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Belajar dari Sektor Bisnis 
 
 

One must learn by doing the thing, for though you think you know it, 
you have no certainty, until you try it 

(Sophocles, 400 SM) 
 
 

idak dapat dipungkiri bahwa sektor publik harus mau belajar banyak 

dari sektor bisnis. Inovasi yang berkembang di sektor bisnis 

merupakan model pembelajaran yang baik yang dapat dicontoh oleh 

sektor publik dalam membangun dan mengembangkan inovasinya. 

Keberhasilan sektor bisnis dalam mengelola inovasinya tidak terlepas dari 

fleksibilitas serta situasi kometitif yang dihadapi secara konstan oleh sektor 

bisnis. 

Kegiatan yang berfokus pada inovasi (Tom Ling, 2002) yang biasanya 

dipraktekkan di sektor bisnis, antara lain: 

1. mendorong munculnya gagasan atau ide baru, melalui : 

a. penelitian dan pengembangan (R&D) yang berbasis ilmiah 

b. memanfaatkan pengalaman pelangggan 

c. memanfaatkan pengalaman pensuplai 

d. eksperimentasi “what-if” 

T 
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e. pembelajaran melalui kemitraan dan kluster inovasi, serta 

f. mengidentifikasi ruang pasar yang baru 

2. mengelola inovasi, melalui 

a. keterampilan individu 

b. budaya organisasi 

c. kepemimpnan 

d. kolaborasi 

e. pemahaman teoritis tentang proses perubahan kompleks 

f. pengujian 

3. Difusi, melalui 

a. Komunikasi 

b. Penyediaan sumberdaya  secara tepat waktu dan tempat untuk 

mendukung inovasi 

c. Mengatasi penolakan 

d. Mengidentifikasi keberhasilan 

e. Mendiseminasi bukti-bukti keberhasilan 

f. Mengelola resiko 

 

Jadi inovasi di sektor bisnis mempunyai siklus dari mulai tahapan 

menggagas ide-ide baru (generating ideas), mengelola inovasi (managing 

innovation) sampai terjadinya difusi. 

 Menggagas ide baru merupakan tahapan yang dimulai dari kegiatan 

penelitian dan pengembangan (R&D) yang berbasis ilmiah. Organisasi bisnis 

biasanya memberi alokasi dana dan sumber daya yang cukup untuk kegiatan ini. 

Dalam organisasi bisnis yang besar, kegiatan R&D dilakukan secara profesional 
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untuk mengamati dan mempelajari berbagai cara untuk memenangkan 

persaingan dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis. 

Ide-ide baru ataupun hanya kemungkinan-kemungkinan baru selalu diberi 

keleluasaan untuk dikembangkan dan diuji. Dengan trial-and-error, organisasi 

bisnis akan mencoba segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi kerja 

atau kualitas produknya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang membantu 

untuk merebut konsumen sebanyak-banyaknya. 

 

Managing 
Innovation

Diffusion

Generating
Ideas

 

Gambar 6.1. 
Siklus Inovasi di Sektor Bisnis 

Sumber : Tom Ling, 2002 
 

Dalam menggagas ide baru, R&D juga memanfaatkan pengalaman 

pelanggan untuk menghasilkan produk yang benar-benar dapat menjawab 

kebutuhan pelanggan atau sesuai dan tidak bertentangan dengan latar belakang 

pelanggan, pengalaman pensuplai juga dimanfaatkan dalam mengenali perilaku 

dari shareholder, agar didapatkan kinerja bisnis yang lebih harmonis. 
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Kompetensi untuk Difusi Inovasi 

 Terkait dengan siklus inovasi di atas, masing-masing tahapan 

mempunyai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi. Kompetensi yang 

harus dipenuhi adalah kompetensi yang bersifat pengetahuan atau analisis (hard), 

sampai dengan kompetensi pemahaman kreatif (soft).  
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Gambar 6.2. 

Peta Kompetensi untuk Difusi Inovasi29 
 

Pada tahapan menggagas ide, kompetensi yang dibutuhkan adalah ilmu 

terapan, modelling, memahami pelanggan dan pembelajaran serta kerja 

kemitraan. Ilmu terapan berperan sebagai instrumen atau alat pengetahuan yang 

dapat mendorong munculnya gagasan-gagasan baru. Kemampuan modeling atau 
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skenario what-if juga sangat membantu dalam mendorong munclnya ide-ide 

kreatif. Demikian pula halnya dengan pemahaman pelanggan dan supplier 

dengan metode ilmu sosial kualitatif yang dapat memperdalam empathy kepada 

terutama pelanggan, sehingga ide yang muncul mengarah pada terjawabnya 

kebutuhan pelanggan. 

Demikian pula dengan tahapan mengelola inovasi. Persyaratan 

kompetensi yang dibutuhkan antara lain eksperimen, analisis perubahan, 

membangun jejaring, perencanaan proyek dan manajemen resiko pemahaman 

budaya organisasi dan membangun praktisi reflektif serta menyediakan 

kepemimpinan dan visi. Dalam hal ini eksperimen dibutuhkan untuk menguji 

gagasan baru agar lebih handal ketika akan di sebarkan ke pasar.  

