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Perilaku Organisasi  
terhadap Inovasi 

 
 
Ideas confine a man to certain social groups and social groups confine a man to 
certain ideas. Many ideas are more easily changed by aiming at a group than by 

aiming at an individual. 
(Josephine Klein) 

 

Konsep Perilaku Organisasi  

etika berhadapan dengan setiap jenis perubahan, maka pada 

umumnya sikap pertama kali yang akan muncul dari individu adalah 

sikap penolakan. Hal ini sangat erat dengan karakteristik dasar 

manusia yang tidak menyukai perubahan. Sikap penolakan 

merupakan bentuk pertahanan diri (survival) yang awal dari segala bentuk 

perubahan yang berpotensi mengancam kondisi status-quo. 

 Perilaku individu yang menolak maupun menerima perubahan yang 

terjadi merupakan cermin dnamika yang tidak bisa dihindari dalam sebuah 

sistem sosial. Disiplin ilmu yang mempelajari perilaku tersebut dikenal dengan 

nama perilaku organisasi. Secara pengertian, perilaku organisasi adalah telaah 

dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam 

organisasi 17 . Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku organisasi ini dapat 

K 



 Inovasi di Sektor Publik 
 

88 

diterapkan secara luas dalam perilaku individu di semua jenis organisasi. Ini 

berarti bahwa perilaku organisasi berlaku baik bagi organisasi di sektor pubik, 

maupun di sektor bisnis.  

Saat ini kebutuhan untuk memahami perilaku organisasi semakin tinggi. 

Setiap organisasi di kedua sektor mengalami perubahan lingkungan yang 

sedemikian cepat, sehingga memerlukan respon organisasi yang tepat. Apapun 

bentuk perilaku individu dalam organisasi tersebut, akan menjadi cermin 

perilaku organisasi secara keseluruhan. Demikian pula dengan hadirnya inovasi 

sebagai salah satu instrumen perubahan dalam organisasi, yang memerlukan 

perilaku individu yang positif da kondusif bagi pemanfaatannya. 

Unsur pokok dari perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi 

dan lingkungan. Orang atau individu dalam organisasi membentuk sebuah 

sistem sosial dalam organisasi. Dalam sistem sosial ini terjadi interaksi sosial satu 

sama lain yang membentuk kelompok-kelompok besar dan kecil sesuai dengan 

kepentingannya. Sedangkan struktur menentukan hubunga formal antar 

individu dalam organisasi. Struktur juga mendefinisikan fungsi dari masing-

masing invididu dalam organisasi. Sedangkan teknologi yang dimaksud di sini 

adalah sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi tujuan organisasi. 

Adapun lingkungan merupakan wilayah yang lebih luas di mana organisasi 

beroperasi. Tidak ada organisasi yang berdiri sendiri. Selalu terjadi saling 

ketergantungan dalam sistem yang lebih besar. 

 Ketiga unsur (orang, struktur dan teknologi) berinteraksi dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungan luar, sehingga membentuk sebuah 

perilaku organisasi. 
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Gambar 4.1. 
Unsur Pokok dalam Perilaku Organisasi 

Sumber: Davis (1996; 5) 
 

Perilaku individu dalam organisasi dalam hal ini memegang peranan 

penting menentukan keptusan untuk menerima atau menolak inovasi. Selain 

faktor hambatan yang mungkin muncul sebagai akibat adanya inovasi yang 

membawa perubahan dalam organisasi, faktor manusia dengan segala 

keunikannya masing-masing juga berpengaruh langsung dalam adaptasi 

terhadap sebuah produk inovasi. 

Secara konsep, keputusan individu dalam mengadopsi inovasi berbeda 

dengan keputusan sebuah organisasi dalam mengadopsi inovasi. Keputusan 

individual lebih mencermikan sikap individu dalam meilih sesuai kepentingan 

pribadinya. Sementara keputusan organisasional lebih bersifat memaksa, 

walaupun pada proses awalnya melalui proses yang rasional dan kalkulasi 

untung rugi. 
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Keputusan Inovasi Individu dan Organisasi 

Keputusan inovasi pada konteks individu berbeda dengan proses 

keputusan oleh organisasi. Walaupun sebagian besar proses keputusan individu 

di sektor publik dengan di sektor bisnis berbeda, namun untuk produk-produk 

tertentu, keputusan individu dalam mengadopsi inovasi di kedua sektor 

mempunyai kemiripan. Kondisi serupa juga terjadi dalam keputusan inovasi oleh 

Box 8. Perilaku terhadap Perubahan 
Pak Jono merupakan pegawai negeri, bekerja pada unit Biro Kepegawaian di 
salah satu instansi pemerintah. Walaupun memiliki masa kerja yang cukup 
lama, sekitar 30 tahun, dengan latar belakang pendidikan SD-nya, 
kemampuan Pak Jono dianggap tidak cukup kompetitif uuntuk meraih posisi 
yang lebih tinggi. Tugas sehari-hari Pak Jono adalah mengetik surat-surat 
kenaikan pangkat pegawai. Beberapa tahun yang lalu tugas tersebut 
merupakan keterampilan khusus Pak Jono dengan menggunakan mesin ketik. 
Suatu ketika kantornya memutuskan untuk membeli seperangkat komputer 
dan mesin printer. Pak Jono yang sudah terbiasa dengan mesin manual 
diperintahkan untuk menggunakan komputer yang cara kerjanya tidak 
dimengertinya sama sekali. Tentunya kantornya beriniisatif mengirim Pak 
Jono untuk kursus singkat komputer sebelumnya. Namun ternyata kecepatan 
kerja Pak Jono menurun setelah menggunakan komputer. Berbagai kesulitan 
teknis yang dia hadapi membuat banyak tugasnya menjadi terlambat. Sangat 
berbeda kondisinya ketika dia menyelesaikan tugasnya degan mesin ketik 
tradisional. 
Pimpinan kantor memutuskan untuk mengganti Pak Jono dengan staf yang 
lebih muda lulusan D3 Administrasi Kepegawaian, yang lebih faham bekerja 
dengan komputer. Sementara Pak Jono ditugasi untuk mengawasi dan 
memeriksa kualitas kerja staf tersebut. Sekarang Pak Jono merasa lebih 
nyaman dengan tugas barunya dan merasa diberi kepercayaan serta tanggung 
jawab oleh atasannya. 
Inilah adalah bentuk perilaku organisasi dari hasil interaksi organisasi dalam 
mensikapi dan mengadaptasi perubahan lingkungan dengan tetap 
memperhatikan kepentingan manusia, struktur dan teknologinya. 
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organisasi, di mana keputusan untuk mengadopsi sebuah produk inovasi diambil 

