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KATA PENGANTAR 

 

Dalam era global yang dinamis dan dalam rangka menyambut masyaratkat 

ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu mengembangkan diri dan 

meningkatkan daya saing. Dengan adanya tuntutan ini, maka mau tidak mau pemerintah 

Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat berkompetisi dengan 

negara – negara lain. Untuk itu, salah satu faktor penting dalam peningkatan daya saing 

dan pembangunan nasional adalah kualitas pengembangan kompetensi pejabat instansi 

pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Sedangkan salah 

satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan Diklatpim adalah kualitas isi bahan ajar.   

Pembelajaran dalam Diklatpim terdiri atas lima agenda yaitu Agenda Self Mastery, 

Agenda Diagnosa Perubahan, Agenda Inovasi, Agenda Membangun Tim Efektif dan 

Agenda Proyek Perubahan. Setiap agenda terdiri dari beberapa mata diklat yang 

berbentuk bahan ajar.  Bahan ajar Diklatpim merupakan acuan minimal bagi para pengajar 

dalam menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Diklatpim 

terkait dengan isi dari bahan ajar yang sesuai agenda dalam pedoman Diklatpim. Oleh 

karena bahan ajar ini merupakan produk yang dinamis, maka para pengajar dapat 

meningkatkan pengembangan inovasi dan kreativitasnya dalam mentransfer isi bahan ajar 

ini kepada peserta Diklatpim.  Selain itu, peserta Diklatpim dituntut kritis untuk menelaah 

isi dari bahan ajar Diklatpim ini. Sehingga apa yang diharapkan penulis, yaitu pemahaman 

secara keseluruhan dan kemanfaatan dari bahan ajar ini tercapai.  

Akhir kata, kami, atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima 

kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan pengayaan 

terhadap isi dari bahan ajar ini. Kami berharap budaya pengembangan bahan ajar ini terus 

dilakukan sejalan dengan pembelajaran yang berkelanjutan (sustainable learning) peserta. 

Selain itu, kami juga membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi 

bahan ajar ini . Hal ini dikarenakan bahan ajar ini merupakan dokumen dinamis (living 

document) yang perlu diperkaya demi tercapainya tujuan jangka panjang yaitu 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang berdaya saing. Demikian, 

selamat membaca dan membedah isi bahan ajar ini. Semoga bermanfaat. 

 
Jakarta,   Desember 2015 

Kepala LAN RI, 
 

 

Dr. Adi Suryanto, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Perubahan yang cepat akibat globalisasi menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa 

dalam berbagai sektor, baik dalam bidang ekonomi, social budaya, politik dan lain 

sebagainya. Inovasi adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, 

karena inovasi mendukung penciptaan industri, bisnis, dan lapangan kerja baru dan juga 

meningkatkan efisiensi, kualitas dari barang dan jasa. Oleh karena itu dalam perkembangan 

pasar yang semakin global, para inovator handallah yang memiliki posisi baik untuk meraih 

peluang-peluang global. Guna memberikan informasi benchmarking /perbandingan inovasi 

antar negara dan juga memfasilitasi dialog antara sektor publik dan swasta diciptakanlah 

Global Innovation Index (GII). GII dipublikasikan oleh Cornell University, INSEAD, dan the 

World Intellectual Property Organization (WIPO, sebuah agen khusus di bawah PBB).  

Dalam laporan GII 2013, menunjukan bahwa Indonesia menduduki ranking 85 dari 

142 negara. Hal ini adalah peningkatan 15 ranking dari ranking 2012, dan menempatkan 

Indonesia di antara 10 negara yang memiliki peningkatan ranking terbesar di dunia dengan 

Uganda (+28) dan Costa Rica (+21) di dua besar. 

(http://www.gepindonesia.org/2013/07/07/indonesia-ranked-85th-out-of-142-countries-in-the-

global-innovation-race, diakses tanggal 22 November 2015). Indonesia masih ketinggalan 

jauh dengan Swiss, Swedia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Finlandia, Hong Kong, 

Singapura, Denmark, dan Irlandia yang menduduki ranking 10 besar. Dalam tahun 2014 

menurut laporan GII, peringkat indeks inovasi  Indonesia melemah 2 point  yang pada tahun 

sebelumnya menempati peringkat 85 menjadi ranking 87. Indeks Inovasi Indonesia ini diukur 

berdasarkan riset yang dilakukan oleh World Intellectual Property Organization bersama 

Cornell University dan Instead (http://www.antaranews.com/berita/499564/tingkat-inovasi-

indonesia-peringkat-31-dari-144-negara, diakses tanggal 6 Desember 2015). Lalu 

bagaimana kondisi inovasi tahun 2015?. Tingkat inovasi Indonesia dipandang masih cukup 

baik, di mana posisinya menempati peringkat 31 dari 144 negara, demikian disampaikan 

Menteri Perindustrian, Saleh Husin (Antara News). Hal ini berarti terjadi pengingkatan yang 

sangat drastis.  

Salah satu faktor  menstimulus inovasi-inovasi di sektor publik, pemerintah adalah  

melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Revormasi Publik (PANRB) tahun 2014 

mencanangkan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Bahkan dalam tahun 2014 dicangankan sebagai 

http://www.gepindonesia.org/2013/07/07/indonesia-ranked-85th-out-of-142-countries-in-the-global-innovation-race
http://www.gepindonesia.org/2013/07/07/indonesia-ranked-85th-out-of-142-countries-in-the-global-innovation-race
http://www.antaranews.com/berita/499564/tingkat-inovasi-indonesia-peringkat-31-dari-144-negara
http://www.antaranews.com/berita/499564/tingkat-inovasi-indonesia-peringkat-31-dari-144-negara
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tahun inovasi pelayanan publik. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat dan 

daerah agar dalam melakukan inovasi pelayanan publik lebih fokus, terarah, mendalam, dan 

berkesinambungan.  

Di samping itu kompetisi inovasi pelayanan publik ini untuk melakukan evaluasi, 

sejauh mana upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. Selain 

penilaian, Kementerian PAN dan RB  memberikan saran-saran dan rekomendasi perbaikan, 

namun tidak lagi semata-mata menerapkan hal-hal formal, dan kaku dengan aturan-aturan, 

tetapi lebih fleksibel. Program kompetisi ini mendapat dukungan dari banyak pihak, terbukti 

banyaknya instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah mengikuti program ini.  

Pada tahun 2014 terdapat 99 Top Inovasi yang diseleksi kemudia diseleksi dalam 9 top 

inovasi. Sedangkan dalam tahun 2015 diikuti oleh 1.188  peserta baik tingkat pusat maupun 

daerah. Dari jumlah peserta yang telah mendaftar tersebut, lanjutnya, terdiri dari 298 inovasi 

kementerian/lembaga, 216 inovasi pemerintah provinsi, 436 inovasi kabupaten, dan 238 

inovasi pemerintah kota. Hal ini menunjukan bahwa animo mengikuti kegiatan inovasi 

sangat besar. 

  Dalam rangka mewujudkan inovasi publik tersebut peranan pemimpin sebagai motor 

penggerak organisasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi 

pemimpin, baik level eselon 4, eselon 3 maupun eselon 2 dan eselon 1 dalam melakukan 

inovasi-inovasi di unit organisasi sangat diperlukan. Lembaga Administrasi Negara melalui 

Diklat Kepemimpinan Pola Baru memberikan muatan materi Inovasi Publik, yang merupakan 

bagian dari agenda inovasi.  

 

B. Deskripsi Singkat 
 

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan inovasi terhadap 

pengelolaan program instansinya melalui pembelajaran konsep dan pola pikir inovasi dan 

pengelolaan program oganisasi, penerapan strategi inovasi proses dan substansi program 

organisasi, praktik inovasi pengelolaan program organisasi pada unit organisasi. Mata Diklat 

disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan 

praktik. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menginovasi pengelolaan program 

organisasi pada unit instansinya.  

 

C. Tujuan Pembelajaran  
 
5. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menginovasi 

pengelolaan program organisasi pada unit instansinya. 
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6. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:  

1) Menjelaskan konsep dan pola pikir inovasi dan pengelolaan program organisasi; 

2) Menerapkan strategi inovasi dalam organisasi;  

3) Menginovasi pengelolaan program organisasi pada unit organisasi.  

 

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 
 

Mengacu pada deskripsi singkat dan indikator hasil belajar, maka pokok bahasan 

bahan ajar  ini berkenaan dengan: 

1.  Konsep dan pola pikir inovasi dan pengelolaan program organisasi;  

a. Konsep Dasar Inovasi  

b. Konsep Dasar Pola Pikir dalam Pengelolaan program Organisasi 

2. Strategi inovasi dalam   Organisasi;  

a. Merencanakan Inovasi 

b. Melaksanakan Inovasi 

c. Membangun Budaya Inovasi  

3. Inovasi pengelolaan program organisasi pada unit organisasi.  

a. Praktik-praktik Inovasi di Sektor Pemerintah. 

b. Praktik-praktik Inovasi di Sektor Swasta 

c. Praktik Inovasi di Masyarakat. 

 

E. Metode Pembelajaran  
 

Pendekatan  yang dipergunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan partisipatif 

yang mengaplikasikan pendekatan orang dewasa. Metode yang dipergunakan lebih 

menekankan  pada penggunaan metode ceramah interaktif, assessment diri, tanya jawab, 

curah pendapat, simulasi, praktik, kerja individual , kerja kelompok,  dan  kisah. Media yang 

dipergunakan antara lain kasus, film, skenario, gambar, pos Et, kasus, dan lain sebagainya. 

 

F. Petunjuk Penggunaan Modul 
 
1. Bagi Widyaiswara 

Sebelum memandu pembelajaran hendaknya anda mempersiapkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Mempersiapkan media pembelajaran seperti kasus, vedio, gambar-gambar 

inovatif yang dapat menstimulus peserta diklat agar inovatif; 
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2) Mampu mengkaitkan materi Inovasi dengan proyek perubahan peserta diklat dan 

mengecek judul proyek perubahan peserta diklat apakah sudah memenuhi 

kriteria inovasi? 

3) Memberikan inspirasi bagi peserta diklat yang berkaitan dengan inovasi-inovasi 

pada level eselon 3. 

4) Mampu memotivasi peserta diklat untuk membuat inovasi-inovasi di unit 

organisasinya. 

 

2. Bagi Peserta Diklat 

Pada saat dan setelah membaca modul ini hendaknya Saudara melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Mampu mengkaitkan materi yang anda baca dalam modul ini dengan proyek 

perubahan anda; 

2) Open mind agar mampu berfikir lateral; 

3) Berkonsultasi dengan Widyaiswara keterkaitan antara proyek perubahan dengan 

materi inovasi; 

4) Memastikan rancangan proyek perubahannya sesuai dengan krteria inovasi; 

5) Setelah akhir pembelajaran pastikan anda mampu membuat kanvas inovasi 

terkait dengan judul rancangan proyek perubahan anda. 

 

3.  Bagi Penyelenggara Diklat 

 Sebelum pembelajaran dimulai pastikan anda telah melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tersedia jaringan internet di Ruang kelas, apabila tidak memungkinkan dalam 

pemanggilan peserta diklat, pesera diklat di minta membawa modem; 

2) Tersedianya speaker yang dapat dihubungkan dengan lap top; 

3) Berkoordinasi dengan penyelenggara widyaiswara berkaitan dengan penyiapan 

media pembelajaran; 

4) Telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan visitasi. 
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BAB II 

KONSEP DAN POLA PIKIR INOVATIF 
DALAM PENGELOLAAN PROGRAM ORGANISASI 

  

 

Indikator  hasil belajar: Setelah membaca Bab ini anda diharapkan dapat 
menjelaskan konsep dan pola pikir inovasi dan pengelolaan program organisasi. 

 

 

A. Konsep Dasar Inovasi 

1. Pengertian Inovasi 

 

Sumber : https://www.google.co.id, diakses tanggal 20 September 2015 

Anda familiar dengan produk Aqua bukan? Amati gambar di atas, apakah dari 

gambar di atas menunjukan bahwa perusahaan yang memproduksi Aqua melakukan 

inovasi? Mengapa? Lalu apakah inovasi itu?. Kata Inovasi berasal dari kata latin In dan 

Novare yang bermakna membuat sesuatu yang baru, untuk merubah (Bessant, 2009). 

