjukkan bahwa model ini mensyaratkan adanya infrastruktur 

yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dari satu sistem ke sistem 

lain dalam waktu yang cepat, sehingga tidak ada lagi kendala geografis yang 

menghambat penyebaran informasi mengenai inovasi yang baru. Saat ini 

perkembangan teknologi informasi telah mampu mengatasi kendala geografis ini 

dan menjembatani pertukaran informasi secara real time. 
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Adopsi
Inovasi

Waktu
 

Gambar 1.4. 
Model Difusi Pengaruh Eksternal 

(External Influence Diffusion Model) 
Sumber : Mahajan and Peterson (1985) 

 

Model ini lebih aplikatif dalam penyebaran informasi ke khalayak luas. 

Pada proses penyebaran informasi relatif tidak terjadi fase seperti pada kurva 

ketajaman S, karena adopter dari seluruh status sosio ekonomi, variabel pribadi 

dan perilaku komunikasi yang berbeda akan dengan sendirinya menerima 

informasi yang disampaikan. Paling tidak seluruh adopter dapat dengan segera 

mengetahui secara umum mengenai adanya informasi tertentu. 

 

Atribut Inovasi 

Dengan merujuk pada pengertian-pengertian diatas, sebuah inovasi tidak 

akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Inovasi mempunyai satusifat 

menjdasar yaitu sfat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi 

dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang 

lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah atau 
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menjawab suatu kebiutuhan tertentu. Walaupun tidak ada satu kesepahaman 

definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa 

inovasi mempunyai atribut4 : 

1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat 

dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

2. Compatibility atau Kesesuaian 

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi 

yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta 

merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak 

sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke 

inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan 

proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat 

3. Complexity atau Kerumitan 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 

Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru 

dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi 

masalah penting. 

4. Triability atau Kemungkinan dicoba 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. 

Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana 
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setap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mengujii kualitas dari 

sebuah inovasi. 

5. Observability atau Kemudahan diamati 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

 

Dengan atribut seperti itu, maka sebuah inovasi merupakan cara baru 

menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun 

demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru 

pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa 

terjadi di tempat lain. 

Adapun Halvorsen menjelaskan bahwa  inovasi sendiri dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

1. Incremental innovations—radical innovations. 

Inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (novelty) dari inovasi itu 

sendiri. Di sektor industri, kebanyaka inovasi bersifat perbaikan incremental  

2. Top-down innovations—bottom-up innovations.  

Ini untuk menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan perilaku. 

Top berarti manajemen atau organisasi atau hirarkhi yang lebih tinggi, 

sedangkan bottom merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan 

pengambil keputusan pada tingkat unit (mid-level policy makers) 

3. Needs-led innovations and efficiency-led innovation. 

Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam 

rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur. 
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Siklus dalam Pengembangan Inovasi 

 Dalam teori pengembangan inovasi dikenal tahapan pengembangan 

inovasi yang menjelaskan mengapa inovasi selalu muncul. Inovasi hadir karena 

adanya masalah atau kebutuhan. Ketika masalah atau kebutuhan muncul di 

tengah-tengah masyarakat, maka inovasi dengan sendirinya akan muncul. Proses 

pengembangan inovasi pada umumnya akan melewati tahapan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan atau masalah 

Mengenali masalah atau kebutuhan dapat dilakukan melalui proses politik di 

mana masalah sosial menjadi sebuah prioritas dalam agenda yang 

memerlukan penelitian 

Dalam kasus lain, ilmuwan dapat mengenali masalah yang akan muncul di 

masa yang akan datang, atau mengenali kesulitan saat ini 

2. Riset Dasar dan Aplikatif 

Inovasi pada umumnya selalu identik dengan teknologi. Dalam hal ini 

pengertian teknologi adalah sebuah rancangan untuk langkah instrumental 

mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat dalam mencapai 

tujuan yang dikehendaki. Teknologi terdiri atas 2 (dua) aspek penting, yaitu: 

a. Aspek hardware (material) seperti peralatan (equipment), produk, dll. 

b. Aspek software (perangkat lunat), terdiri atas pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), prosedur, prinsip-prinsip, dsb. 