oleh sekelompok orang atau secara kolektif.  

Adapun tahapan keputusan inovasi dalam konteks indivdual adalah 

sebagai tergambar dalam bagan berikut: 

 

KNOWLEDGE /
PENGETAHUAN

PERSUASION /
PERSUASI

DECISION /
KEPUTUSAN

IMPLEMENTATION /
PENERAPAN

CONFIRMATION /
KONFIRMASI

Adopsi

Penolakan

Kondisi
sebelumnya

Karakteristik
pembuat
keputusan

Atribut Inovasi

Gambar 4.2. 
Proses Keputusan Inovasi 

Sumber : Rogers (2003. 170) 
 

1. Pengetahuan 

Tahap pengetahuan adalah tahapan di mana konsumen/pasar (pada sektor 

bisnis) atau warga negara (pada sektor publik) mulai mengenal dan 

menyadari adanya produk inovasi yang baru diluncurkan ke pasar. Proses 

penyadaran ini dimulai dengan adanya kegiatan promosi dan pemasaran 

oleh pemasar. Oleh karenanya peran media massa sangat penting dalam 

membangun kesadaran kolektif dari pasar/warga negara mengenai kehadiran 

produk tersebut. 
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Dalam fase pengetahuan, pasar biasanya mulai tersegmentasi secara otomatis. 

Konsumen hanya tertarik untuk mengikuti berita atau informasi mengenai 

produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, 

konsumen pria cenderung tidak akan tertarik untuk mengikuti informasi 

mengenai produk kosmetik yang inovatif. Hanya konsumen wanita yang 

besar peluangnya untuk antusias mengikuti perkembangan informasi 

mengenai produk kosmetik terbaru. Di sektor publik, misalnya produk dari 

program KB yang diperkenalkan kepada masyarakat hanya akan menarik 

perhatian dari pasangan yang sudah berkeluarga. Orang yang belum 

berkeluarga sangat tipis peluangnya atau bahkan tidak akan mengikuti 

perkembangan informasi mengenai produk KB tersebut. Kecenderungan ini 

dikenal dengan istilah selective exposure, yaitu kecenderungan adopter 

untuk memilah informasi dari produk inovasi sesuai dengan kepentingannya 

sendiri. 

2. Persuasi 

Pada tahap kedua, konsumen atau warga negara mulai dipengaruhi sikap dan 

perilakunya agar positif atau sejalan dengan misi dari produk tersebut. Pada 

tahapan ini terbentuk pola pikir dari konsumen atau warga negara yang akan 

menentukan perilaku konsumen selanjutnya untuk memutuskan sikapnya 

untuk menerima atau menolak. Pada tahapan ini komunikasi interpoersonal 

memegang peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

mengadopsi produk tersebut. 

Tahapan persuasi merupakan tahapan kritis yang menentukan jenis 

keputusan yang akan diambil oleh calon adopter. Apabila persuasi berhasil 

dengan baik, maka adopter akan memutuskan untuk mengadopsi produk 
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inovasi tersebut. Sebaliknya apabila persuasi tidak berhasil, maka calon 

adopter akan memutuskan untuk menunggu atau mungkin langsung 

menolak produk inovasi tersebut. Di sinilah peran dari saluran komunikasi 

dalam membentuk pengetahuan dan memperkuat atau memperlemah 

persuasi yang terjadi. 

Peran media massa sangat penting dan kuat dalam membentuk pengetahuan 

konsumen atau warga negara dalam mengenal atau menyadari adanya 

produk inovasi yang baru hadir di pasar. Pengetahuan yang terbentuk ini 

belum menggerakkan individu untuk mengadopsi. Layaknya orang 

menonton TV atau membaca koran, maka kesadaran (awareness) dulu yang 

terbangun, sedangkan keinginan (willingness) untuk mengadopsi belum 

begitu kuat tertanam. Media massa hanya memiliki kemampuan sedikit 

untuk mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku konsumen. 

Adapun komunikasi interpersonal merupakan media komunikasi antar 

individu yang biasanya saling mengenal satu sama lain. Saluran ini berperan 

kuat dalam mempengaruhi individu untuk mengadopsi atau menolak sebuah 

produk inovasi. Individu cenderung lebih mempercayai informasi mengenai 

produk tersebut dari teman sosialnya di bandingkan dari media massa. 

Pengetahuan mengenai produk tersebut tidak terbangun dari komunikasi 

interpersonal, namunsikap positif atau negatif yang terbentuk dipengaruhi 

kuat sekali oleh saluran komunikasi interpersonal ini. 