Menurut kamus bahasa Inggris Encharta Word English Dictionary, Inovasi memiliki 

beberapa terminologi yang dapat digunakan untuk menjelaskan kata inovasi dalam bahasa 

Indonesia (a) innovate (verb) sebagai kata kerja yang artinya memperkenalkan cara baru 

untuk melakukan sesuatu atau sebuah alat baru, (b) innovation (n) sebagai kata benda 

yang memiliki arti sebuah kegiatan atau sebuah proses penciptaan atau memperkenalkan 

sesuatu yang baru diciptakan atau cara baru dalam melakukan sesuatu, (c) innovative (adj) 

sebagai kata sifat yang berarti memiliki arti baru dan orisinil atau sebuah pendekatan baru 

https://www.google.co.id/
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dan orisinil (Microsoft, Encarta, Word English Dictionary, 1999) Jhon Bessant mendefiniskan 

inovasi sebagai “to make something new, to change” (Jhon Bessant, Innovation, New York: 

DK, 2009:6). Steven P. Robbins dan Timoty A. Judge mendefinisikan inovasi adalah sebuah 

gagasan baru yang dijalankan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses 

atau layanan. (Sthephen P. Robbins dan Timothy A.Judge, Organizational Behavior 

2011:361). Inovasi dalam pengertian ini lebih  menitik  beratkan pada aplikasi dari gagasan 

baru untuk memperbaiki atau menghasilkan suatu produk, proses dalam pelaksanaan 

pekerjaan maupun perbaikan dalam pelayanan.  

Sedangkan Sthephen P.Robbins dan Mary Coulter berpendapat bahwa inovasi 

adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. 

(Sthephen P. Robbins dan Mary Coulter, 2010:21). Avanti Fontana mengatakan bahwa 

inovasi adalah pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam 

mentransformasi input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar dalam 

perbandingan antara kegunaan dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau 

pengguna (Avanti Fontana, 2010:21). Gareth Jones berpendapat bahwa innovation is the 

process by which organizations use their skills and resources to develop new goods and 

services or to develop new production and operating systems so that they can better 

respond to the needs of their customer (Gareth Jones, Organizational Theory, Design and 

Change, 2010:385). Inovasi adalah suatu proses dimana organisasi menggunakan 

keterampilan dan sumber-sumber untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem 

sehingga   dapat melayani kebutuhan pelanggan. West & Farr seperti dikutip Djamaludin 

Ancok  mendefiniskan inovasi sebagai the intentional introduction and application within a 

role, group organization of ideas, processes, products or procedurs, new to the relevant unit 

of adoption, designed to significantly benefit the individual, the group, organization or wider 

society (Djamaludin Ancok, 2013:34 ).  

Inovasi bukan hanya tentang ide yang cemerlang tetapi juga membuat ide tersebut 

menjadi nyata karena tidak peduli seberapa bagus ide anda, ide tersebut tidak akan 

menguntungkan organisasi anda jika anda tidak dapat mengubahnya menjadi sebuah 

perubahan yang praktis. Sehingga dapat dibuat sebuah rumus dasar tentang definisi 

inovasi: 

 

 

 

Bagan di atas menjelaskan bahwa inovasi yang cukup singkat, yaitu sukses 

mengimplementasikan ide-ide kreatif. Dengan kejelasan definisi seperti telah disebutkan 

diatas, maka selanjutnya akan digunakan istilah “Kreativitas”. Kreativitas adalah 

Inovasi = Ide + Implementasi 
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kemampuan mewujudkan suatu ide baru. Sedangkan Inovasi adalah penerapan praktis dari 

ide yang kreatif. Berikut ini dikutipkan beberapa definisi inovasi  sebagai berikut:  

Tabel 2.1: Definisi Inovasi 

Item Deskripsi 

Menciptakan sesuatu yang 
baru. 

Merujuk pada inovasi yang menciptakan pengeseran 
paradigm dalam ilmu, teknologi, struktur pasar, 
keterampilan, pengetahuan dan kapabilitas. 

Menghasilkan hanya ide-
ide baru. 

Merujuk pada kemampuan untuk menemukan 
hubungan-hubungan baru dan membentuk komninasi-
kombinasi baru dari konsep-konsep lama. 

Menghasilkan ide, metode, 
alat baru 

Merujuk pada tindakan menciptakan  produk baru atau 
proses baru. Tindakan  ini mencakup  invensi  dan 
pekerjaan yang diperlukan untuk mengubah ide atau 
konsep menjadi bentuk akhir. 

Memperbaiki sesuatu yang 
sudah ada. 

Merujuk pada perbaikan barang atau jasa untuk produksi 
besar-besar atau produksi  komersial atau perbaikan 
sistem. 

Menyebarkan ide-ide baru. Menyebarkan dan menggunakan praktik-praktik baru di 
dunia. 

Mengadopsi  sesuatu yang 
baru yang sudah dicoba 
secara suskes di tempat 
lain. 

Merujuk pada pengadopsikan sesuatu yang baru atau 
yang secara signifikan diperbaiki, yang dilakukan oleh 
organisasi untuk menciptakan nilai tambah, baik secara 
langsung untuk organaisasi maupun secara tidak 
langsung untuk konsumen. 

Melakukan sesuatu  
dengan cara yang baru. 

Melakukan tugas  dengan cara yang berbeda secara 
radikal. 

Mengikuti pasar. Merujuk pada inovasi yang berbasiskan kebutuhan 
pasar. 

Melakukan perubahan. Membuat perubahan-perubahan yang memungkinkan 
perbaikan berkelanjutan. 

Menarik orang-orang 
inovatif 

Menarik atau merekrut dan mempertahan kepemimpinan 
dan manajemen talenta dan manajemen manusia             
(people management) untuk memandu jalannya inovasi. 

Melihat sesuatu dari 
perspektif yang berbeda. 

Melihat pada suatu masalah dari perspektif berbeda. 

Sumber: (Innovate We Can, Avianti Fontana, 2009:19-20) 

 

Berdasarkan definisi yang telah dibahas di atas penulis mensintesiskan bahwa 

Inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses produk dan 

prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan 

keuntungan bagi individu, kelompok dan organisasi secara luas.  

 

2. Karakteristik Inovasi 

Inovasi bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, namun juga memiliki 

karakteristik tertentu sehingga suatu produk layanan atau proses merupakan dapat 
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dikatakan sebagai inovasi. Lalu apakah karakteristik inovasi?.  Rogers (1983)  

mengemukakan lima karakteristik inovasi: 

1)   Keunggulan relative (relative advantage) 

Keunggulan relative adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih 

baik/unggul dari yang ernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti 

ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan. 

2)   Kompatibilitas (compatibility) 

Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten 

dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan 

pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi itu tidak dapat diadopsi 

dengan mudah. 

3)   Kerumitan (complexity) 

Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit 

untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang degan 

mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang 

sebaliknya. Semakin mudah dipahami oleh pengadopsi, semakin cepat suatu 

inovasi dapat diterima. 

4)  Kemampuan diujicobakan (trialability) 

Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji 

coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diujicobakan dalam setting 

sesungguhnya, umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan 

cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulan. 

5)  Kemampuan untuk diamati (observability) 

Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat 

dilihat orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, 

semakin besar kemungkinan orang atau kelompok orang tersebut mengadopsi. 

 

3. Faktor Utama dan Prinsip Manajemen Inovasi 

Sebelum berbicara tentang faktor utama dan prinsip manajemen inovasi perlu 

direnungkan tiga pertanyaan kunci dalam mengelola inovasi sebagai berikut:  

1) Mengapa kita berinovasi 

Inovasi selalu melibatkan resiko dan hasil dari inovasi tidak selalu kelihatan 

2) Apa yang dapat kita ubah 



Bahan Ajar Diklatpim  III                                                                   9 
 

 
 

Anda harus memahami opsi untuk inovasi sebelum anda dapat membuat 

keputusan dimana harus melakukan inovasi 

3) Dan bagaimana kita dapat mewujudkan inovasi 

Dalam menjawab pertanyaan yang ke tiga perlu memperhatikan kiat-kiat khusus 

dalam melakukan inovasi.    Hasil riset membuktikan yang dilakukan oleh Armoud De Meyer  

dan Sam Gang yang dipublikasikan dalam buku Inspire to Innovate ( 2005)  menguak faktor-

faktor yang menghambat jalannya inovasi di Asia. Armoud dan Sam melakukan riset di Asia  

tentang Manajemen Innovasi dalam dua tahap yakni faktor penghalang inovasi dan prinsip-

prinsip inovasi. Penghalang inovasi tersebut meliputi:  

1) Kelangkaan Sumber Daya Manusia untuk inovasi. Pola pikir yang lebih 

menakankan pada efisiensi penciptaan nilai baru, berpikir berorientasi pada 

produk sehingga menghasilkan produk tingkat kualitas rendah. Sedangkan untuk 

menciptakan nilai tinggi menuntut perubahan aturan main, perubahan model 

bisnis yaitu mengubah secara konsisten target konsumen, nilai yang diberikan 

kepada konsumen. Bagaimana menciptakan nilai guna untuk konsumen. 

2) Pasar yang merangsang inovasi secara geografis berjarak jauh secara kultural 

berbeda. Sedikit pengetahuan tentang bagaimana membangun merk, 

mengembangkan saluran distribusi dan promosi yang canggih. Jarak pembeli 

dan konsumen yang jauh, kurangnya pengetahuan tentang pasar untuk 

mengembangkan produk, proses dan layanan terbarukan. Data pasar kurang 

dan riset data pasar yang tidak akurat. 

3) Kebijakan industrial (pola pikir persaingan, pola pandang makro–industri). 

Kecenderungan menganakemaskan perusahaan-perusahaan publik, perusahaan  

dan pengusaha tertentu. Pengusaha di Indonesia data tahun 2014 

memprihatinkan karena untuk memulai usaha dibutuhkan waktu 151 hari, 

Masalah perizinan, administrasi. Sementara di Singapura hanya membutuhkan 

waktu enam hari. 

4) Organisasi memiliki budaya menolak inovasi yang berkonsekuensi dari 

mentalitas keterbelakangan dan organisasi hierarkis-birokratik yang menghambat 

kreativitas. Ini di tandai oleh perusahaan di Asia budaya kekeluarga yang kuat 

sehingga menimbulkan rendahnya ragam berpikir dan pengetahuan tidak 

produktif dan tidak inovatif. Adanya cap bahwa barang-barang produk Asia hasil 

kerja karyawan barang murahan, biaya upah murah, nilai kualitas barang rendah 

dan buruknya citra perusahaan Asia. Penciptaan nilai rendah mendominasi  pada 

kegiatan perdagangan. 
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5) Kekurangnya penghargaan. Membangun merk sering diabaikan. Kurangnya 

kemampuan mendesain yang baik dan rendahnya jumlah paten yang diberikan 

kepada warga Asia serta rendahnya royalty dan pendapatan lisensi yang 

diterima. 

Ada prinsip-prinsip dalam manajemen inovasi meliputi: 

1) Tidak Ada Inovasi Tanpa Kepemimpinan 

Inovasi yang berhasil membutuhkan visi yang jelas. Kolaborasi dengan semua 

orang dalam organisasi untuk mencapai kesuksesan. Contoh; kesuksesan 

Microsoft, Oracle, Apple dipengaruhi oleh visi Bill Gates, Larry Ellison, dan Steve 

Job. Kepemimpinan perlu menentukan sasaran inovasi organisasi. 

Kepemimpinan yang visioner, inspiratif dan menghargai martabat manusia 

seutuhnya, mendahulukan kepentingan yang lebih besar, berintegritas dan terus 

meningkatkan kinerja inovasi pada setiap unit penciptaan nilai, individu, 

organisasi, dan masyarakat. Memiliki kemampuan kepemimpinan untuk 

membawa organisasi atau perusahaan memiliki tujuan sesuai dengan visi, 

strategis, tujuan, arah, dan model peran ideal. 

2) Inovasi Membutuhkan Manajemen Risiko yang Terkalkulasi 

Setiap inovasi pasti mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu mengetahui dan 

mampu mengelola resiko. Resiko tersebut bisa berasal dari resistensi dari stake 

holders, karyawan dan resiko-resiko lainnya.  

3) Inovasi Dipicu oleh Kreativitas 

Inovasi merupakan akumulasi dari ide-ide kreatif oleh karena itu perlu diciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi munculnya ide-ide kratif. Misalnya, dengan 

membentuk kelompok atau tim kerja inovasi, mengekspos informasi-informasi 

kepada seluruh anggota dalam organisasi, memberikan penghargaan atau 

pengakuan yang layak yang dapat mendorong inovasi. 

4) Inovasi Membutuhkan Integrasi organisasi 

Agar inovasi berhasil dengan baik maka seluruh anggota dalam organisasi harus 

merasa miliki inovasi dalam hal ini masing-masing anggota harus memiliki jiwa 

dan spirit inovasi. Disamping itu setiap proses inovasi harus diorganisasikan 

dalam tahapan-tahapan proses inovasi. 