Kompetensi penting lainnya dalam mengelola inovasi ini adalah 

kemampuan menganalisis perubahan dengan teori sistem. Dinamika lingkungan 

akan sangat mempengaruhi inovasi yang hadir, sebagaimana juga pengaruh 

inovasi terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya teori sistem bermanfaat 

dalam memahami cara kerja interaksi inovasi dengan lingkungannya. 

Dalam upaya menjaga inovasi tetap bermunculan, maka diperlukan 

jejaring inovatif. Pembangunan kluster dan jejaring inovatif berguna dalam 

mengelola inovasi sekaligus mendorong terciptanya gagasan-gagasan baru. 

Dalam seuah jejaring inovatif, biasanya produk inovatif akan  lebih mudah 

terpelihara dan terbangun siklusnya dengan baik. 

Mengelola inovasi juga membutuhkan perencanaan proyek dan 

manajemen resiko yang terrencana. Sebuah produk inovasi akan bermanfaat 

apabila dapat disebarkan ke pasar dengan erencanaan yang tepat, sebagaimana 

yang telah diulas-di bab-bab sebelumnya. Selain itu manajemen resiko perlu 
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diterapkan agar dapat menjaga stabilitas atau kontinuitas penyebaran sebuah 

produk secara lebih baik lagi. Manajemen resiko akan mengenali dan 

memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi ketika sebuah produk inovasi 

sudah dilemparkan ke pasar. Dengan manajemen resiko, segala kemungkinan 

terburuk yang akan mengganggu proses difusi inovasi dapat diantisipasi atau 

paling tidak diminimalisir dampaknya. 

Dalam mengelola inovasi, juga dibutuhkan pemahaman akan budaya 

organisasi seta kepemimpinan yang mempunyai visi yang jelas. Budaya 

organisasi perlu dipahami secara mendalam, karena biasanya di dalamnya ada 

semacam kearifan lokal yang menjadi ciri khas atau tradisi tersendiri yang 

berlaku dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Sebuah produk inovasi harus 

diadaptasikan dengan norma lokal organisasi, setelah pada akhirnya akan 

terintegrasi menjadi bagian dari sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut.  

Dalam hal ini peran kepemimpinan yang tangguh dan visi yang jelas 

akan membantu dalam pengelolaan inovasi dengan lebih baik. Organisasi tanpa 

adanya kepemimpinan dan visi yang tepat, tidak akan mampu mengelola inovasi 

dengan secara baik. 

Adapun dalam tahapan difusi, kompetensi yang paling dipersyaratkan 

adalah evaluasi, insentif, komunikasi dan diplomasi. Evaluasi dan identifikasi 

keberhasilan diperlukan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan proses 

difusi.  

Sedangkan insentif bermanfaat dalam mendorong proses difusi inovasi 

yang lebih berhasil. Rogers (2003; 236-237) menjelaskan efek positif dari insentif 

terhadap proses penyebaran inovasi dan membaginya ke dalam beberapa 

kategori insentif, yaitu: 
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1. adopter vs diffuser 

Insentif dapat diberikan kepada adopter agar dapat menarik minat 

adopter untuk membeli produk inovasi. Insentif juga dapat diberikan 

kepada diffuser atau pihak yang memasarkan produk tersebut, agar lebih 

giat dalam memasarkan produknya.  

2. individu vs sistem 

Insentif diberikan secara individual yang mendapatkan manfaat hanya 

untk yang bersangkutan. Insentif juga dapat disediakan dalam bentuk 

kolektif, di mana yang merasakan manfaat adalah seluruh sistem. Seperti 

contoh program pemerintah yang memberikan insentif secara sistem. 

3. positif vs negatif 

Insentif yang bersifat positif adalah yang merangsang baik konsumen 

amupun pemasar untuk berperilaku mendukung terjadinya difusi. 

Insentif positif bagi adopter atau pemasar dapat berupa penghargaan, 

hadiah, diskon dan sebagainya. Insentif negatif adalah pemberian sanksi 

(terutama di sektor publik) atau penghilangan akses terhadap manfaat 

dari sebuah produk. 

4. finansial vs non finansial 

Insentif dapat diberikan dalam bentuk finansial maupun non finansial. 

Seperti contoh di sektor publik, insentif finansial dapat diberikan 

melalui keringanan pembayaran pajak. Insentif non finansial diberikan 

dalam bentuk kemudahan perijinan atau penyediaan infrastruktur dan 

sebagainya. Sedangkan di sektor bisnis, insentif ini mempunyai variasi 

yang lebih banyak. Insentif ini dimaksudkan untuk menarik konsumen 

sebanyak-banyaknya. 
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5. langsung vs tidak langsung 

Insentif juga dapat diberikan secara langsung pada saat terjadinya 

transaksi pembelian atau adopsi sebuah produk, atau justru diberikan 

beberapa waktu kemudian. Kedua jenis insentif mempunyai kelebihan 

dan kekurangan masing-masin, sehingga perlu disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan dan respon pasarnya. 