 

 
Perhatikan

Saluran komunikasi media massa dan saluran komunikasi 

interpersonal mempunyai peran yang berbeda dalam tahapan 

pengetahuan dan tahapan persuasi. 
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Dalam ilustrasi berikut tergambar bagaimana peran dari masing-masing 

saluran komunikasi beserta pengaruhnya untuk masing-masing tahapan 

pengetahuan dan persuasi. 

Media Massa Interpersonal

KNOWLEDGE /
PENGETAHUAN

PERSUASION /
PERSUASI

 

Gambar 4.3. 
Pengaruh Saluran Komunikasi terhadap Pengetahuan dan Persuasi 

 

Garis tidak terputus menunjukkan pengaruh yang kuat dari saluran 

komunikasi terhadap tahapan di atasnya. Garis putus-putus menunjukkan 

pengaruh yang lemah dari saluran komunikasi terhadap tahapan di atasnya.  

Dalam beberapa sttudi difusi inovasi juga dilakukan survey KAP (Knowledge, 

Attitude, Practice/adoption), untuk membuktikan bahwa ketiga variabel ini 

berbanding lurus. Asumsinya bahwa apabila knowledge atau pengetahuan 

yang positif dari calon adopter, diikuti oleh attitude atau sikap yang positif 

terhadap sebuah produk inovasi tentunya akan menghasilkan practice atau 

adopsi yang positif.  Namun ternyata dalam beberapa kasus, survey KAP 

menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Fakta dii lapangan 

membuktikan bahwa perilaku manusia sangat sulit di prediksi secara akurat. 
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Sebuah penelitian mengenai program KB yang melibatkan sampel negara-

negara berkembang di benua  Asia, Afrika dan Amerika Latin menunjukkan 

adanya bahwa pengetahuan dan sikap para calon adopter yang positif 

terhadap program KB. Ini artinya bahwa mereka memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai program KB serta kemanfaatannya, yang membentuk 

sikap mereka untuk setuju/sesuai dengan misi dari program KB ini. Namun 

ternyata pengetahuan dan sikap yang sudah memihak pada misi program KB 

ini tidak lantas mendorong mereka untuk mengadopsi program KB. Kasus ini 

dikenal dengan istilah KAP-gap, atau kesenjangan KAP.   

Adapun prinsip-prinsip persuasi18 yang pada umumnya dikenal antara lain 

adalah : 

a. Prinsip pemaparan selektif. Sama halnya dengan selective exposure di 

atas, pada prinsip ini tejadi interaksi antara individu akan mengikuti 

“hukum pemaparan selektif”, yang terdiri atas dua bagian berikut : 

• Individu akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, 

kepercayaan, nilai, keputusan, dan perilaku mereka. 

• Individu akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan 

dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka 

sekarang 

b. Prinsip partisipasi khalayak. Persuasi mempunyai peluang untuk berhasil 

dengan baik apabila audiens berpartisipasi secara aktif dalam 

pembicaraan, misalnya dengan bertanya langsung, mengkritisi atau 

mengikhtisarkan apa yang disampaikan. 

c. Prinsip inokulasi. Persuasi lebih sulit dilakukan pada masyarakat yang 

telah terinokulasi, yatu masyarakat yang telah mengetahui posisi 
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pembawa produk inovasi, sehingga mereka telah mempersiapkan diri  

dengan argumen-argumen untuk menentangnya. Sedangkan bagi 

masyarakat yang belum terinokulasi, persuasi lebih mudah dilakukan 

karena tidak perlu menembus resistensi mereka. 

d. Prinsip besaran perubahan. Pada prinsip ini semakin besar dan semakin 

penting perubahan yang ingin dihasilkan, maka akan semakin sulit tugas 

agen pembaharuan. Sebaliknya, semakin kecil perubahan yang hendak 

dihasilkan, maka semakin mudah tugas egenpembaharuan dalam 

membawa produk inovasi ke sebuah sistem sosial. Ini patut dimengerti 

karena manusia berubah tidak secara drastis, namun secara berangsur. 

Persuasi dapat berjalan lebih efektif apabila diarahkan untuk melakukan 

perubahan kecil dengan jangka waktu yang cukup lama. 

3. Keputusan 

Setelah adopter mengetahui adanya produk inovasi dan dipengaruhi oleh 

sejawatnya melalui komunikasiinterpersonal, maka adopter memutuskan 

untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. 

Rogers membedakan penolakan pasif dengan  penolakan aktif. Yang 

dimaksud dengan penolakan aktif adalah enolakan yang dilakukan oleh 

calon adopter setelah yang bersangkutan mempertimbangkan atau mencoba 

terlebih dahulu produk tersebut. Sehingga penolakan yang terjadi 

mempunyai dasar atau alasan yang objektif. Sedangkan penolakan pasif 

adalah penolakan total tanpa menghiraukan sama sekali produk tersebut. 

Proses individu untuk sampai pada keputusan untuk menerima sebuah 

produk inovasi kadang kala tidak sesuai dengan urutan tahapan di atas. Jika 

biasanya proses yang terjadi adalah dimulai dari terbentuknya pengetahuan, 
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terpengaruhinya adopter dan sampai pada tahap memutuskan untuk 

mengadopsi inovasi (knowledge-persuasion-decision), maka pada kasus 

tertentu, terutama di sektor publik, keputusan mengadopsi diambil justru 

sebelum persuasi terjadi (knowledge-decision-persuasion). 