Kebanyakan inovasi teknologi diciptakan melalui kegiatan riset dasar atau 

riset yang bersifat ilmiah murni. Riset dasar tidak memiliki tujuan khusus 

untuk mengaplikasikan pengetahuan pada masalah-masalah praktis 

Adapun riset aplikatif merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk 

mengatasi/menyelesaikan masalah praktis. 
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Biasanya untuk mengamankan hasil dari riset tersebut digunakan 

pemanfaatan hak paten. Bagi banyak kalangan paten adalah salah satu 

ukuran kesuksesan dari riset. 

3. Pengembangan 

Sebenarnya istilah Penelitian dan Pengembangan/Litbang  (R&D), tidak 

dipisahkan satu sama lain. Sebagai istilah yang umum, R&D selalu digunakan 

secara bersamaan. 

Namun demikian dalam konteks pengembangan inovasi, penelitian dan 

pengembangan adalah dua kegiatan yang berbeda. Pengembangan sebuah 

inovasi adalah proses meletakkan ide-ide baru ke dalam bentuk yang 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan adopter. 

4. Komersialisasi 

Komersialisasi adalah produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran dan 

distribusi sebuah produk inovasi. Dalam sektor bisnis, tahapan komersialisasi 

ini sangat krusial sebelum sebuah produk dapat dilemparkan ke pasar. 

Sedangkan di sektor publik, tidak dikenal istilah komersialisasi. Selain 

filosofi sektor publik yang non-komersial, produk inovasi di sektor publik 

relatif berbeda dengan produk di sektor bisnis.  

Namun demikian tahapan komersialisasi di sektor publik ini dapat 

dianalogikan sebagai tahapan scaling-up atau penyebarluasan produk inovasi 

tanpa embel-embel komersial. Ini berarti bahwa proses produksi, pabrikasi, 

pengemasan, pemasaran dan distribusi sebuah produk inovasi di sektor 

publik juga terjadi. Sebagai catatan, pemasaran merupakan langkah penting 

dalam memperkenalkan produk inovasi ke pasar. Dalam bab terpisah akan 

dibahas mengenai peran pemasaran di sektor publik. 
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5. Difusi dan adopsi  

Pada tahap ini produk inovasi telah hadir di pasar. Konsumen telah 

mengenal produk tersebut dan mulai menentukan pilihannya untuk 

membeli atau tidak membeli. 

6. Konsekuensi 

Pada tahap ini dapat diketahui apakah masalah atau kebutuhan yang 

diidentifikasi pada awal pengembangan inovasi sudah terjawab atau tidak 

Sering kali masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan baru muncul 

disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi baru. Dengan demikian proses 

pengembangan inovasi menjadi sebuah siklus inovasi. 

 

Tahapan terakhir ini merupakan titik kritis untuk menentukan apakah 

sebuah inovasi berhasil atau tidak dalam memecahkan masalah dan/atau 

menjawab kebutuhan. Apabila berhasil, maka inovasi itu akan bertahan dalam 

kurun waktu tertentu untuk memecahkan masalah dan/atau menjawab 

kebutuhan yang muncul. 

Namun demikian seringkali sebuah produk inovasi tidak serta merta  

memecahkan masalah dan/atau menjawab kebutuhan yang muncul. Seandainya 

sebuah produk inovasi tidak berhasil, maka akan muncul kebutuhan akan 

inovasi yang lebih baru, atau memodifikasi inovasi tersebut untuk disesuaikan 

dengan permasalahan atau kebutuhannya. Proses inilah yang oleh penulis 

disebut sebagai sebuah siklus inovasi. 
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Gambar 1.5. 
Siklus Inovasi 

Sumber: diolah 

 

Jadi siklus inovasi merupakan konsekuensi logis dari tidak sempurnanya 

sebuah produk inovasi. Setiap sesuatu yang baru tidak serta merta akan segera 

menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Sering kali muncul dampak 

baru atau masalah baru yang memerlukan inovasi lebih lanjut yang lebih baik 

lagi. Tidak ada produk inovasi yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat 

lama. Inovasi akan selalu berganti seiring bergantinya masalah atau kebutuhan 

dengan yang baru. 
 

 

Perhatikan

Siklus inovasi tidak selalu terjadi. Adakalanya sebuah produk 

inovasi bersifat ”discontinued” atau berhenti sampai satu jenis 

inovasi saja. Namun sebagian besar inovasi mengalaminya. 
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Mengapa Berinovasi? 