5) Keberhasilan dalam Inovasi Membutuhkan Keunggulan dalam Manajemen 

Proyek 

Inovasi tidak aka ada artinya apabila tidakdiimplementasikan dengan baik. Di 

dalam implementasi ini biasanya akan memperoleh tantangan–tantangan. Oleh 

karena itu, harus sudah mulai diantisipasi dalam implementasi inovasi tersebut. 
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6) Informasi adalah Sumber Daya Penting untuk Efektivitas Inovasi 

Dalam pelaksanaan inovasi informasi dan ide adalah merupakan bahan baku 

yang akan ditransformasikan menjadi inovasi produk, proses, maupun inovasi 

pelayanan. Oleh karena itu, akses inovasi harus benar-benar diperhatikan 

dengan baik agar memperoleh informasi-informasi agar dapat mengembangkan 

inovasi dalam organisasi. 

7) Hasil dari Upaya Kreatif Perlu Dilindungi 

Inovasi merupakan upaya kreatif yang membutuhkan perlindungan dari hasil 

inovasinya agar memiliki hak kekayaan intelektual. 

8) Inovasi yang Berhasil Berakar pada Pemahaman yang Baik tentang Pasar 

Inovasi harus benar-benar mengacu pada ide dan proses yang harus 

dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, pemahaman  yang baik 

tentang pasar perlu diperhatikan,  kemampuan untuk mendengarkan respon dari 

pasar perlu dilakukan secara tepat. 

 

4. Tipe dan Jenis Inovasi 

Tipe inovasi dapat dilihat dari hasil inovasinya. Tipe tersebut menurut Davila, Epstein 

dan Shelton mengkategorikan inovasi ke dalam 3 (tiga) tipe yakni tipe incremental, tipe semi 

radikal dan tipe radikal. (Davila, Epstein, Shelton, Profit-making Innovation, 2009:45)  

Tipe inovasi incremental adalah inovasi yang dimaksudkan untuk membawa sedikit 

perubahan pada produk atau jasa dan proses yang sudah ada. Sedangkan tipe inovasi 

radikal adalah tipe inovasi dengan pengubah produk, jasa dan proses sepenuhnya dengan 

cara-cara baru. Sedangkan inovasi semi radikal adalah perubahan terhadap produk, barang 

dan jasa yang dilakukan secara setengah-setengah. Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt 

mengklasifikasikan inovasi meliputi inovasi incremental, inovasi radical dan inovasi 

transformasi. (Joe Tidd, John Bessat, Keith Pavitt, Managing Inovation, Integrating 

Technological, market and Organizational,( John Wiley &Sons,LTD, Chichester, 2003:8)         

Inovasi tersebut dapat berupa inovasi produk, inovasi pelayanan maupun inovasi 

proses. Inovasi incremental dapat diartikan perubahan atau penyesuaian sederhana dalam 

produk, jasa atau proses yang ada. Inovasi radikal dapat diartikan sebagai inovasi yang 

mengubah secara drastik keampuan, menghasilkan produk, jasa atau proses baru yang 

berbeda dari sebelumnya atau tidak pernah ada sebelumnya. Lepak, dkk, Akademic 

Management Review dalam Avanti Fontana menitik beratkan bahwa inti dari inovasi adalah 

penciptaan nilai. (Lepak, dkk (2007), Academic Management Review, dikutip langsung oleh 

Avanti Fontana, Innovate We Can, (Cipta Inovasi Sejahtera,2011: 30)).  
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Dalam hal ini inovasi dapat dilihat dari tingkat individu, tingkat organisasi maupun 

tingkat masyarakat. Inovasi pada tingkat individu menitik beratkan pada kemampuan, 

motivasi, inteligensi, interaksi individu dengan lingkungannnya yang akan menunjang 

individu untuk menciptakan nilai, untuk bertindak kreatif, untuk membuat pekerjaannya lebih 

inovatif sehingga kinerja individu lebih meningkat. Peningkatan kinerja individu akan 

berdampak pada kinerja organisasi. Dengan demikian penciptaan nilai inovatif yang terjadi 

pada individu akan berdampak pada kinerja organisasi. Sedangkan inovasi pada tingkat 

organisasi difokuskan pada penciptaan nilai untuk organisasi seperti penciptaan 

pengetahuan, invensi dan inovasi yang berdampak pada proses penciptaan nilai. Inovasi 

pada tingkat masyarakat lebih menitik beratkan pada pemerintah yang berjuang untuk 

menciptakan nilai bagi kebaikan dan manfaat masyarakat, seperti kegiatan, program dan 

insentif untuk berwirausaha. Djamaludin Ancok berpendapat bahwa inovasi bukan hanya 

menyangkut penciptaan suatu produk seperti komputer, radio maupun mobil namun inovasi 

juga meliputi aspek proses, metode, struktur, hubungan, strategi  pola pikir,   produk dan 

inovasi pelayanan, (Djamaludin Ancok. p 36). 

Inovasi proses adalah sebuah inovasi untuk menyederhanakan suatu proses agar 

lebih sederhana agar lebih efisien dan efektif sehingga tidak berbelit-belit. Hal ini akan 

memberikan kepuasan bagi pelanggan. Inovasi metode lebih banyak digunakan di dunia 

pendidikan dan pelatihan sehingga metode yang digunakan lebih menarik, interaktif dan 

sesuai dengan kebutuhan peserta diklat/anak didik. Sedangkan inovasi struktur organisasi 

lebih menitik beratkan pada inovasi pada perubahan struktur organisasi sehingga lebih 

fleksibel. Inovasi produk lebih menitik beratkan pada inovasi produk yang lebih multiguna. 

Sedangkan inovasi pelayanan lebih menitik beratkan pada inovasi-inovasi yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan inovasi kepada pelanggan, sehingga mampu memberikan 

pelayanan secara prima kepada pelanggan. 

 

5. Perilaku Inovator 

Siapakah Inovator itu? Inovator adalah setiap individu yang mau dan mampu 

melaksanakan inovasi-inovasi.  Inovator adalah orang yang memiliki semangat dan motivasi 

yang besar untuk mewujudkan gagasan atau penemuan baru menjadi kenyataan (Tim 

Penulis PPM, 2013:5). Sebagai seorang inovator perlu memiliki perilaku sebagai berikut      

(Scott D. Anthony, 2012:36). 

a. Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan andalan sang innovator, Mengapa? Karena 

dengan bertanya akan memperoleh ide baru, ilmu pengetahuan baru serta menemukan 

jawaban-jawaban yang sebelumnya belum mendapatkan jawaban. Atau dengan bertanya 
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akan memperkuat jawaban yang sudah ada. Mereka mampu bertanya dengan bergairah, 

sering menantang status quo. Pertanyaan tersebut unuk memahami bagaimana sesuatu 

berlangsung hari ini, mengapa sesuatu tersebut seperti ini, dan bagaimana hal itu dapat 

diubah. Secara kolektif, pertanyaan-pertanyaan mereka membangkitkan  pemahanan baru, 

hubungan, kemungkinan, dan petunjuk. Kami menemukan bahwa para innovator 

menunjukkan secara konsisten rasio Q/A yang tinggi, dimana pertanyaan (Q)  tidak hanya 

melebihi  jawaban (A)  dalam percakapan biasa, namun dinilai sama tinggi atau sama 

baiknya dengan jawaban yang baik. 

b. Melakukan Pengamatan.  

Para inovator juga merupakan para pengamat yang hebat. Pengamatan akan 

mempertajam daya analisas dan daya inovasi. Dengan pengamatan akan memperoleh 

informasi dan cara kerja baru yang dapat mendorong inovasi. Mereka secara hati-hati 

melihat dunia disekeliling mereka -termasuk pelanggan, produk, jasa, teknologi, dan 

perusahaan- dan pengamatan membantu mereka memperoleh pemahanan dan ide-ide 

mengenai cara baru untuk melakukan sesuatu. Perjalanan pengamatan  Job  ke Xerox 

PARC menyediakan benih  pemahanan yang menjadi katalis baik untuk sistem  operasi dan 

mouse innovativintosh maupun sistem operasi dan mouse inovatif Macintosh maupun 

sistem operasi OSX Apple sekarang ini. 

c. Melakukan Jejaring Kerja 

Para inovator menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menemukan dan 

menguji ide-ide melalui berbagai jaringan individu yang berbeda latar belakang dan 

perspektif. Jejaring kerja akan mendapatkan insight baru untuk menghasilkan inovasi baru. 

Tidak hanya malakukan jejaring sosial atau jejaring sumber daya, mereka juga mencari 

secara aktif ide-ide baru dengan berbincang dengan orang yang memberi pandangan 

tentang sesuatu, yang secara radikal berbeda. Sebagai contoh, Jobs berbincang dengan 

seorang rekan dari apple, Alan Kay, yang berkata kepadanya, “pergilah, kunjungi orang-

orang gila di San Rafael, California.“ Orang-orang gila itu adalah Ed Catmull dan Aly Ray 

yang mengepalai sebuah operasi grafis komputer kecil bernama Industrial Light & Magic      

(kelompok tersebut menciptakan efek special  untuk film-film garapan Goerge Lucas). 

Tertarik dengan operasi mereka, Jobs pun membeli Industrial Light & Magic  seharga $10 

juta, mengubah  namanya menjadi Pixar, dan selanjutnya menjual saham perusahaan ke 

publik seharga $ 1 milliar. Jika dia tidak pernah berbicara dengan Kay, dia tidak akan pernah 

dibawa pada lika-liku pembelian Pixar dan dunia tidak akan pernah gemetar melihat animasi 

film yang sangat bagus seperti Toy Story, WALL-E, dan UP. Guna memperoleh banyak 

informasi tentang inovasi dan memberikan stimulus potensi anda andapun dapat melakukan 

jejaring-jejaring kerja secara optimal. 
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d. Melakukan Eksperimen 

Inovasi bukan hanya sekedar ide dan konsep, tetapi harus diaplikasikan, atau 

dengan kata lain harus berani melakukan eksperimen. Para inovator mencoba pengalaman 

baru dan mengemukakan ide-ide baru. Para eksperimenter (orang-orang yang menikmati 

pengujian ide-ide inovatif) tak henti-hentinya menyelidiki dunia baik secara intelektual 

maupun pengalaman, memegang kuat keyakinan dan menguji hipotesis sepanjang jalan. 

Mereka mengunjungi tempat-tempat baru dan belajar hal-hal baru. Contoh Jobs, selalu 

mencoba pengalaman baru sepanjang hidupnya dari meditasi dan tinggal dalam sebuah 

ashram (semacam sekolah) di India dan masuk kelas kaligrafi di Reed College. Semua  

pengalaman berbeda ini kemudian akan memicu ide-ide inovasi di Apple Computer. Secara 

kolektif, keahlian penemuan ini, keahlian kognitif untuk berpikir asosiasi dan keahlian 

perilaku  untuk bertanya, melakukan pengamatan, melakukan jejaring, dan melakukan 

eksperimen dimaksudkan untuk menstimulus ide kreatif yang menghasilkan inovasi. 

 

6. Hambatan Pelaksanaan Inovasi dalam Organisasi 

Seluruh proyek inovasi memiliki resiko gagal. Oleh karena itu, penting bagi 

organisasi yang melakukan inovasi mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat inovasi 

berhasil dan berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat gagal. Pertimbangkan 

seluruh ide-ide. Tidak masalah ide-ide tersebut merupakan hal yang aneh di tahapan awal. 