4. Implementasi 

Pada tahapan ini, terjadi perubahan perilaku individu yang mengadopsi 

produk, di mana adopter mulai memanfaatkan produk barunya tersebut 

sesuai dengan fungsinya. Pada fase ini biasanya muncul proses re-invention, 

yatu proses modifikasi sebagai intervensi dari adopter dalam menyesuaikan 

produk tersebut dengan kebutuhannya sendiri. Proses ini bisa terjadi karena 

salah satu alasan berikut: 

a. Inovasi yang rumit 

b. Pengetahuan yang kurang 

c. Inovasi dengan banyak aplikasi 

d. Inovasi untuk masalah besar 

e. Local pride of ownership/kebanggaan lokal kepemilikan 

f. Pengaruh dari agen perubahan 

5. Konfirmasi 

Pada tahapan ini adopter sudah merasakan nyaman dengan produk yang 

diadopsinya. Kecenderungan perilaku adopter selanjutnya adalah mencari 

penguatan. Perilaku adopter pada tahapan ini adalah menghindari situasi 

yang berlawanan atau melemahkan posisi sikapnya dalam memanfaatkan 

produk inovasi, sehingga yang dicari adalah informasi yang mendukung 

keputusannya sebanyak-banyaknya. Di sini agen perubahan juga berperan 

dalam membantu pada tahapan konfirmasi ini. 
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Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara 

individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam mengadopsi produk 

inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut19 : 

1. Initiation atau perintisan 

Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching. Ini 

merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan 

yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini dilakukan 

proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. 

Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk 

menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan 

ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga 

biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan kinerja. 

Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian novasi dalam organisasi. 

Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada tahapan ini 

permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau 

penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan 

feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut. 

2. Implementation atau pelaksanaan 

Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari 

dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan 

organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi 

dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai 

kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, 

sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi.pada fase 

ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan 
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mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya 

terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam 

organisasi tersebut.  

Fase klarifikasi adalah terjadi ketka inovasi sudah digunakan secara meluas 

dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam 

keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena 

mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tida sedikit 

yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang 

terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang 

berlebihan. 

Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah diangap sebagai bagian dari 

organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, 

arena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi. 

 

Perilaku Komunikasi dalam Organisasi 

 Proses difusi dalam sebuah sistem sosial atau orgaisasi juga memerlukan 

medium komunikasi agar informasi mengenai sebuah produk inovasi dapat 

sampai kepada calon adopter atau pasarnya. 

Perilaku komunikasi dalam sebuah sistem sosial biasanya terjadi secara 

homophily (homofili) atau heterophily (heterofili). Komunikasi homofili adalah 

bentuk komunikasi yang terjadi antar individu yang memiliki kesamaan atribut 

seperti misalnya latar belakang pendidikan, etnis, bahasa, status sosial, 

kesejahteraan, kematangan dan sebagainya. Kondisi homofili ini sangat 

membantu kelancaran komunikasi. Lalu lintas pesan yang terjadi berlangsung 

secara lancar karena disampaikan dalam level bahasa yang sama, atau dalam 
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koridor kepentingan yang sama. Namun demikian kondisi komunikasi yang 

lancar ini justru cenderung menghambat terjadinya difusi inovasi. Ini terjadi 

karena komunikasi homofili hanya terjadi secara horizontal pada satu lapisan 

sosial, sehingga pasarnya relatif kecil. 

Sebaliknya komunikasi heterofili adalah bentuk komunikasi yang terjadi 

antar individu yang memiliki perbedaan atribut seperti tersebut di atas. 

Walaupun kondisi heterofili ini cenderung menghambat kelancaran komunikasi, 

yang menyebabkan lalu lintas pesan yang terjadi berlangsung secara tersendat-

sendat, namun demikian kondisi seperti ini justru memperlancar terjadinya 

difusi inovasi. Alasannya sederhana saja, bahwa ini terjadi karena komunikasi 

heterofili terjadi secara vertikal, menembus berbagai lapisan sosial yang berbeda, 

sehingga pasarnya membesar. 

Tabel 4.1. 
Perbandingan Homofili dengan Heterofili 

 

Homofili Heterofili 

1. kesamaan atribut individu 
2. berperan dalam komunikasi 

yang efektif 
3. difusi horizontal dalam struktur 

sistem sosial  
4. sebagai hambatan bagi proses 

difusi 

1. perbedaan atribut individu 
2. sebagai hambatan bagi 

komunikasi 
3. difusi vertikal dalam struktur 

sistem sosial  
4. memiliki potensi mendukung 

proses difusi  
Sumber : diolah 

  

Jika kita ilustrasikan sebuah sistem sosial sebagai sebuah piramida di 

bawah ini, di mana dalam sebuah sistem sosial terdapat lapisan sosial rendah 

menengah dan tinggi sesuai dengan atributnya masing-masing, maka akan akan 
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terlihat jelas mengapa proses difusi menjadi lancar dalam kondisi garis 

komunikasi yang heterofili, dan tersedat dalam kondisi garis komunikasi yang 

homofili. 

  

 Homophily Heterophily  

Gambar 4.4. 
Garis Komunikasi Homofili dan Heterofili dalam Sistem Sosial 

Sumber : diolah 

  

Dengan demikian komunkasi heerofili akan membuka kemungkinan 

pasar yang lebih besar, sehingga proses difusi akan mendapatkan pasar yang 

lebih luas. Ini berarti bahwa peluang terserapnya produk inovasi yang hendak 

dipenetrasikan ke pasar akan lebih besar dibdaingkan dengan pasar yang 

diciptakan oleh komunikasi yang homofili. 

 Komunikasi homofili dan heterofili ini juga merupakan hasil dari 

kedekatan (proximity) komunikasi atau interaksi yang terjadi antar individu. 