 

Setelah adanya  pemberian insentif, kompetensi penting lainnya adalah 

komunikasi dan pemasaran. Komunikasi diperlukan untuk menyebar luaskan 

informasi mengenai sebuah produk inovasi kepada pasar. Sektor publik yang 

berkepentingan dengan masyarakat memerlukan saluran komunkasi sebagai 

media untuk menyebar luaskan gagasan atau produknya30. Tindak lanjut dari 

komunikasi ini adalah pemasaran produk. Pemasaran adalah kunci dari proses 

difusi. Pemasaran akan memastikan bahwa produk inovaso akan sampai ke 

pasar31. 

Kompetensi terakhir yang bersifat “soft” yang dibutuhkan dalam tahapan 

difusi ini adalah diplomasi dan persuasi. Dengan diplomasi dan persuasi, maka 

perilaku adopter akan dipengaruhi atau dipersuasi agar bersifat positif terhadap 

hadirnya inovasi baru. Kompetensi ini lebih banyak biasanya dibutuhkan oleh 

jenis komunikasi interpersonal32. 

Secara keseluruhan, inovasi akan berhasil apabila dapat menyebar ke 

seluruh sistem. Di sinilah pentingnya peran knowledge brokering dalam 

organisasi yang akan memastikan informasi mengenai sebuah produk inovasi 

menyebar ke seluruh sistem. 
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Kemitraan Pemerintah dan Swasta 

 Inovasi yang dibangun di sektor publik maupun sektor bisnis pada awal 

mualnya berjalan secara masing-masing. Namun karena terjadi interaksi di 

kedua sektor, maka inovasi di sektor publik dan bisnis menjadi saling 

mempengaruhi satu sama lain.  

Kerjasama pemerintah dan swasta pada akhirnya menjadi tak 

terhindarkan. Dengan perannya di masing-masing sektor, dibutuhkan tindakan 

komplementer atau saling melengkapi dari kedua sektor untuk membangun 

kebersamaan dan membagi keuntungan bersama. Inovasi yang hadir di sektor 

publik maupun di sektor bisnis akan saling mempengaruhi sebagai akibat dari 

adanya interaksi yang terjadi di antara keduanya. 

 Sektor publik hadir sebagai provider, enabler dan regulator sekaligus 

membuka peluang bisnis bagi pekerjaan-pekerjaan umum yang ditawarkan 

kepada sektor publik. Demikian pula halnya sektor bisnis yang menawarkan 

efisiensi harga sebagai dampak positif dari situasi persaingan yang dihadapinya, 

sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat secara umum. 
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Gambar di atas menjelaskan adanya spektrum kerjasama antara sektor 

publik dengan sektor bisnis, khususnya dalam konteks kerjasama investasi. 

Berkaitan dengan kerjasama atau partnership antara kedua sektor, maka 

pemahaman dan kesepakatan mengenai framework merupakan titik yang lebih 

didominasi oleh sektor publik. Hal ini karena sektor publik lah yang menentukan 

atau berperan sebagai provider. Sedangkan peran lebih sektor bisnis dalam hal ini 

adalah pada saat terjadinya investasi publik yang pasif. Di tengah-tengahnya 

dimungkinkan terjadinya joint venture antara kedua sektor berupa co-ownership 

yang membagi kepemilikan atas sesuatu serta co-responsibility  yang membagi 

tanggung jawab secara bersama. 

Sebaliknya dalam konteks tanggung jawab investasi, sektor publik 

berperan secara pasif, msalnya dengan mengeluarkan surat utang, sedangkan 

sektor publik berperan aktif karena kepentingannya untuk menghasilkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai provider di sektor publik 

untuk memastikan adanya kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum, 

dan juga berperan sebagai enabler atau regulator dalam hubunganna dengan 

sektor bisnis. 

Dengan adanya interaksi intensif antara sektor bisnis dengan sektor 

publik, maka peluang munculnya inovasi-inovasi yang digagas akan semakin 

besar. Sektor publik perlu mempelajari banyak hal dalam membangun inovasi 

dari sektor bisnis. Walaupun tidak semua yang berasal dari sektor bisnis dapat 

diaplikasikan di sektor publik. 
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Diskusi/Soal Latihan  

1. Jelaskan secara singkat model siklus inovasi di sektor bisnis. 

2. Menurut pemahaman Saudara, kompetensi mana yang terpenting dari 

setiap tahapan siklus inovasi? 

3. Insentif apa saja yang dapat di terapkan sektor publik dalam mendorong 

terjadinya difusi? 

4. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung inovasi di sektor publik 

dan di sektor bisnis? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Tom Ling, 2002. 
30 Untuk pendalaman, lihat kembali Bab IV yang menjelaskan peranan saluran komunikasi 
dalam proses difusi. 
31 Untuk pendalaman, lihat kembali Bab V yang khusus membahas mengenai pemasaran. 
32 Untuk pendalaman, lihat kembali Bab IV 