Pada awalnya, segala sesuatu yang terlihat tidak dapat diaplikasikan dapat membimbing ke 

pemikiran yang berguna akan hal lain dan membuat solusi yang lebih berguna. Penelitian 

telah mengidentifikasi area kunci agar organisasi berhasil melakukan inovasi. Area kunci ini 

tidak memberikan garansi keberhasilan untuk setiap inovasi yang dilakukan, tetapi dengan 

memperhatikan area kunci ini dapat memperbesar peluang keberhasilan inovasi. Hal yang 

penting untuk diingat: Inovasi tidak terjadi karena kecelakaan melainkan karena 

perencanaan yang teliti. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

inovasi: 

1) Proses yang terorganisir dan sistematik: proses ini menghasilkan inovasi yang 

mengubah ide baru menjadi kenyataan; 

2) Kreatifitas: Kreatifitas yang fokus dan terarah; 

3) Pemahaman proses: Keberhasilan manajemen inovasi membutuhkan 

pemahaman yang menyeluruh dari proses; 

4) Perencanaan: Inovasi tergantung dari bagusnya perencanaan dan managemen 

proyek terhadap ketidakpastian; 

5) Kerjasama tim: Inovasi membutuhkan kerja tim yang efektif - kemampuan untuk 

bekerja dengan orang lain dalam kondisi tertentu-; 
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6) Kepemimpinan: Inovasi membutuhkan kepemimpinan strategik -memiliki visi 

dan mampu membagikan visi tersebut dengan orang lain-; 

7) Kemampuan belajar: Innovator yang berhasil memiliki kemampuan belajar yang 

baik -kemampuan untuk menganalisa apa yang berhasil dan alasannya serta 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan kapabilitas pada 

waktu berikutnya-. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi inovasi adalah lingkungan yang selalu 

berubah dan sering kali kejam. Bagi seorang pemimpin tidak cukup hanya berpikir 

melakukan inovasi untuk saat ini saja melainkan juga harus berpikir ide inovatif di saat yang 

akan datang. Beberapa faktor terkini yang dapat mempengaruhi organisasi anda: 

- Perubahan iklim; 

- Keberlanjutan energy dan pembuangan limbah; 

- Peningkatan penggunaan digital; 

- Trend social, seperti meningkatnya jumlah populasi yang tidak produktif; 

- Perubahan kekuatan ekonomi dunia; 

- Meningkatnya fenomena konsumtif di negara-negara berkembang khususnya 

negara dengan populasi yang besar. 

Sedangkan Geoff Mulgan dan David Albury (Innovation in the Public Sector, London: 

2003) seperti dijabarkan oleh Tri Widodo W Utomo mengemukakan adanya delapan 

penghambat untuk tumbuhnya inovasi sebagai berikut:  

 
1) Reluctance to close down failing program or organization. Maknanya, sebuah 

program atau bahkan unit organisasi yang sudah jelas menunjukkan kegagalan 

akan lebih baik ditutup dan diganti dengan program atau unit baru yang lebih 

menjanjikan. Kegagalan memang hal yang lumrah dalam berinovasi, namun 

keengganan menghentikan kegagalan sama artinya dengan menutup peluang 

meraih perubahan yang lebih baik. Di sektor privat, menutup usaha-usaha yang 

gagal atau menghentikan proyek yang merugi sudah cukup lumrah, namun pada 

sektor publik cenderung lebih sulit untuk melakukan hal tersebut, meski bukan 

hal yang mustahil.  

2) Over-reliance on high performers as source of innovation. Selama ini, ada 

kecenderungan bahwa perubahan atau inovasi hanya mungkin terjadi jika ada 

figur yang kuat dan memiliki konsistensi tinggi. Begitu figur tadi hilang, maka 

hilang pulalah segala inisiatif pembaharuan. Itulah sebabnya, ide-ide inovatif 

harus dapat diinstitusionalisasikan sehingga tidak tergantung pada ketokohan 

seseorang dan dapat dijamin keberlanjutannya. 
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3) Technologies available but constraining cultural or organizational arrangement. 

Seringkali inovasi gagal bukan karena tidak adanya dukungan teknologi, namun 

lebih karena tradisi atau kebijakan organisasi yang tidak pro-inovasi. Persepsi 

bahwa perbedaan gagasan adalah bentuk ketidaktaatan pada pimpinan, 

misalnya, adalah contoh dari problema kultural yang sering ditemui dalam 

sebuah organisasi. Demikian pula, tiadanya sistem insentif bagi seorang 

pembaharu, atau kewajiban untuk mendapatkan persetujuan untuk sebuah 

inisiatif inovasi, adalah contoh dari kebijakan yang tidak berpihak dan tidak 

ramah pada inovasi. 

4) No rewards or incentives to innovate or adopt innovations. Penghargaan dalam 

rangka menumbuhkan motivasi pegawai untuk memberi yang terbaik bagi 

institusinya adalah sebuah kewajaran belaka. Maka, inovasi dan apresiasi 

sesungguhnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan 

berinovasi tidak dapat dianggap sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja atau 

kinerja normal, namun harus dipandang sebagai sesuatu yang istimewa 

sehingga layak diberikan penghargaan. 

5) Poor skills in active risk or change management. Bagaimanapun, aspek 

keterampilan memegang perang penting untuk keberhasilan inovasi. Sebesar 

apapun motivasi pegawai dan lingkungan yang kondusif namun tidak ditunjang 

oleh keterampilan yang memadai, maka tetap saja inovasi akan berhenti sebagai 

wacana.  

6) Short-term budget and planning horizons. Dukungan anggaran adalah sebuah 

keniscayaan untuk berinovasi. Pengalaman banyak negara maju yang 

menganggarkan dana penelitian dan inovasi hingga 3% dan GDP telah memberi 

bukti bahwa kemajuan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi adalah hasil dari 

investasi jangka panjang. Untuk itu, pengembangan inovasi baik dalam sakala 

organisasional maupun nasional haruslah direncanakan dengan baik bukan 

hanya dalam perspektif tahunan, namun juga perspektif jangka menengah dan 

panjang. 

7) Delivery pressures and administrative burdens. Di negara-negara eks-kolonial, 

aspek administratif sering menjadi kendala dalam pengelolaan urusan tertentu 

termasuk inovasi. Relasi antara negara dengan masyarakat atau antara pimpinan 

dengan pegawainya sering didasarkan pada basis ketidakpercayaan (distrust). 

Akibatnya, untuk sebuah urusan kecil saja (misalnya pelayanan perijinan) harus 

menyertakan persyaratan yang banyak, prosedur yang panjang, dan melibatkan 

aktor yang berlapis. Hal seperti ini menimbulkan tekanan bagi siapa saja yang 

berkepetingan dan menghilangkan hasrat untuk berinovasi. 
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8) Culture of risk aversion. Ketidakberanian menanggung dampak dari pilihan 

adalah kendala psikologis   untuk   kemajuan. Resiko dipandang sebagai sesuatu 

yang harus dihindari bahkan dijauhi, bukan sesuatu yang memberi tantangan 

baru yang lebih berenergi sehingga harus dihadapi.  

 

B. Pola Pikir Inovatif dalam Pengelolaan Program 

 

Dengan menabur pola pikir  
maka Anda akan menuai tindakan, dengan  

menabur tindakan maka  Anda akan menuai kebiasaan,  
dengan menabur kebiasaan maka Anda akan menuai karakter,  

dengan menabur karakter maka Anda akan  

menuai masa depan.  -John C. Maxwell (2009) 

 

1. Pengertian Pola Pikir 

“ Kebahagiaan masa depan terletak pada pola pikir dan kreativitas Anda dalam 

hidup ini”. Anda setuju?   Apakah pola pikir itu? Dan bagaimanakah pola pikir orang yang 

kreatif dan inovatif? Sebelum berbicara tentang pola pikir kreatif dan inovatif perlu dibahas 

terlebih dulu apakah pola pikir itu?. Menurut kamus Inggris Oxford yang dimaksud dengan 

pola pikir adalah  ”sebuah kebiasaan berfikir”. Hal ini berarti bahwa pola pikir itu jauh lebih 

dalam dan lebih besar dari segala hal yang hanya terlihat dipermukaannya saja. Pola pikir 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (2000) adalah kerangka pikir yang meliputi 

prinsip dasar, konsep-konsep dan acuan dalam berpikir. Dalam kehidupan ini, setiap orang 

pasti mendambakan kesuksesan. Jemes dan Reed dan Paul G Stoltz  menyebutkan pola 

pikir sebagai lensa terdalam yang menembus apa yang anda lihat dan mengendalikan 

hidup. Pola pikir mempengaruhi segala yang anda lihat, juga yang semua anda lakukan. 

(James dan Reed dan Paul G Stoltz, 2011:7).   Pola pikir adalah pola-pola dominan yang 

menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak (Workshop Pengembangan Jati Diri dan 

Pola Pikir Bagi para pejabat struktural dan Fungsional, 2003). Pola pikir adalah 

kecenderungan manusiawi yang dinamis, ia dapat mempengaruhi siapa saja, ia dapat 

membantu kita, dapat pula merugikan kita (Donna Willams, Donna Williams' Website). 

Menurut Ibrahim Elfiky pola pikir yang terbentuk karena memikirkan sesuatu dan 

menggambarkan bahwa pengalaman tertentu tersebut memiliki efek tertentu. (Ibrahim Elfiky, 

2010:18). Misalnya orang yang selalu memiliki motivasi tinggi setiap hari, hal ini disebabkan 

karena ia setiap pagi selalu berfikir dan memiliki gambaran internal tentang kebahagian, 

keceriaan serta oang-orang yang termotivasi. Akibatnya pikiran dan gambaran internal itu 

benar-benar membuat dia termotivasi. Selanjutnya dikatakan bahwa ”pola pikir adalah 
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pola yang menetap dalam pikiran bawah sadar seseorang”.  Keyakinan merupakan 

bagian dari pola pikir. (Mind Setting, LPCD, 2005). Apakah pikiran bawah sadar itu?  Mel 

sandy dalam bukunya The Piece of Mind mengatakan bahwa pikiran bawah sadar adalah 

gudang dimana seluruh informasi tersimpan. Pengalaman-pengalaman sejak masa kecil 

direkam secara permanen. Pengalaman yang direkam dalam pikiran bawah sadar inilah 

yang membentuk pola pikir seseorang. Rekaman bawah sadar ini berasal dari lingkungan 

dimana dia berada. Beberapa pengaruh lingkungan yang  terekam dalam pikiran bawah 

sadar seseorang bisa positif dan juga negatif.  Misalnya lingkungan keluarga di mana 

seseorang tersebut dibesarkan, lingkungan sosial, adat istiadat, lingkungan budaya serta 

lingkungan pergaulan seseorang. Kesemua pengaruh  tersebut direkam secara permanen 

dalam pikiran bawah sadarnya yang akan membentuk pola pikir seseorang.  

 

2. Pola Pikir Kreatif dan Inovatif 

Berdasarkan pengertian dan pola pikir di atas,   yang dimaksud dengan pola pikir 

kreatif adalah pola pikir  lateral.  Edward De Bono mendefinisikan berfikir lateral adalah 

berpikir di luar pola-pola yang sudah umum atau berpikir di luar pendekatan “biasanya”. 

Mampu berpikir lateral, artinya mampu melihat masalah tidak dengan perspektif “biasanya” 

sehingga mencari solusi pun “di luar kebiasaan”, tidak mengikuti metode konvensional 

melainkan mengembangkan cara-cara baru yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Oleh 

karena itu, orang yang memiliki pola pikir kreatif cara menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran 

yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa 

(kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Orang-orang yang bisa 

berpikir lateral sangat menikmati kebebasan berpikir, tidak suka disekat-sekat oleh pola 

yang kaku, kebiasaan, dan sebagainya.  Tapi bukan berarti tidak punya batasan, karena di 

saat yang sama, otak akan memprediksi hasil atau proses selanjutnya. Kemampuan berpikir 

lateral ini sangat di tunjang oleh kekuatan imajinasi dan inspirasi kita. Orang yang 

kemampuan berpikir lateralnya bagus, mudah memahami konsep yang bersifat multidimensi 

dan melahirkan karya innovative.   Ahli lain berpendapat bahwa pola pikir orang kreatif  

memenuhi kreteria sebagai berikut: 

1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar. Orang kreatif cenderung berkembang 

terus sampai ia menemukan hal yang ia inginkan; 

2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru dan    selalu merespon baik pada 

pengalaman baru dengan mengambil sisi  positifnya; 

3) Panjang akal, selalu mempunyai cara untuk menyelesaikan masalahnya dan 

selalu dengan cara yang berbeda walaupun pada masalah yang sama;  
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4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti dan cenderung lebih menyukai tugas 

yang berat dan sulit. Menyukai segala sesuatu yang berbau tantangan karena 

akan meningkatkan gairahnya; 

5) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan;  

6)  Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas; 

7) Berfikir fleksibel. Tidak kaku dalam berpikir ataupun kolot; 

8) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih 

banyak; 

9) Kemampuan membuat analisis dan sintesis serta memiiki semangat bertanya 

serta meneliti.  

Dowd, McDougall, dan Yewchuck dalam Djamaludin Ancok (2013: 63) menjelaskan  

bahwa orang yang memiliki pola pikir kreatif adalah  mereka yang mampu berfikir sebagai 

berikut:  

1) Fluency yakni kelancaran dalam menghasilkan beberapa jawaban dalam sebuah 

gagasan; 

2) Flexibility, kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang berbeda dan melihat 

dari sudut pandang yang berbeda; 

3) Originality, kemampuan menghasilkan pemikiran yang rasional, tidak biasa, unik; 

4) Elaboration, kemampuan memperkaya dan mengelaborasi sebuah konsep dan 

mengimplementasikan; 

5) Visualization, kemampuan berimajinasi dan memvisualisaskan sebuah konsep 

abstrak dari sudut pandang yang berbeda; 

6) Transformation,  kemampuan mengubah suatu benda atau suatu gagasan pada 

benda atau obyek lain dan melihat makna dan manfaat dengan cara baru; 

7) Intuition, melihat hubungan atau kaitan suatu hal dengan yang lain dalam 

informasi terbatas; 

8) Syntesis, kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian ke dalam sebuah 

keseluruhan yang logis. 