Tingginya kedekatan interaksi yang terjadi antar individu disebabkan oleh 

kedua individu atau lebih ini mempunyai kesamaan lingkungan sosial, misalnya 

lingkungan pribadi, lingkungan mobilitas, lingkungan kerja dan seterusnya. 
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Individu yang selalu bertemu satu sama lain dalam medium-medium rutinitas 

tertentu, seperti rumah, perjalanan ke tempat kerja, kantor, tempat makan siang, 

tempat beribadah, dan sebagainya merupakan individu-individu yang 

mempunyai kedekatan komunikasi tinggi, seperti yang diilustrasikan dalam 

gambar di bawah ini antara individu “C” dan individu “D”. Dalam kondisi ini si 

“C” dan si “D” mewakili kelompok atau lapisan sosial yang relatif sama, sehingga 

pasar yang terbentuk adalah pasar pada lapisan sosial yang sama (lebih kecil) 

 

High ProximityLow Proximity

A B
C D

 

Gambar 4.5 
Kedekatan Rendah dan Tinggi 

Sumber : diolah 

 

 Bandingkan dengan kasus pada individu ”A” dengan individu ”B” di 

mana yang terjadi adalah kedekatan rendah. Kedua individu hanya bertemu 

dalam satu atau sedikit medium saja. Sebagai contoh keduanya hanya bertemu 

setiap harinya dalam perjalanan menuju kantor di bis umum. Keduanya saling 

mengenali, namun hanya sebatas kenal selewat. Walapun terjadi percakapan di 

antara keduanya, tidak cukup untuk menilai bahwa keduanya adalah bersahabat. 
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Faktanya bahwa si ”A” dan si ”B” ini mewakii grup atau kelompok sosialnya 

masing-masing. Dengan latar belakang lingkungan sosial yang berbeda di antara 

keduanya, maka pesan atau informasi mengenai sebuah produk inovasi akan 

dengan mudah menyebar di dua pasar yang berbeda. Ini artinya kedekatan 

rendah justru menjembatani dua lapisan sosial sekaligus menjembatani 

mengalirnya informasi produk inovasi di dua pasar berbeda, atau pasar yang 

lebih luas. 

 Dalam bahasa yang berbeda, kedekatan rendah ini oleh Hilton Root 

(2006) disebut sebagai ”the strength of weak ties”, atau kekuatan dari hubungan 

yang lemah. Konsep ini menjelaskan bahwa justru pada kontak sosial yang 

lemah inilah terdapat kekuatan besar untuk mengalirkan informasi atau 

menjembatani penetrasi produk ke pasar yang lebih luas. Ini juga menunjukkan 

adanya hubungan berbanding terbalik antara tinggi rendahnya kontak sosial 

dengan potensi pasar yang mungkin terjadi 

Potensi Pasar

K
on

ta
k 

So
si

al

Rendah /
Sempit Luas

Tinggi

 

Gambar 4.6. 
Hubungan Berbanding Terbalik  

antara Kontak Sosial dengan Potensi Pasar 
Sumber : diolah 
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Asumsinya adalah semakin rendah kontak sosial antar individu dalam 

sebuah sistem sosial yang terjadi akibat perbedaan atribut individunya, maka 

semakin besar pasar yang bisa dirangkul. Sebaliknya semakin tinggi kontak sosial 

yang terjadi antar individu sebagai akibat dari kesamaan atribut sosialnya dan 

lingkungan sosialnya, maka semakin kecil  pasar yang dapat dimanfaatkan. 

 

Kepemimpinan dan Inovasi  

Masih berkaitan dengan unsur sumber daya manusia, selain faktor 

perilaku komunikasi di atas, juga terdapat faktor kepemimpinan yang berperan 

penting dalam proses difusi inovasi, terutama dalam hal pembentukan sikap 

terhadap setiap perubahan atau inovas yang hadir dalam organisasi.  

Organisasi digerakkan oleh visi dan misi yang telah disepakati oleh 

anggotanya secara bersama-sama. Dalam operasionalisasinya, organisasi 

dikendalikan oleh sekelompok kecil anggota (elit orgaisasi atau pimpinan) yang 

mendapat mandat untuk memimpin dan menggerakkan organisasi. Sistem sosial 

sebagai sebuah organisasi informal juga digerakkan oleh visi dan misi yang 

dipimpin oleh seorang pemimpin (informal). Pada organisasi informal, 

pemimpin informal hadir di tengah pendukungnya bermodalkan kharisma dan 

tauladan. Biasanya pemimpin informal mempunyai kemampuan lebih besar 

dalam menggerakkan orang-orang dibandingkan pemimpin formal. Hal ini 

karena pemimpin informal dipandang selalu membawa serta memperjuangkan 

nilai-nilai serta kepentingan yang dianggap mewakili orang banyak. Di beberapa 

komunitas tradisional, pemimpin informal bahkan biasanya menjadi panutan 

atau idola di tengah-tengah pendukungnya. 
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Lain halnya dengan pemimpin formal yang muncul atas dasar legitimasi 

formal. Oleh karena kehadirannya hanya untuk memenuhi posisi formal-

struktural dalam sebuah orgaisasi, maka seorang pemimpin formal biasanya 

belum tentu menjadi penutan atau idola dari bawahannya. 

Dalam konteks difusi inovasi, kedua jenis pemimpin ini penting dalam 

melancarkan proses difusinya. Hanya saja pemimpin informal biasanya memiliki 

keunggulan komparatif dalam hal kemampuannya untuk membujuk massa yang 

lebih besar di bandingkan dengan pemimpin foral. Oleh karena itu pemimpin 

informal biasanya juga merupakan pemimpin opini, yaitu seseorang yang 

memimpin dalam mempengaruhi opini orang banyak tentang inovasi. Dengan 

kata lain kepemimpinan informal biasanya identik dengan kepemimpinan opini, 

yaitu kemampuan seseorang yang secara informal mempengaruhi sikap atau 

perilaku orang lain. 

