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Penutup 
 
 
 

eluk beluk inovasi sudah kita pelajari dalam 6 (enam bab) di atas. 

Banyak pelajaran yang bisa dipetik,di samping banyak pula 

kekeliruan yang harus dikritisi. Kehadiran inovasi merupakan 

fenomena yang tak terhindarkan karena sifatnya yang natural (alami). 

Hal ini karena inovasi merupakan penanda atau ciri majunya sebuah peradaban. 

Semakin akrab orang dengan inovasi, maka semakin meningkat kualitas 

hidupnya.  Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, inovasi telah menjadi 

instrumen perubahan sosial secara makro, maupun instrumen perubahan 

perilaku sosial dalam tataran mikro. 

Oleh sebab itu mendifusikan inovasi merupakan kebutuhan nyata. 

Apabila inovasi dihadirkan tanpa adanya proses difusi ke calon adopter, maka 

hanya akan menyisakan pemborosan sumber daya dan kesia-siaan akibat tidak 

adanya manfaat yang bisa didapat dari inovasi tersebut. Ini juga berarti bahwa 

novasi tidak boleh selesai dan berhenti pada meja laboratorium atau gedung 

perguruan tinggi saja, atau bahkan menjadi hegemoni dan kepentingan pemilik 

hak paten, dan mungkin simbol keangkuhan akademisi. Justru inovasi harus 

dapat dibumikan, dipasarkan dan disebarkan seluas-luasnya, untuk diuji nilai 

manfaatnya. Dan nanti pasarlah yang akan menentukan nilai kemanfaatannya. 
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Inovasi yang hadir di sektor publik maupun sektor bisnis mempunyai 

karakter atau ciri yang mudah dibedakan secara konsep, namun pada tataran 

praktis justru lbih sering berbaur satu sama lain. Ini terjadi karena adanya 

interdependensi atau saling keergantungan antara kedua sektor. Sebagaimana 

halnya teori sistem yang menjelaskan ketergantungan satu sub-sistem dengan 

sub-sistem lainnya, sektor publik dan sektor bisnis merupakan sub-sub sistem 

yang bekerja secara komplementer atau saling melengkapi.. 

Pada akhirnya, inovasi di sektor publik hanya akan berhasil dengan baik 

apabila masyarakat luas memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi di 

sektor publik menjadi tidak memiliki arti apa-apa, dan bahkan tidak akan 

membuat perbedaan apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. 

Tentunya inovasi di sektor publik juga tidak diharapkan menyerap dana publik 

terlalu besar atau berlebihan, yang menyebabkan ketidak seimbangannya 

dengan nilai manfaat yang didapatkannya. 

Dalam proses penyebarannya, inovasi juga harus memperhatikan budaya 

dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. 

Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi 

kepada penggunanya, tetapi juga bagian dari apresiasi atas budaya yang eksis. Ini 

tidak lepas dari karakter inovasi yang baru dan cenderung menggeser struktur 

nilai dan budaya yang lama.  

Dalam penyebarannya, inovasi membutuhkan kondusivitas dari perilaku 

individu maupun perilaku organisasi. Perilaku yang positif pada akhirnya akan 

membantu dalam mengintegrasikanya menjadi bagian dari rutinitas atau 

keseharian organisasi. Situasi kondusif ini diciptakan oleh perilaku individu 
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dalam organisasi, bentuk komunikasi, maupun mode kepemimpinan, serta 

perlakuan terhadap pembangkang dalam organisasi. 

Sebagai penutup, perlu diresapi bahwa inovasi memang kelihatan 

menyenangkan karena sifatnya yang membawa perbaikan, namun pada 

kenyataannya inovasi justru seringkali menjadi sumber masalah terutama dalam 

organisasi. Dengan sifatnya yang baru dan relatif “menggangu” sistem yang telah 

mapan berlaku sebelumnya, tidak banyak orang menyukai inovasi. Tidak 

berlebihan apabila Machiavelli (1513) pernah mengatakan bahwa the innovator 

makes enemies of all those who prospered under the old order, and only luke-

warm support is forthcoming from those who would prosper under the new. 
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