 

C. Latihan 

Guna memahami sejauhmana tingkat pemahaman Anda jawablahlah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kemampuan anda: 

1. Apakah perbedaan antara Kreativitas dengan Inovasi? 

2. Apakah jenis-jenis inovasi itu? 
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3. Cermati Rancangan proposal proyekperubaha anda, apakah sudah memenuhi 

kriteria ciri-ciri inovasi? 

4. Apakah yang anda ketahui tentang ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir kreatif 
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BAB III 

STRATEGI INOVASI DALAM ORGANISASI   

 

 

A. Merencanakan Inovasi 

 

Sumber: https://www.google.co.id/ kata bijak perencanaan&biw 

Setiap organisasi membutuhkan inovasi untuk tetap bersaing dengan dunia yang 

berubah. Organisasi anda butuh mengetahui dimana, apa, dan kenapa berinovasi agar 

rancangan inovasi anda membuahkan hasil. Perencanaan yang baik merupakan kunci dari 

inovasi yang berhasil. Mengembangkan peta untuk perubahan atau sebuah strategi inovasi 

dapat membantu organisasi anda selangkah lebih maju dari organisasi lain untuk jangka 

panjang. 

John Bessant mengemukakan bahwa dalam mengembangkan sebuah strategi 

inovasi, tiga elemen kunci ini patut diperhitungkan (Jhon Bessant, 209:22): 

1. Analisa Strategis 

Apa yang dapat anda lakukan dan mengapa hal tersebut dapat membuat perubahan. 

Untuk membantu anda melakukan analisa strategis, anda diharuskan melakukan: 

1) Melakukan diagnosis organisiasi. Langkah awal dalam membuat rancangan 

perubahan yang inovatif adalah mengidentifikasi arena perubahan yang akan 

ditingkatkan. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat kondisi sekarang 

dibandingkan dengan kondisi ideal dalam pelayanan yang inovatif. Perbedaan 

kondisi saat ini dengan kondisi ideal inilah yang disebut masalah. Masalah 

adalah kesenjangan (discrepancy) antara apa yang seharusnya (harapan) 

dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, 

https://www.google.co.id/
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Masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, 

direncanakan, ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju 

tercapainya tujuan. Menurut Roger Kaufman, masalah adalah suatu kesenjangan 

yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang 

diharapkan. Dalam melakukan analisis masalah ini anda dapat menggunakan 

berbagai alat dalam mengidentifikasi masalah.  

Setelah mengetahui permasalahan yang ada perlu mengidentifikasi penyebab 

masalah. Untuk mengetahui penyebab masalah atau belum efektifnya pelayanan 

publik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan analisis seperti SWOT analisis, 

Analisis Pohon, Analisis FGD (Fokus Group Discutions) dan lain sebagainya. 

Untuk memperoleh alternatif solusi pemecahan masalah prioritas dilakukan 

dengan menggunakan Teori Tapisan Mc Namara, sebagai salah satu teori 

analisis manajemen. Pembahasan tentang hal ini silahkan anda baca dalam 

Bahan Ajar Diagnostic Reading. Setelah menemukan alternative solusi yang 

prioritas maka lanjutkan dengan langkah ke dua berikut. 

2) Membuat profil perencanaan inovasi. Profil ini dapat berupa rencana 

bagaimana pandangan masyarakat terhadap proyek inovasi yang organisasi 

anda akan lakukan. Keuntungan dari membangun profil ini adalah memberikan 

pandangan yang berbeda serta membuat anggota tim inovasi tetap fokus ketika 

mengadakan sesi diskusi bersama tentang proyek inovasi ini. Melakukan profil ini 

berarti mengumpulkan banyak sudut pandang dan informasi. Semakin banyak 

pendapat dalam proyek inovasi maka pengetahuan anda akan meningkat 

sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan. 

 

3) Membuat  Rancangan  Inovasi. 

 

Sumber: https://www.google.co.id/ kata bijak perencanaan&biw 

https://www.google.co.id/
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Sebelum membuat rancangan inovasi, perlu dibuat canvas model (BMC) inovasi. 

Bentuk dari BMC  bermacam-macam, namun karena namanya canvas, secara prinsip hal itu 

dibuat dalam satu lembar kanvas atau kertas yang bisa secara langsung menggambarkan 

model bisnis yang hendak kita lakukan. Namun apakah  BMC itu?   Bedanya dengan  canvas 

model inovasi  adalah sebuah panduan bagaimana melaksanakan agar  inovasi  itu bisa 

berjalan dan tercapai, tentunya harus disertai dengan tujuan bisnis serta alasan bahwa bisnis ini 

layak dan bisa untuk dilakukan. Jadi, kalau model bisnis adalah tentang bagaimana cara bisnis, 

Anda menghasilkan uang. Rencana Bisnis (business plan) adalah pernyataan yang berisi 

tentang penjelasan usaha yang mau dilakukan, ada riset pasarnya, rencana keuangannya, 

rencana operasionalnya, rencana manajemen dan pemasarannya. Business plan lebih 

kompleks. Bersama Alexander Osterwalder, Yves Pigneur adalah penulis buku Business 

Model Generation. Dengan memahami Business Model Canvas, kita dapat menguasai konsep 

bisnis model yang rumit menjadi lebih sederhana yang ditampilkan dalam bentuk lembar 

kanvas berisi 9 kotak, yang disebut peta sembilan elemen, yang mencakup Customer 

Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, 

Key Resources, Key Activities, Key Partnerships, dan Cost Structures. Salah satu contoh 

Canvas model inovasi tergambar sebagai berikut : 

Sumber :  Bahan presentasi Deputi Inovasi. Lembaga Administrasi Negara 
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Keterangan: 

a. Customer Segments : menggambarkan segment pelanggan yang akan menggunakan jasa/produk 

yang akan ditawarkan. Misalnya untuk kanvas model inovasi di atas mahasiswa, pelajar dan lain 

sebagainya. Customer segments ini disesuaikan dengan canvas model inovasinya; 

b. Value Proposition : Menggambarkan keunikan yang menentukan mengapa jasa/produk kita dipilih 

oleh pelanggan. Misalnya menambah jejaring kerja, memudahkan mengakses data dan lain 

sebagainya; 

c. Channels: menggambarkan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan konsumen dan 

menyampaikan nilai yang ditawarkan; 

d. Customer relationships: menggambarkan cara organisasi mebina hubungan dengan pelanggan. 

Tujuannya untuk mendapatkan  pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama atau 

meningkatkan pembelian pada pelanggan lama; 

e. Revenue: Menggambarkan bagaimana organisasi mendapat uang dari setiap sustomer segment 

yang dilayani; 

f. Key Resources: menggambarkan asset-aset terpenting yang dibutuhkan oleh organisasi dalam 

menciptakan nilai yang dijanjikankepada pelanggan tersebut; 

g. Key partner. Menggambarkan mitra kerja yang akan membantu organisasi dalam mewujudkan 

nilai-nilai yang dijanjikan. Mitra kerja dibutuhkan dalam menciptakan nilai yang sudah dijanjikan 

kepada pelanggan tersebut; 

h. Key Activities: Menggambarkan kegiatan penting yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai yang 

sudah dijanjikankepada pelanggan; 

i. Cost Structure: Menggambarkan semua biaya yang muncul akibat beroperasinya model businis. 

Biaya tersebut juga dipengaruhi oleh strategi yangdipilihperusahaan atau menekankan kepada 

biaya rendah atau menekankan nilai-nilai manfaat yang istimewa. 

Bagaimanakah langkah-langkah pembuatan canvas inovasi? Langkah awal membuat BMC 

adalah menuliskan customer segmen yang akan kita pilih/menentukan lebih dulu siapa bakal 

pelanggannya. Dengan begitu, mereka baru menawarkan produk yang sesuai dengan siapa 

pelanggannya. Setelah menentukan siapa pelanggan kita, lalu kita perjelas apa yang mau 

kita tawarkan ke pelanggan tersebut, di sanalah kita menuliskan “Value proposition”. Seperti 

misalnya, perusahaan penerbangan Air Asia, di mana customer segmennya adalah kelas 

menengah, mereka mempunyai value proposition yang simple, yakni ‘Now Everyone Can 

Fly’. Langkah berikutnya adalah dengan cara apa atau melalui apa hal itu bisa sampai ke 

pelanggan. Ini berarti kita masuk ke dalam “Channels”. Apakah kita menjualnya lewat toko, 

atau lewat internet (online), atau lewat pameran dagang, atau dari rumah ke rumah, dan 

banyak cara lainnya. Misalnya Anda mau jualan rumah, maka channel atau salurannya bisa 
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lewat toko, atau lewat facebook, atau bisa juga Anda berjualan dengan mobil keliling dan 

sebagainya. 

Customer relationship merupakan tahapan yang harus dilakukan, kegiatan ini bisa 

macam-macam, misalnya membentuk komunitas, sebagai contoh ada perusahaan bus yang 

membuat komunitas pencinta bus tersebut. Bisa juga sebuah bank membuat program 

pelatihan untuk nasabahnya agar hubungannya makin erat. Ini juga menuntut kreativitas dan 

inisiatif dari kita sebagai entrepreneur untuk mengelola customer relationship yang efektif. 

Jika semua ini berjalan lancar, Anda akan mendapatkan pemasukan uang atau Revenue 

Streams. Dari mana Anda bisa mendapatkan pemasukan uang itu? Bisa dari penjualan 

produk atau jasa yang Anda tawarkan, atau Anda juga bisa pikirkan cara-cara lain yang 

memungkinkan Anda mendapatkan uang lebih banyak. Misalnya, awalnya Anda buka rumah 

makan, penghasilan Anda adalah dari jual makanan dan minuman.  

Untuk bisa menjalankan bisnis yang kita lakukan, kita perlu yang namanya key 

resources. Artinya adalah sumber daya kunci apa saya yang kita perlukan. Key resources 

pada dasarnya adalah modal, namun kita harus ingat, modal tidak hanya uang saja. Sumber 

daya seperti pegawai hingga kegiatan yang Anda lakukan, akan membutuhkan biaya 

(costs). Maka Anda perlu menjelaskan, biaya-biaya apa saja yang harus Anda keluarkan. 

Sebagai contoh, membayar biaya pegawai, biaya telepon, biaya operasional, pajak dan lain 

sebagainya. 

Nah, bagaimana kita bisa menilai bisnis model kita ini bagus? Prinsipnya sederhana, 

yakni biaya yang Anda keluarkan harus lebih kecil dari uang yang akan Anda terima. Cost 

structures harus lebih kecil ketimbang Revenue streams. Dengan begitu model bisnis Anda 

layak untuk dilakukan. 

Berdasarkan canvas inovasi ini anda dapat membuat rancangan pelayanan publik 

yang inovatif. Rancangan ini berisi tentang: 

a. Nama kegiatan: berisi deskripsi nama kegiatan pelayanan publik yang inovatif; 

b. Tujuan Kegiatan: bersisi kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang; 

c. Pentahapan kegiatan berisi tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan, baik 

tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang; 

d. Waktu: berisi kapan kegiatan tersebut diselesaikan; 

e. Penanggungjawab: siapa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut. 
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2. Pengambilan Keputusan Strategis 

Apa yang akan anda lakukan dan mengapa anda memilih opsi tersebut dibandingkan 

dengan opsi yang lain?. Beberapa keputusan penting tentang inovasi patut diambil ketika 

proyek tersebut hanya kelihatan bagus dari luar tetapi ternyata gagal dikembangkan seperti 

yang diharapkan. Dalam pengambilan keputusan tentang inovasi harus diperhatikan bahwa 

keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan strategik yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi secara luas. 

Sangatlah penting bagi organisasi untuk memiliki strategi inovasi di dalam organisasi 

untuk menolong memprioritaskan perubahan-perubahan yang sudah organisasi ciptakan 

dalam bentuk cara melakukan sesuatu (cara ini juga disebut inovasi proses). Strategi inovasi 

dari dalam organisasi akan membantu menghindari situasi dimana organisasi anda 

menghabiskan energi untuk memperbaiki detail yang tidak relevant sementara perubahan 

penting yang seharusnya dilakukan ditinggalkan. 