 

 

Perhatikan

Kepemimpinan formal dalam organisasi berperan penting 

dalam proses difusi, namun kepemimpinan opini berperan 

jauh lebih penting dalam proses difusi. 

 

Kepemimpinan opini berperan dalam membantu proses difusi inovasi, 

baik di tengah struktur masyarakat tradisional yang masih mengagungkan 

panutan atau ketokohan seseorang, maupun dalam masyarakat modernyang 

lebih rasional. Karakter dari pemimpin opini ini adalah : 
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1. Komunikasi eksternal  

Pemimpin opini biasanya mempunyai perilaku komunikasi eksternal yang 

intensif. Dia mempunyai akses yang luas dan mudah, baik ke media massa, 

kosmopolit, dan kontak dengan agen perubahan 

2. Aksesibilitas/Keterhubungan 

Pemimpin opini juga mempunyai tingkat partisipasi sosial yang baik. 

Sehingga biasanya mereka mempunyai jaringan sosial yang cukup luas  

3. Status sosio-ekonomi  

Status sosial ekonomi dari pemimpin opini biasanya lebih tinggi dari 

kebanyakan orang 

4. Variabel Keinovativan 

Pemimpin opini juga mempunyai tingkat keinovatifan yang tinggi, karena 

kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya cukup besar. 

 

Pemimpin opini ini dibedakan ke dalam dua jenis pemimpin, yaitu 

pemimpin monomorphic dan pemimpin polymorphic. Yang dimaksud dengan 

monomorphic adalah kecenderungan individu untuk bersikap sebagai 

pemimpin opini dalam satu jenis topik/inovasi. Ini menunjukkan spesialisasi 

kepakaran (expertise) seseorang dalam membentuk opini tentang bidangnya. 

Pemimpin model ini biasanya hadir di tengah masyarakat modern yang 

berkarakteristik rasional. Sedangkan pemimpin polymorphic adalah pemimpin 

opini dari berbagai jenis topik/inovasi. Biasanya pemimpin jenis ini hadir di 

tengah-tengah masyarakat tardisional. 
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Perhatikan

Pemimpin monomorphic bericirkan spesialisasi dan 

kepakaran di bidang tertentu, sedangkan pemimpin 

polymorphic adalah seorang yang generalis. 

 

Lebih lanjut Jim Selman 20  menguraikan spektrum perilaku yang 

diadaptasi dari Flores (1980) terhadap perubahan dari mulai penolakan total 

sampai dengan perilaku penciptaan aktif dari perubahan sosial itu.  

 

Menolak Mengatasi

Merespon

MenghasilkanMemilih

Mengungguli

negatif melebihipositif
 

Gambar 4.3. 
Perilaku terhadap Perubahan 

Sumber: diolah 

 

Perilaku yang masuk kategori menolak (negatif) terhadap perubahan 

adalah perilaku penolakan  (resistance). Perilaku menolak erat kaitannya dengan 

tujuan dari individu atau pemimpin dalam organisasi untuk bertahan dengan 
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keadaan semula. Perilaku penolakan ini dapat berwujud dalam bentuk ketidak 

setujuan terhadap kebijakan baru, dapat pula berbentuk terang-terangan (overt) 

atau malah sembunyi-sembunyi (covert), penolakan aktif atau pasif, dan 

seterusnya.. Kondisi yang tercipta adalah stabilitas dan tidak ada perubahan.  

Sedangkan tiga perilaku berikutnya merupakan perilaku yang positif 

terhadap perubahan. Perilaku dalam ranking kedua ini adalah perilaku 

mengatasi (coping) yaitu perilaku yang lebih aktif dari sekedar menolak seperti 

di atas. Perilaku ini merupakan tindakan aktif dalam cenderung membendung 

perubahan yang terjadi. Kalaupun perubahan itu tidak terhindarkan, maka 

perilaku mengatasi ini hanya meriupakan reaksi semata atas perubahan tersebut, 

bukan karena keinginan tulus untuk berubah. Itulah sebabnya, walaupun 

perlaku mengatasi ii termasuk positif, namun masih terkategorikan sebagai 

counter-innovative, yaitu perilaku yang kurang mendukung adanya perubahan 

atau inovasi. 

Perilaku positif pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu perilaku merespon 

(responding). Perilaku ini lebih menciptakan dukungan yang kondusif terhadap 

perubahan atau diadopsinya inovasi. Perilaku ini dinilai lebih bertanggung 

jawab terhadap apa yang terjadi dalam organisasi. Dalam perilaku ini terkandung 

adanya komitmen serta rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi. 

Perilaku positif tertinggi adalah perilaku memilih (choosing). Pada 

perilaku memilih, perubahan yang banyak terjadi sudah diterima sebagai fakta 

yang tidak terhindarkan. Perilaku ini bijak dalam menerima fakta tersebut dan 

berupaya untuk memilih perubahan yang paling baik untuk organisasinya. 

Dalam perilaku ini tidak terdapat upaya untuk menghambat atau membendung 

perubahan atau pilihan inovasi yang ada.  