Banyak alasan mengapa harus berinovasi. Jika pada era 1980-an yang 

menjad buzzwords adalah budaya (culture), kualitas (quality) dan rekayasa (re-

engineering), maka sejak tahun 1990-an sampai dengan sekarang kata “inovasi” 

menjadi buzzword yang paling sering dikutip dan diwacanakan. Survey yang 

dilakukan majalah Fortune pada tahun 2000 pada perusahaan-perusahaan 

terkemuka di dunia adalah untuk menanyakan hal yang paling penting dalam 

organisasi untuk bertahan, dan jawabannya tidak lain adalah inovasi. 

Alasan paling sederhana bagi sektor bisnis adalah keharusan berinovasi 

adalah untuk bertahan (survival). Pilihan untuk tidak berinovasi sama saja 

dengan pilihan bunuh diri, karena akan kalah dalam persaingan dengan 

kompetitor yang menawarkan produk barang atau jasa yang sejenis.  

Namun alasan bagi sektor publik untuk berinovasi lebih karena tuntutan 

akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip good governance yang 

menggiring organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi. 

Dalam konteks pembangunan nasional, inovasi di sektor publik menjadi 

mutlak karena negara kita memerlukan percepatan atau akselerasi dalam 

memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing kita 

dengan negara lain, walaupun hanya di tingkat regional masih cukup 

memprihatinkan. 
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Tabel 1.1. 
Perbandingan Peringkat Daya Saing Beberapa Negara 

di Tingkat Regional (Asia) 
 

WEF GCI No Negara IFC / World 
Bank 2006 2006 – 2007 2007 – 2008  

1 Indonesia 135 54 54 
2 India 134 42 48 
3 China 98 35 34 
4 Vietnam 104 64 68 
5 Malaysia 25 19 21 
6 Thailand 18 28 28 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

 

Data di atas menunjukkan perlunya bagi sektor publik di Indonesia 

untuk segera berbenah dan menggunakan cara-cara baru untuk meningkatkan 

daya saing nasional maupun kemajuan bangsa secara umum. 

Sementara itu ada 3 (tiga) alasan mengapa inovasi menjadi sangat prinsip 

dalam organisasi (baik bisnis maupun publik), yaitu 

1. Banyaknya teknik-teknik manajemen yang berfokus pada just-in-time, 

supply chain management, outsourcing, dan total quality atau business 

process re-engineering yang dipakai oleh berbagai perusahan medium 

maupun besar untuk bertahan dan bersaing satu sama lain. Namun hanya 

sedikit yang berani untuk keluar dari mainstream dan menciptakan 

terobosan-terobosan baru. 

2. Teknik-teknik manajemen tradisional di atas juga menggiring organisasi 

pada pola rigiditas dan infleksibilitas. 

3. Dampak dari inovasi dapat dirasakan dan terlihat pada kinerja dan 

keuntungan organisasi di level bottom line. 
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Lantas mengapa terjadi kecenderungan polarisasi karakteristik inovasi di 

kedua sektor? Persoalan lemahnya sejarah inovasi di sektor publik serta 

kekayaan inovasi di sektor bisnis akan dijawab dan dielaborasi lebih mendalam 

pada bab selanjutnya, yang membahas vis-a-vis sektor publik dengan sektor 

bisnis. 

 

 

Perhatikan

Polarisasi inovasi di sektor publik dan di sektor bisnis terbukti 

pada tataran konsep. Namun pada tataran praktek, seringkali 

yang terjadi justru adalah pembauran (blending) 
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Diskusi/Soal Latihan  

1. Mengapa terjadi perubahan perilaku dan perubahan sosial? 

2. Apakah yang menyebabkan timbulnya inovasi? 

3. Apakah perbedaan inovasi dengan kreativitas? 

4. Apa yang menjadi karakter dasar dari sebuah inovasi? 

5. Dalam bentuk apa saja inovasi bisa muncul? 

 

                                                 
1 www.ucs.mun.ca/~rsexty/business1000/glossary/I.htm 
2 Lebih rinci di Organizational Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and 
Moderators, Fariborz Damanpour 
3 Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of Innovation. hal 12 
4 Rogers, ibid. hal 219 