Hal penting lainnya bagi organisasi yang akan melakukan inovasi adalah 

membangun sebuah visi. Setelah membuat visi, pastikan setiap orang memahami gambaran 

besar dari ide inovasi tersebut (Apa yang ingin anda capai dengan inovasi). Karena ketiap 

setiap orang sudah mengetahui gambaran besarnya dan sudah jelas tentang tantangan dari 

ide inovasi tersebut, mereka dapat memberikan kontribusi kreatifitas dan energi untuk 

mewujudkan ide tersebut. 

Strategi inovasi di atas tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi komersil tetapi juga 

dibutuhkan oleh organisasi publik untuk merubah permasalahan seputar pendidikan, 

kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Organisasi publik membutuhkan strategi 

inovasi supaya uang yang diperoleh dari penerimaan pajak masyarakat dan digunakan 

untuk mendanai proyek inovasi tidak habis dengan percuma. Dengan menggunakan strategi 

inovasi, organisasi publik dapat menggunakan uang rakyat dengan bijak dan tidak 

menghabiskan uang untuk proyek inovasi yang kelihatannya menarik tetapi tidak bagus 

untuk peningkatan layanan dalam jangka panjang. Organisasi publik membutuhkan 

perubahan yang fokus dan menargetkan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk membuat 

inovasi seperti ini, organisasi publik membutuhkan kedisiplinan untuk memanage proyek 

inovasi yang besar supaya proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan didalam budget 

bahkan untuk kasus terburuk menutup proyek inovasi yang mungkin akan gagal. 
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3. Tindakan Strategis 

Bagaimana anda dapat memastikan proyek tersebut terlaksana serta dukungan dan 

evaluasi dilakukan terhadap proyek inovasi yang sedang berlangsung. 

 

4. Mewujudkan Ide Inovasi 

Ketika ide inovatif sudah dipilih dan diterima oleh organisasi, maka ide tersebut harus 

melewati beberapa tahapan pengembangan agar ide inovasi menjadi nyata. Penting bagi 

setiap organisasi untuk memiliki sebuah proses standar bagi pengembangan inovasi. 

Struktur standar untuk proses inovasi adalah untuk membawa ide kreatif ke tahapan 

selanjutnya. Di setiap tahapan, ide tersebut harus dievaluasi untuk selanjutnya diputuskan 

apakah ide tersebut layak untuk dilanjutkan. Untuk setiap tahapan dimana ide tersebut lolos, 

peningkatan waktu, sumber daya, dan uang harus didedikasikan untuk proyek inovasi ini. 

Proses pengetesan ide ini sering kali disebut lorong pengembangan ide.  

Berikut adalah contoh lorong pengembangan ide: 

 

 

 

Sumber:Jhon 

Bessant, Inovation, 2009:19 

 

Chart di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Pada tahap awal banyak ide inovatif diperlukan untuk memulai proses tetapi pada 

tahapan selanjutnya akan banyak dari ide-ide tersebut yang ditolak karena dirasa tidak 

mungkin untuk dikerjakan atau karena alasan lain. Hanya ide yang terbaik yang memiliki 

kemungkinan berhasil tinggi yang akan melaju ke tahap berikutnya. Lorong pengembangan 

ide di atas merepresentasikan empat tahapan kunci yang harus dilewati ide inovatif sebelum 

ide tersebut diluncurkan. Tahapan pertama adalah ide atau konsep awal. Keputusan harus 

dibuat untuk memastikan ide-ide yang berada pada tahap ini memiliki potensi untuk 

menguntungkan organisasi anda dan apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membiayai ide ini akan menguntungkan ke depannya. Tahapan kedua adalah eksplorasi 

detail ide untuk mengetahui apakah ide tersebut dapat diaplikasikan. Pada tahap ini juga 

konsep ide ini harus dikembangkan sehingga ide ini dapat didiskusikan dan dibagikan 

dengan orang lain karena nantinya mungkin akan membutuhkan orang lain tersebut untuk 

memberikan sumber daya, waktu dan bahkan pendanaan untuk mewujudkan ide inovatif ini. 

Tahap ketiga adalah pengetesan ide. Dalam proses tahap ini terkadang ide inovatif tersebut 

perlu dibuat sebuah prototype dan mengujinya dengan pihak yang terkait dengan ide 

Ide –ide awal Detail ide Pengetesan 

ide 
Peluncuran ide 
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tersebut kemudian melihat bagaimana reaksi pihak terkait terhadap ide inovatif yang 

diluncurkan. 

Ide inovasi tidak aka nada artinya apabila tidak dilaksanakan. Beberapa langkah 

yang perlu diperhatikan dalam peluncuran ide menurut Jhonn Bessant seperti tergambar 

berikut:  

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Sumber: Jhon Bessant, 

Inovation, 2009:19 

 

B. Membangun Budaya Inovasi dalam Organisasi 

Budaya inovatif adalah tentang membudayakan mindset untuk belajar melihat dunia 

dengan cara-cara yang baru. Ahli lain berpendapat bahwa budaya inovasi adalah 

sehimpunan anggapan, norma, keyakinan, sikap, aturan formal maupun informal, 

kemampuan dan perilaku serta praktik/kebiasaan yang teraktualisasi dalam interaksi social 

sebagai pihak atas inovasi ataukebaharuan dan idealism pembaharuan/perbaikan yang 

berlaku dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Budaya inovasi tersebut 

tercermin dalam: (1) keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda, (2) kemauan 

(willingness) menerima dan menggunakan metode/teknik atau cara baru yang berguna bagi 

inovasi, (3) ketanggapan/kesigapan/ketangkasan mencoba (mengembangkan) kreasi-kreasi, 

Buatlah sebuah chart yang menggambarkan 

bahwa inovasi dapat dilanjutkan 

Perbaiki tahapan-tahapan kunci: Ide awal, 

pengembangan ide, pengetesan ide, 

peluncuran ide 

Alokasikan sumber daya: waktu, keahlian, 

pengetahuan, serta uang 

Tunjuklah pimpinan proyek inovasi dan 

bentuklah tim untuk menyelesaikan proyek 

inovasi 

Perbaikilah dan review point-point 

kelemahan dari proyek  inovasi  sebelum 

mengalokasikan sumber daya tambahan 
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(4) kemampuan beradaptasi. Budaya inovatif merupakan hal penting dalam kelangsungan 

hidup sebuah organisasi yang bisa dimulai dari sikap keterbukaan pemimpinnya terhadap 

perubahan-perubahan yang muncul. Hal ini disebabkan inovasi akan tumbuh subur apabila 

didukung oleh budaya organisasi yang inovatif. Untuk itu maka membangun budaya Inovasi 

dalam organisasi sangat diperlukan. Sudahkan unit organisasi anda telah membangun 

budaya inovasi?. Berikut ini beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah organisasi 

anda sudah mempromosikan inovasi: 

1) Apakah struktur organisasi ada memfasilitasi inovasi dibandingkan 

mematikannya?; 

2) Apakah orang antar departemen dapat bekerja sama dengan baik?; 

3) Apakah ada komitmen kuat untuk melatih dan mengembankan orang di 

organisasi?; 

4) Apakah orang di organisasi anda terlibat dalam menyarankan ide untuk 

peningkatan proses?; 

5) Apakah struktur organisasi anda membantu mempercepat pengambilan 

keputusan?; 

6) Apakah komunikasi dalam organisasi anda efektif? Apakah komunikasi 

berlangsung dari atas ke bawah, bawah ke atas dan berlangsung di seluruh 

organisasi?. 

Jika inovasi adalah mengaplikasikan ide maka anda harus memastikan bahwa anda 

memiliki banyak ide. Banyak organisasi membuat kesalahan pemikiran bahwa hanya orang 

tertentu saja yang mampu menghasilkan ide dan menempatkan pengembangan inovasi di 

sebuah tempat kerja yang jauh dari rekan kerja yang lain. Padahal kenyataannya, 

kemungkinan setiap orang yang terlibat dalam proses di setiap level memiliki ide-ide tentang 

bagaimana proses dapat dirubah dan ditingkatkan. Karena kebanyakan inovasi yang terjadi 

adalah incremental (melakukan apa yang kita lakukan dengan lebih baik) daripada 

perubahan radikal, maka ide-ide kecil sekalipun layak dipertimbangkan. Inovasi tidak 

seharusnya dibatasi hanya di lab penelitian melainkan dilakukan di tempat yang setiap 

orang dapat berkontribusi. 

Mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru dapat berfungsi jika 

didukung oleh organisasi yang mendukung inovasi. Untuk membuat organisasi yang 

mendukung inovasi hal yang pertama harus dilakukan adalah membangun fondasi. Dalam 

membangun fondasi ini, organisasi berusaha menghilangkan birokrasi yang menyusahkan, 

struktur-struktru yang tidak membantu lahirnya inovasi, hambatan komunikasi, dan faktor-

faktor lain yang menyetop ide. Setelah membangun fondasi, organisasi yang mendukung 

inovasi harus menyeimbangkan struktur organisasinya supaya ide inovasi dapat 
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dilaksanakan. Struktur organisasi yang kaku dapat mematikan ide-ide baru karena pegawai 

di level rendah tidak bisa menyampaikan sarannya ke managemen puncak. Setiap 

departemen di organisasi yang berharap menjadi organisasi yang inovatif juga tidak bisa 

beroperasi sendiri-sendiri. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antar departmen sangat 

penting karena masukan dari banyak orang yang ahli akan dibutuhkan untuk 

mengimplementasi ide dan kerjasama ini tidak dapat dilakukan apabila setiap departemen 

beroperasi sendiri-sendiri. Komunikasi yang baik di antara organisasi sangatlah penting 

begitu juga komunikasi dari atas ke bawah dalam tatanan organisasi supaya ide-ide dapat 

dibagi dan tidak ada seorangpun dari organisasi merasa ditinggalkan ketika proyek inovasi 

dijalankan. Struktur organisasi yang berbentuk tim-tim kecil juga penting untuk membuat 

organisasi yang inovatif. Kerjasama tim yang efektif berarti ide-ide didikusikan dan 

dikembangkan di dalam tim dan seluruh anggota tim didorong untuk berkontribusi. Pastikan 

seluruh tim menyadari bahwa masukan tentang proyek inovasi yang dijalankan diterima. 

Perlakuan ini lebih baik dibandingkan menyerahkan inovasi sebagai pekerjaan para ahli. 

Akan tetapi, supaya organisasi berhasil menjalankan hal diatas, pastikan staff menerima 

pelatihan yang dibutuhkan untuk memahami proses inovasi yang mereka terlibat agar 

membantu mereka menghasilkan ide-ide inovasi dan memudahkan proses inovasi baru. 

Setiap organisasi memiliki pola perilaku khusus yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan 

kepercayaan atau disebut juga budaya organisasi. Jika anda ingin mengembangkan sebuah 

organisasi yang inovatif, membuat budaya organisasi yang tepat adalah tantangannya. 

Untuk membuat budaya organisasi yang inovatif langkah pertama yang bisa anda ambil 

adalah mendukung pegawai. Pegawai di organisasi anda harus memiliki sikap yang tepat 

supaya dapat menghasilkan dan mengembangkan inovasi. Sebuah organisasi yang 

mengembangkan budaya menyalahkan- dimana kesalahan dihukum dan pencetus proyek 

baru dijadikan kambing hitam- akan mematikan pemikiran inovatif. Di sisi yang lain, budaya 

yang lebih terbuka dimana kesalahan diperlakukan sebagai peluang untuk belajar dan 

mengembangkan strategi baru, akan mendorong terlahirnya inovasi. Supaya budaya inovasi 

terbangun dalam organisasi janganlah mendukung pemikiran bahwa system yang ada saat 

ini baik-baik saja atau jika tidak ada yang rusak jangan perbaiki supaya pegawai selalu 

berpikir bagaimana proses dapat ditingkatkan. Pimpinan juga berperan dalam upaya 

membangun budaya inovasi dalam organisasi. Pimpinan harus mengambil pendekatan 

positif untuk mengembangkan ide kreatif daripada mengambil pendekatan staff hanya 

melakukan pekerjaan yang disuruh atasan. Bagilah visi anda terhadap organisasi sebagai 

seorang pimpinan dan bagaimana inovasi mendukung visi anda sehingga para pegawai 

terdorong untuk berkontribusi. Dalam membangun iklim inovasi di unit organisasi Jhon 

Bessant (2009) mendiskripsikan sebagai berikut:  

Tabel 3.1: Membentuk Iklim Inovatif di Unit Organisasi 
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Faktor-faktor  

 

Bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perilaku inovatif. 