Perilaku Organisasi terhadap Inovasi dan Perubahan   
 

109 

Di atas perilaku positif terdapat dua perilaku yang ”langka” dan hanya 

dimiliki oleh orang-orang dengan kapasitas di atas rata-rata. Perilaku 

menghasilkan (bringing forth) dan perilaku mengungguli (mastery) adalah dua 

perilaku yang kreatif dan melebihi kebanyakan orang. Perilaku menghasilkan, 

misalnya, meruakan perilaku yang bisa menciptakan berbagai keadaan atau 

perubahan. Individu deng perilaku ini tidak dalam posisi melihat atau  

mendengar adanya perubahan, akan tetapi justru pada posisi menciptakan 

keadaan atau perubahan itu sendiri.  Itulah sebabnya sifatnya tergolong cukup 

langka, karena hanya segelintir kecil orang yang bisa menciptakan keadaan atau 

perubahan. Adapun perilaku tertinggi adalah perilaku mengungguli, yatu 

perilaku yang menciptakan banyak kemungkinan. Perilaku ii tidak berhenti 

pada menciptakan berbagai keadaan atau perubahan, namun juga menawarkan 

banyak kemungkinan baru yang memerlukan kemampuan jauh di atas normal. 

Selman mencontohkan Mahatma Gandhi sebagai seseorang dengan kapasitas 

mastery, yaitu orang yang mampu menicptakan kemungkinan baru dalam 

melawan penjajahan dengan jalan yang amat pasif, sebuah strategi yang benar-

benar di luar perhitungan penjajah pada saat itu, namun terbukti sangat efektif 

dalam menggerakkan seluruh India untuk bersatu dalam satu kesatuan perintah. 

Dengan pembagian perilaku yang muncul terhadap perubahan di atas, 

maka model kepemimpinan yang sesuai untuk masing-masing perilaku adalah 

sama dengan hasil riset yang dilakukan oleh Flores, yaitu yang menjelaskan 

hubungan antara perubahan dengan model kepemimpinan yang dirumuskan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 
Spektrum Kepemimpinan dengan Perubahan 

 

Model 
Kepemimpinan 

Jenis Hubungan Tujuan Kondisi Perubahan 

Tentara Menolak Bertahan Fixed-deterministic 
Fasilitator Mengatasi Berkembang, 

maju 
Fixed-not 
deterministic 

Orang Tua, Guru Merespon Bertanggung 
jawab 

Fixed/choice of how 
to relate 

Pelatih Memilih Bersikap 
tenang 

Not 
fixed/commitment to 
accept 

Kharismatik Menghasilkan Menciptakan 
keadaan 
tertentu 

Not 
fixed/commitment to 
create circumstances 

Anugerah Mengungguli Menciptakan 
berbagai 
kemungkinan 
baru 

Not 
fixed/commitment to 
create context 

Sumber : Flores, 1980 

 

Model kepemimpinan tentara, misalnya, yang ketika berhubungan 

dengan inovasi akan serta merta menolaknya. Hal ini terjadi karena tujuan dari 

kepemimpinan tentara ini adalah untuk bertahan. Sedangkan model 

kepemimpinan fasilitator merupakan perilaku kepemimpinan yang lebih positif 

dengan mencoba mengatasi perubahan atau inovasi yang terjadi. Demikian pula 

dengan model-modelkepemimpinan selanjutnya, sampai dengan tingkatan 

model kepemimpinan anugerah, yang bersifat mengungguli dengan tujuan 

menciptakan berbagai kemungkinan baru. 

 



Perilaku Organisasi terhadap Inovasi dan Perubahan   
 

111 

Pembangkang dalam Organisasi 

Pembangkang  atau dissenter adalah individu yang mempunyai perilaku 

berbeda dengan kebanyakan individu lainnya dalam sebuah sistem sosial. Pada 

umumnya seseorang dikategorikan pembangkang apabila memiliki perbedaan 

pendapat, seringkali tidak bersepakat dalam banyak hal, tidak setuju, dan 

menolak. Dengan perilaku yang berlawanan dengan mainstream perlaku dalam 

sistem sosial, biasanya individu ini mempunyai kecenderungan untuk (1) 

menciptakan konflik ketimbang harmoni, (2) relatif tidak disukai kehadirannya 

dan (3) kurang mempunyai relasi sosial yang baik. 

Namun demikian perilaku pembangkang ini bukan sebuah anomali 

dalam sebuah sistem sosial atau organisasi. Perilaku ini bahkan boleh jadi tidak 

kontraproduktif atau destruktif bagi sebuah sistem sosial. Kehadirannya 

seringkali sebagai penyeimbang dalam dinamika interaksi sosial yang terjadi 

antar individu. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, pembangkang berperan 

dalam memperjelas dan menajamkan topik tertentu. 

 Bentuk perlakuan terhadap pembangkang berdasarkan urutan dari yang 

paling moderat sampai dengan yang paling ekstrim adalah sebagai berikut : 

1. Berargumentasi 

Pada bentuk pertama adalah terjadi adu pendapat, adanya perbedaan sikap 

dan perilaku, namun masih dalam level yang normal. Diskusi serta dinamika 

sosial yang terjadi masih dalam batas rasional dan berfikir jernih. Inovasi 

yang diusulkan biasanya mendapatkan respon dari pembangkang berupa 

pertimbangan dan atau kritikan halus. Dalam hal ini, situasi interaksi sosial 

masih kondusif dan dalam batas-batas yang wajar. Situasi konflik belum 

muncul sebagai sebuah ancaman bagi organisasi. Pada titik ini, perilaku 
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pembangkang sangat moderat dan relatif kooperatif. Sehingga interaksi yang 

terjadi antara pembangkang dengan elit organisasi dan sebagian besar 

individu dalam organisasi dengan pembangkang biasanya menghasilkan 

output yang lebih produktif. 

2. Menyimak tetapi tidak mendengarkan. 

Pada bentuk selanjutnya, pembangkang mulai bersuara lebih keras, dengan 

perbedaan sikap maupun perilaku yang mulai menajam. Elit organisasi, 

termasuk sebagian besar individu anggota organissi masih melakukan 

interaksi sosial dengan pembangkang. Respon terhadap kehadiran inovasi 

yang diberikan oleh pembangkang diakomodasi dalam forum resmi maupun 

situasi interaksi keseharian. Namun pesan yang disampaikan pembangkang 

tidak terlalu ditanggapi. 

3. Mentertawakan 

Sampai pada tahapan ketiga ini, interaksi dan komunikasi dua arah antara 

pembangkang dan non-pembangkang dalam sebuah organisasi masih terjadi, 

baik secara verbal maupun non verbal. Namun pada titik ini, sikap dan 

perilaku pembangkang tidak ditanggapi secara serius. Bahkan kehadirannya 

dianggap sebagai lelucon belaka yang tidak bermakna bagi kepentingan 

organisasi. Pada titik ini, dinamika yang terjadi mulai mengarah pada 

lecenderungan munculnya konflik yang lebih terbuka. 

4. Mengabaikan 

Pada tahapan ini, perilaku pembangkang mulai diabaikan dalam situasi 

kolektif atau forum-forum organisasi. Pengabaian eksistensi pembangkang 

mulai jelas terlihat dengan tidak dibukanya ruang akomodasi bagi perbedaan 

yang dimunculkan oleh pembangkang. 
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5. Menghilangkan idenya 

Pada tahapan ini, ide pembangkang bukan hanya diabaikna, tetapi juda 

dihambat agar tidak sampai muncul ke dalam forum yang besar dalam 

sebuah organisasi. Arus ide-ide baru dan kritis dari pembangkang dipotong 

sebelum sampai pada komunitas yang lebih besar dari organisasi itu. Oleh 

karenanya ide-ide pembangkang ini tidak sempat berkembang dan direspon 

oleh komunitas besar organisasi, karena sudah hilang sejak awal. 

6. Melarang 

Pada tahapan ini perilaku pembangkang merupakan individu yang dianggap 

kontra-produktif dengan tujuan organisasi secara umum. Sehingga perlakuan 

terhadap pembangkang pada tahapan ini adalah dengan melarang eksistensi 

pembangkang tersebut baik secara fisik maupun ide. 

7. Mengusir 

Ini adalah kondisi paling ekstrim, di mana pembangkang sudah dianggap 

sebagai ancaman dan bukan merupakan bagian dari organisasi. Sehingga 

perlakuan yang diberikan adalah dengan mengusirnya dari lingkungan 

organisasinya. Mirip dengan istilah dalam kamus politik dikenal yaitu 

persona-non-grata, dalam hal ini pembangkang di persona-non-grata kan 

oleh organisasinya sehingga baik secara normatif maupun yuridis formal 

bukan lagi menjadi bagian dari organisasi yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan tingkatan perlakuan terhadap pembangkang di atas, maka 

Horribe 21  menyimpulkan bahwa pembangkang dalam organisasi terbagi ke 

dalam 4 (empat) jenis pembangkang, sekaligus menjelaskan bahwa teknik dalam 

mengelola perilaku pembangkangan ini dalam organisasi, sebagai berikut :  
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Situational 
Dissent

Dissenter
Role

Underground 
Dissent

Whistle-
blowing

• Argument
• Listening but

not hearing
• Laughing it off

• Argument
• Listening but

not hearing
• Laughing it off
• Ignore
• Make invisible
• Forbid

• Ignore
• Make invisible

• Make invisible
• Forbid
• Get rid of

 

Gambar 4.4. 
Jenis Pembangkang 

Sumber: Horibe (2001, 46) 
 

 Situational dissent atau pembangkangan situasional dihadapi dengan 

sikap beradu pendapat, emnyimak walaupun tidak terlalu mendengarkan, dan 

cukup ditertawakan saja. Sementara untuk dissenter role atau peran 

pembangkan, maka selain ketiga teknik tersebut, Horribe juga menyarnkan 

untuk mulai mengabaikan, dan bahka melarangnya.  

Adapun underground dissent atau pembangkangan bawah tanah lebih 

baik diabaikan dan dociba untuk dihilangkan, seolah-oleh tidak pernah hadir 

dalam organisasi. Dan perlakuan terhadap perilaku pembangkangan yang paling 

ekstrim (whistle blowng) yang mengancam organisasi secara tujuan maupun 

eksistensi adalah dengan melarang sama sekali dan bahkan mengusir semua 

unsur yang terlibat di dalamnya. 
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Diskusi/Soal Latihan  

1. Unsur-unsur organisasi apa saja yang berinteraksi dengan sebuah 

kehadiran inovasi atau perubahan lingkungan? 

2. Jelaskan perbedaan keputusan inovasi secara individu dengan keputusan 

inovasi oleh organisasi. 

3. Jelaskan perbedaan peran saluran komunikasi media massa dengan 

interpersonal terhadap tahapan pengetahuan dan tahapan persuasi. 

4. identifikasi perbedaan komunikasi homofili dengan heterofili. 

5. Apa yang dimaksud dengan the strength of weak ties? Jelaskan 

hubungannya dengan tingkat kedekatan komunikasi (proximity) 

6. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dapat menjadi pemimpin 

opini?  

7. Jelaskan perbedaan pemimpin monomorphic dengan pemimpin 

polymorphic. 

8. jelaskan perilaku-perilaku apa saja yang mendukung adanya perubahan 

atau inovasi? 

9. Menurut Saudara model kepemimpinan yang seperti apa yang cocok 

dengan rutinitas lingkungan kerja Saudara, yang juga mengalami 

tuntutan perubahan atau tuntutan mengadopsi inovasi. 

10. Apa saja peran pembangkang dalam organisasi, dalam kaitan dengan 

adanya perubahan atau inovasi yang diadopsi? 
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