Motivasi  Orang terdorong untuk melakukan sesuatu di dunia dan 

termotivasi apabila mereka merasa mampu melakukan 

sesuatu 

 Staf dapat menjadi sangat termotivasi dengan adanya 

pengakuan terhadap kontribusi dari rekan kerja dan bos 

Ketersediaan sumber 

daya 

 Orang membutuhkan sumber daya untuk 

bereksperimen 

 Mereka membutuhkan waktu dan jarak untuk 

mengeksplor dan membuat sesuatu 

Kepemimpinan  Orang membutuhkan orang yang dapat menjadi acuan 

untuk menjelaskan nilai-nilai kunci dan mendukung 

inovasi dengan kata-kata dan tindakan 

 Mereka membutuhkan pimpinan yang secara konsisten 

memberikan sumber daya dan motivasi 

 Orang akan menghargai komitmen di level strategik 

Arah  Inovasi harus dilihat sebagai sebagai target strategik 

 Orang akan menggunakan pengukuran untuk 

menjalankan peningkatan jika mereka termotivasi dari 

dalam 

Pengembangan diri Sangat penting bagi orang untuk terus belajar dan 

memperoleh keahlian kunci 

Pemberian sumber 

daya 

Untuk memberikan kontribusi pada tugas inovatif, orang 

membutuhkan training dengan pendekatan yang sistematik 

untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah 

Belajar  Pembelajaran membantu orang merefleksikan 

pengalaman inovasi 

 Pembelajaran membangun dan menambah pemahaman 

untuk memandu tindakan 

 Pembelajaran mendorong orang untuk bereksperimen 

 Pembelajaran dapat dibagikan di seluruh organisasi 

Melibatkan pegawai juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan budaya 

inovatif. Sebuah organisasi dapat memilih untuk melibatkan seluruh pegawai (Keterlibatan 

tinggi) atau hanya sedikit pegawai (Keterlibatan rendah). Keputusan untuk mengambil 

tingkatan keterllibatan tergantung dari inovasi yang akan dilakukan (radikal-dampak tinggi 
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atau incremental-dampak rendah). Apapun yang dipilih, pegawai harus merasa termotivasi 

dan terlibat jika mereka akan menolong inovasi.  

Salah satu tips untuk mendorong budaya inovasi adalah dengan membuat sebuah 

kotak saran atau alamat email supaya para pegawai dapat memberikan kontribusi ide. Tips 

yang lain adalah dengan mereview ide-ide yang dilontarkan oleh pegawai lain. Dalam 

proses mereview ide tersebut, disarankan dilakukan lebih dari satu orang untuk berjaga-jaga 

orang yang memberikan review tidak menangkap potensi tersembunyi dari ide tersebut. 

Kunci pertama yang kiranya dapat dilakukan untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif 

adalah berpikir “Out of The Box”. Artinya, berusaha berpikir di luar kebiasaan dan mencoba 

melihat realita dari sisi yang berbeda dari kebiasaan. Di bidang tata kelola pemerintahan, 

banyak inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain terkait dengan upaya 

pengembangan sistem transparansi, mekanisme penanganan aduan masyarakat, dan 

pengembangan forum-forum lintas pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

Dalam aspek pelayanan publik, banyak praktik inovasi ditemukan di sektor 

pendidikan dan kesehatan dengan orientasi utama meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan. Beberapa daerah seperti Takalar, Bulukumba, Probolinggo, Pasuruan, Kota 

Depok, Kota Banjar, Boalemo, Solok, Gianyar, Sragen, dan Kota Yogyakarta merupakan 

sederetan daerah yang dikenal produktif dalam menghasilkan terobosan-terobosan inovatif. 

Untuk menjadi aparatur yang kreatif, tetap dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal, yaitu individu aparaturnya (internal) dan lingkungan kerja, termasuk payung 

hukum (eksternal). Semarak inovasi di tingkat lokal dan nasional ternyata hingga saat ini 

belum disertai penyediaan payung hukum yang kuat bagi para inovator di daerah. Dalam 

banyak hal, inovasi yang dilakukan sering berbenturan dengan kekakuan rezim administrasi 

yang berlaku. Tak jarang inovasi yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik justru 

dipandang sebagai praktik pelanggaran administrasi yang memiliki implikasi hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Latihan  
 
Guna lebih memahami kompetensi dalam Bab ini silahkan anda kerjakan latihan 

berikut ini: 
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1. Jelaskan kriteria orang yang memiliki pola pikir kreatif? 

2. Jelaskan langkah-langkah membuat proposal proyek perubahan yang inovatif! 

3. Buatlah kanvas model inovasi!  

 

Kalau mau paham, 

Praktikkanlah! 
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BAB IV 

INOVASI PENGELOLAAN PROGRAM ORGANISASI 
PADA UNIT ORGANISASI 

 
 

A. Praktik-Praktik Inovasi di Sektor Pemerintah 

Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara RI Tri Widodo W Utomo berpendapat 

bahwa inovasi selama ini lebih berkembang di sektor swasta karena mereka mampu keluar 

dari berbagai jebakan yang menghambat inovasi. Private sector sudah berani mengatakan 

“Innovate or Die”, sedangkan sektor publik masih menempatkan inovasi di area yang 

sifatnya opsional, pilihan, atau fakultatif. Lembaga-lembaga publik tidak pernah merasa akan 

mati walaupun tidak memiliki inovasi sekecil apapun. Tanpa inovasi mungkin memang 

instansi pemerintah tidak akan mati atau dibubarkan, namun pasti akan kehilangan 

legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat 

(http://triwidodowutomo.blogspot.co.id/2014/04/hambatan-inovasi-dan-strategi.html diakses 

tanggal 12 September 2014).  

Terkait dengan hal ini maka inovasi di sektor pemerintah merupakan pilihan yang 

tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai inovasi telah dilakukan di sektor pemerintah, mulai dari 

inovasi proses, inovasi produk maupun inovasi pelayanan. Meskipun demikian kadang-

kadang sulit membedakan antara inovasi proses, produk maupun inovasi pelayanan. 

Mengapa? Hal ini disebabkan inovasi produk akan diikuti dengan inovasi proses dan 

pelayanan. Di sisi lain inovasi pelayanan juga berdampak terhadap inovasi proses. Coba 

amati bagaimana kiprah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lahir di Banyuwangi, 06 

Agustus 1973. Membuat smart kampung di bidang teknologi dengan mendorong masyarakat 

untuk melek teknologi misalnya bisnis berbasis online. Pembuatan akte secara online. 

Dampak inovasi yang dibuat dapat meningkatkan  PAD meningkat Rp. 87M (2010) menjadi 

Rp. 249 M (2015). PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat Rp. 87M (2010) menjadi Rp. 

249 M (2015).   

Bagaimana dengan inovasi – inovasi lain yang di selenggarakan di sektor publik?  

1. Inovasi Pengelolaan Sampah  

Mendengar kata sampah, anda sudah sangat kesal dan terbayang dengan bau 

busuk yang menyengat, lalat berebangan, gudang penyakit dan lain sebagainya. Namun 

ditangan-tangan orang kreatif dan inovatif, sampah menjadi mutiara yang patut diacungin 

jempol. Bagaimana bentuk-bentuk inovasi sampah yang telah dikelola baik disektor publik 

maupun oleh masyarakat?. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh inovasi yang 

berkaitan dengan sampah sebagai berikut: 

 

http://triwidodowutomo.blogspot.co.id/2014/04/hambatan-inovasi-dan-strategi.html
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Bank Sampah 

  

 

Mendengar kata Bank, dalam benak anda tentu tergambar sebuah gedung dengan 

pelayan yang cantik-cantik dan profesional menyamput anda mengurusin urusan perbankan. 

Lalu kalau Bank sampah bagaimana? Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan 

untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah 

yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke 

tempat pengumpul sampah sepertu contoh gambar berikut:  

 

  

 

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta 

memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan 

sampah. Warga yang menabung juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat 

meminjam uang yang dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam.Sampah 

yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik 

yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk 

didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. 
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Sumber  Koleksi Tas Wahyu Suprapti dari bungkus kopi, tutup aqua dan karung beras. 
 

Tujuan Dan Manfaat Bank Sampah 

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 

‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah 

Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R 

sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan 

lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk 

mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga 

selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan 

dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.  

 Proses Dan Cara Kerjanya  

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini 

masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, 

namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku 

rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada yang di sebut dengan 

tabungan sampah. Kegiatan ini menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga 

kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali 

(reuse). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, 

tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal 

pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat 

dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci dan harus 

menyetorkan minimal 1 kg. Ada dua bentuk tabungan di bank sampah yakni: 

a. Tabungan rupiah di mana tabungan ini di khususkan untuk masyarakat 

perorangan. Dengan membawa sampah kemudian di tukar dengan sejumlah uang dalam 

bentuk tabungan.  Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat di tukar yaitu menurut 

kualitas plastiknya. Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung beras, 

detergen, pewangi pakaian, dan pembersih lantai). Kualitas ke 2 yaitu plastik dari minuman 

http://2.bp.blogspot.com/-cyN8KJ2NY_4/T4wK7Es3YRI/AAAAAAAAADo/TnGgUNYfG2s/s1600/131134394786357806.jpg
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instan dan ukurannya agak kecil (kopi instan, suplemen, minuman anak-anak, dan lain-lain). 

Kualitas ke 3 yaitu plastik mie instan. Kemudian kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral. 

Yang paling rendah yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah sobek atau tidak rapi 

dalam membuka kemasannya. Karena akan susah untuk di gunakan kembali dalam 

berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang terakhir, 

harus di setor dalam bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah). 

b. Tabungan Lingkungan. Tabungan lingkungan adalah partisipasi 

perusahaan dan kalangan bisnis untuk pelestarian lingkungan. Tabungan ini tidak dapat di 

uangkan, tetapi nasabahnya akan di publish ke media sebagai perusahaan atau kalangan 

bisnis yang melestarikan lingkungan. Lebih lanjut akan di berikan piagam BUMI setiap hari 

lingkungan hidup. 

Inilah salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan ikut 

berpartisipasi melestarikan lingkungan. Yang pada akhirnya berdampak baik untuk bumi ini. 

Sekecil apa pun yang kita lakukan untuk bumi ini, pasti akan berdampak besar bagi 

kelangsungan bumi itu sendiri. 

Bank sampah sebagai bentuk inovasi sudah ada di berbagai kelurahan di seluruh 

tanah air, antara lain di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Di kota Balikpapan, di kabupaten Sleman, DIY. Kini pengelolaan bank sampah telah marak 

di seluruh daerah di Inodonesia. Masyarakat melakukan Benchmarking dan melakukan 

modifikasi dalam pengelolaan sampah. Bahkan di kota Malang sampah menjadi  Emas 

Hitam Dibalik Tumpukan Sampah, menyabet ke 18 Top Sinovic yang diselenggarakan oleh 

Kementrian Pendayagunaan Apratur RI. 

 

  

        Sumber: Https://www.google.co.id/search,pengelolaan+sampah 

 

2. Inovasi Rumah Sakit 

Kenapa sih Rumah Sakit bukan Rumah Sehat? Pantesan si sakit tidak sembuh-

sembuh. Inilah celotehan banyak orang tentang Rumah Sakit yang terkesan menyakitkan, 

https://www.google.co.id/search,pengelolaan+sampah
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mau minum obat dan sesak bila mengingatnya. Dengan berbagai inovasi yang telah 

dilakukan di Rumah sakit kini para penderita lega menghadapi rasa akitnya. Berbagai 

inovasi di Rumah Sakit telah dilakukan untuk lebih memberikan pelayanan publik yang 

inovatif. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru misalnya, memperkenalkan layanan terbarunya, 

yaitu laboratorium home service. Peningkatan kualitas pelayanan bagi pasien yang 

dikenalkan RS Awal Bros ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memeriksa kondisi 

kesehatannya dalam mendapatkan pelayanan rumah sakit, khususnya pemeriksaan 

laboratorium. Dengan laboratorium home service ini, pasien tidak perlu lagi repot-repot 

datang ke rumah sakit atau ke laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui 

pengambilan sampel darah. 

Petugas labor RS Awal Bros Pekanbaru yang akan datang langsung ke alamat 

pasiennya, baik di rumah atau di kantor, dan hasilnya akan segera dikirimkan melalui 

email/faks pasiennya.  Bagi pasien yang tidak punya waktu, atau tidak bisa mengantar 

keluarga ke rumah sakit untuk pemeriksaan laboratorium. Bagaimana caranya? Cara untuk 

mendapatkan layanan ini sangat mudah, yaitu cukup dengan menghubungi hotline 24 jam. 

Di sini pasien bisa bertanya seperti apa teknisnya.Selain itu, dapatkan juga konsultasi gratis 

dengan dokter spesialis patologi klinik tanpa biaya tambahan.  

Rumah sakit paru Jember membuat inovasi HoT (HOSPITAL on TABLET), 

Modifikasi Rekam Medis Elektronik Rawat Inap Menggunakan Tablet di RS Paru Jember. 

Terobosan ini menjadikan RS Paru Jember mendapatkan ke 18 nominasi SiNovik dari 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur.  

 Masih banyak contoh-contoh inovasi yang dilakukan sektor pemerintah, baik yang 

dapat diakses di internet maupun tidak. Demikian juga yang  mengikuti lomba inovasi publik. 

Berikut ini dikutipkan 18 top Sinovic dari 99 nominator Sinovic 2015  sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1: 18 Top Sinovik dari 99 Nominator Sinovik 2015 

No.  Judul Inovasi Instansi 

1 Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari  BPS 

2 
ATM Samsat Jatim – Merubah Kantor Menjadi 
Mesin 

Provinsi  Jawa Timur 

3 Ayo Kerja Provinsi  Jawa Timur 

4 Balee Inong (Rumah Perempuan) Kota Banda Aceh 

5 
Bantuan Stimulan Bedah Rumah Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Kabupaten Luwu Timur 

6 
BAPETEN Licensing Information System for 
Export and Import (BALIS EXIM) Online 

BAPETEN 
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7 
Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 
2014 

Kabupaten Aceh Jaya 

8 Campus Social Responsibility Kota Surabaya 

9 Cegah Kanker Serviks, Perempuan Senyum Kabupaten Badung 

10 Dari Lahan Kritis Menuju Hutan Kota Impian Kota Banda Aceh 

11 E-Health Kota Surabaya 

12 Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah Kota Malang 

13 
E-Samsat Jatim – Layanan Tanpa Batas Jarak, 
Ruang dan Waktu 

Provinsi  Jawa Timur 

14 
Gebrakan SUSI Turunkan Angka Kematian Ibu 
(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

Kabupaten Lumajang 

15 Gempungan Di Buruan Urang Lembur Kabupaten Purwakarta 

16 Gender Infrastruktur PU Kementerian  PU & PR 

17 GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim 

18 
HoT (HOSPITAL on TABLET), Modifikasi 
Rekam Medis Elektronik Rawat Inap 
Menggunakan Tablet di RS Paru Jember 

Provinsi  Jawa Timur 

Sumber : http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/221 

Inovasi di sektor publik akan  berhasil apabila menerapkan manajemen inovasi. 

Manajemen inovasi tersebut diataranya (1) sumberdaya manusia dan sumberdaya lain 

dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, (2) kurangnya pemahaman 

terhadap pelanggan, (3) budaya organisasi yang mendukung kreativitas dan inovasi, (3) 

penghargaan terhadap hasil inovasi, (4) pasar yang merangsang inovasi dan kepemimpinan 

yang mampu menciptakan budaya inovasi, (6) mengembangkan jejaring kerja, dan (7) 

meningkatkan kompetensi Sumberdaya manusia. Dalam mengembangkan inovasi di sector 

publik ingat pendapat Larry Keeley (2013) dalam inovasi perusahaan di Indonesia (LPPM, 

2013: 3) sebagaia berikut: 

1) Inovasi bukan intervensi 

Inovasi  bukan hanya merupakan sebuah  penemuan sesuatu yang baru, tetapi 

inovasi lebih dari itu. Inovasi dapat melibatkan invensi, tetapi menyaratkan  hal-hal lain 

seperti pemahaman kebutuhan pelanggan terhadap invensi tersebut, kerja sama dengan 

mitra untuk menyalurkan hasil temuan, serta bagaimana penemuan tersebut menghasilkan 

keuntungan bagi organisasi dan pelanggan. 

2) Inovasi harus memberikan arti 

Inovasi bukan hanya berbeda, namun harus memberi nilai  inovator, perusahaan, 

maupun pelanggannya. Bagi inovator, inovasi harus memberi keuntungan, baik ekonomis 
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maupun nonekonomis. Bagi perusahaan, inovasi harus mendatangkan laba, sedangkan 

bagi intansi pemerintah harus memberikan nilai yang berarti, misalnya dengan inovasi maka 

akan lebih cepat pelaksanaanya sehingga akan menghemat biaya. Demikian pula bagi 

pelanggan, inovasi memberi nilai. Dengan cara seperti ini, hasil inovasi ini akan langgeng. 

3) Inovasi tidak benar-benar harus baru 

Inovasi  bukan berarti  harus menjalankan atau menjual atau menghasilkan sesuatu 

yang benar-benar baru, sesuatu yang tidak ada sebelumnya inovasi berasal dari temuan-

temuan sebelumnya yang dimodifikasi atau diadaptasi.Dengan kata lain dalam pelaksanaan 

inovasi boleh melakukan ATM (Amati, Tiru dan Modifikasikan) 

4) Inovasi tidak hanya inovasi produk 

Inovasi tidak hanya menciptakan produk/ jasa baru tetapi dapat juga merupakan cara 

baru dalam menjalankan bisnis, mendapatkan uang, sistem baru, atau cara baru 

berhubungan dengan pelanggan. 

Pada saat anda membuat sebuah inovasi di unit organisasi, anda  dapat melihat 

contoh-contoh inovasi di instansi pemerintah, dari hasil pengamatan anda dapat melakukan 

kegiatan meniru dan dilakukan modivikasi sesuai dengan situasi dan kondisi dalam 

organisasi anda. 

 

B. Praktik-Praktik Inovasi di Sektor Dunia Usaha 

Ignatius Jonan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat bertahan tanpa 

melakukan inovasi (Ignatius Jonan, 2014:4). Kata bijak tersebut perlu diterapkan agar 

perusahaan tetap eksis. Inovasi-inovasi tersebut dapat berupa inovasi proses, inovasi 

produk dan inovasi pelayanan. Salah satu inovasi pelayanan yang menggemparkan 

masyarakat karena terobosannya yang lebih memanjakan pengguna dengan harga murah 

adalah Gojek.  Go-Jek, didirikan oleh Nadiem Makarim, Brian Cu and Michaelangelo Moran. 

Sebelum mendirikan Go-Jek, Nadiem bekerja di McKinsey, Brian Cu bekerja di BCG, 

sementara Michaelangelo bekerja sebagai Web Interactive Designer freelancer. Hal  yang 

menarik, Go-Jek itu dari berbagai liputannya disebutkan bahwa mereka didirikan pada bulan 

Juni 2010. Hingga 2011, beritanya masih keluar di media. Termasuk artikel di The Jakarta 

Post tadi. Tapi, sejak 2011 akhir, bisa dibilang Go-Jek agak meredup dari pemberitaan. 

 The New Go-Jek 

Pada tahun 2015 ini, Go-Jek mulai ramai lagi. Kalau dulu pesannya harus via telpon, 

sekarang sudah bisa via aplikasi, ala-ala Uber. Walaupun aplikasinya menurut saya 

kualitasnya masih jauh dari Uber. Inilah yang menjadi inovasi dari armada ini. Pengguna 

tinggal pesan lewat aplikasi dan menunggu pesanan gojek datang. Inovasi ini sangat 

menguntungkan pengguna dan mempermudah pengguna. Contoh di atas merupakan 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=325795908&authType=name&authToken=KNEW&trk=prof-sb-browse_map-name
https://www.linkedin.com/pub/brian-cu/1/147/490
https://www.linkedin.com/profile/view?id=112524993&authType=name&authToken=CjSr&trk=prof-sb-browse_map-name
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inovasi dalam pelayanan, namun juga inovasi dalam proses. Contoh perusahaan yang 

banyak berinovasi proses adalah pabrik jamu dan pabrik obat-obatan. Kalau jaman dahulu, 

sebelum merdeka, jamu disajikan di gelas oleh penjual jamu gendong keliling, saat ini jamu 

sudah disajikan dalam sachet, tinggal dibuka, diminum di mana saja dan kapan saja, tidak 

diperlukan lagi penjual jamu keliling. Di perusahaan obat-obatan juga telah banyak dilakukan 

inovasi proses, yang sebelumnya menggunakan mesin dengan kapasitas 10.000 kapsul per 

hari misalnya, telah diganti dengan mesin baru yang bisa memproduksi 10.000 kapsul per 

menit, dengan menggunakan tenaga kerja yang sama. Contoh lainnya adalah dengan 

menggunakan E-business: Penggunaan internet dan hal lain secara online memungkinkan 

seseorang atau perusahaan secara langsung berhubungan dengan pihak lain sebagai relasi 

bisnisnya menjadi sangat mudah dilakukan (business to business) sehingga lebih cepat 

mendapatkan informasi yang diperlukan oleh pelanggan dan dapat menentukan inovasi 

yang relevan terhadap produk yang akan diberikan.  

Apakah inovasi-inovasi seperti juga dapat di adopsi di instansi pemerintah? 

Sumber :https://www.google.co.id/gojek&biw 

C. Latihan  

Untuk lebih memberikan stimulus terhadap potensi kreativitas dan inovasi anda 

silahkan anda mencari contoh-contoh inovasi yang berkembang, baik di pemerintahan 

maupun swasta. Pelajaran apakah yang dapat anda tarik dari kegiatan pencarian anda. 

Apakah anda telah melakukan kegiatan ATM (Amati, Tiru dan Modivikasikan)
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Inovasi selama ini lebih berkembang di sektor swasta karena mereka mampu 

keluar dari berbagai jebakan yang menghambat inovasi. Private sector sudah berani 

mengatakan “Innovate or Die”, sedangkan sektor publik masih menempatkan inovasi di area 

yang sifatnya opsional, pilihan, atau fakultatif. Lembaga-lembaga publik tidak pernah merasa 

akan mati walaupun tidak memiliki inovasi sekecil apapun. Tanpa inovasi mungkin memang 

instansi pemerintah tidak akan mati atau dibubarkan, namun pasti akan kehilangan 

legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Inovasi adalah pengenalan dan penerapan 

dengan sengaja gagasan, proses produk dan prosedur yang baru pada unit yang 

menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok 

dan organisasi secara luas. Suatu inovasi disebut sebagai inovasi apabila memiliki 

keunggulan relatif,    kompatibilitas (compatibility), kerumitan (complexity), kemampuan 

diujicobakan (trialability) dankemampuan untuk diamati (observability). 

John Bessant, Keith Pavitt mengklasifikasikan inovasi meliputi inovasi incremental, 

inovasi radical dan inovasi transformasi.  Inovasi tersebut dapat berupa inovasi produk, 

inovasi pelayanan maupun inovasi proses. Inovasi incremental dapat diartikan perubahan 

atau penyesuaian sederhana dalam produk, jasa atau proses yang ada. Inovasi radikal 

dapat diartikan sebagai inovasi yang mengubah secara drastik keampuan, menghasilkan 

produk,jasa atau proses baru yang berbeda dari sebelumnya atau tidak pernah ada 

sebelumnya. Lepak, dkk, Akademic Management Review dalam Avanti Fontana menitik 

beratkan bahwa inti dari inovasi adalah penciptaan nilai. Inovasi akan berjalan secara efektif 

apabila menerapkan prinsip-prinsip inovasi.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi menurut Davila, Epstein dan 

Shelton berpendapat bahwa kunci sukses perusahaan/organisasi yang berhasil 

melaksanakan inovasi dan memberikan hasil yang terbaik adalah terletak pada seberapa 

baik CEO dan tim manajemen senior menjalankan tujuh aturan inovasi. Ke tujuh aturan 

inovasi tersebut meliputi : (1)  menggunakan kepemimpinan yang kuat pada strategi inovasi 

dan keputusan portofolio, (2) menintegrasikan inovasi ke dalam mentalitas bisnis 

perusahaan/organisasi,(3) menyelaraskan jumlah dan tipe inovasi dengan bisnis 

perusahaan,(4) mengelola tegangan alami antara kreativitas dan penyerapan nilai,(5) 

menetralkan antibody organisasi, (6) menyadari bahwa unit pasar (atau tembok bangunan 

fundamental) inovasi adalah jaringan yang melibatkan orang-orang dan pengetahuan yang 
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berada di dalam dan di luar organisasi, (7) menciptakan ukuran dan penghargaan yang 

tepat untuk inovasi. 

Dalam mengembangkan inovasi di unit organisasi perlu belajar dari praktik-praktik 

inovasi yang terjadi di sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam rangka mewujutkan 

inovasi public perlu membuat perencanaan inovasi, melaksanakan rancangan inovasi dan 

membangun budaya inovasi di lingkungan organisasi. 

 

B. Tindak Lanjut 
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