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Inovasi sebagai sebuah proses bisnis inti  

• Inovasi adalah sebuah proses inti yang harus 

ada dalam perusahaan.  

• Proses bisnis yang pada umumnya terjadi di 

perusahaan : 

 1. Searching 

 2. selecting 

 3. Implementing 

  - Acquiring  - launching 

  - Executing  - Sustaining 

• Learning  
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Proses bisnis inti dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Inovasi sebagai sebuah proses bisnis inti  

• Tantangan yang dihadapi oleh berbagai 

organisasi adalah menemukan cara mengelola 

proses bisnis di atas dan menemukan solusi 

terbaik untuk masalah yang dihadapi 

 

• Solusi tersebut berbeda untuk berbagai situasi. 

 Misal : perusahaan farmasi dengan perusahaan 

ritel. 
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Do better/Do different ? 

• Inovasi dapat diartikan sebagai : 

 1. “doing what we do but better” --- do better 

 2.  yang terpenting pada inovasi adalah  

  “do different” ---selalu mencari cara yang 

 berbeda  
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Berubah: Mengapa Berubah? 

• Berubah bukan karena yang lama ‘buruk’ 

atau ’salah’ tetapi yang lama sudah tidak 

relevan, tidak kontekstual, 

• Berubah supaya tidak menjadi korban 

perubahan. 

• Berubah untuk ‘memegang kendali ‘ dalam 

proses perubahan. 



• ‘Control your destiny or someone else will’ 
(Jack Welch) 

• ‘Failure requires change, but so does 

success’ (Lester Thurow). 

• ‘Change before you have to’(Jack Welch) 

• If it is not broken, break it! 

Mengapa Berubah? 



Mengapa Berubah 

 

• Kalau perubahan di luar lebih cepat dari 

perubahan dalam perusahaan, 

perusahaan berada dalam bahaya. 

 

• Berubah karena ada aspirasi baru 



Apa yang diubah? 

Lingkup Perubahan: 

• Aspek psiko-sosial atau aspek ‘jiwani’   

organisasi( paradigma, visi, misi, budaya). 

•  Aspek struktur dan proses teknis atau 

aspek ‘ragawi’ organisasi ( struktur, 

strategi, kompetensi, sistem-sistem 

manajeman ). 

 



Systems 

Staff 

Shared 

Vision, Mission 

 & 

Values 

 

Leadership 

Strategy Structure 

    Skill 

Change in Organization Dimensions 



PENGERTIAN 

• Pertama kali dikemukakan oleh Schumpeter 
pada tahun 1934 

• Inovasi adalah mengkreasikan dan 
mengimplementasikan sesuatu menjadi satu 
kombinasi baru (Schumpeter) 

• Istilah baru dijelaskan Adair (1996) bukan berarti 
original tetapi lebih ke newness (kebaruan)  

 

 



“Kebaruan” terkait dengan 

a.Dimensi ruang 

 Artinya, suatu produk atau jasa dipandang 

sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat 

namun tidak ditempat lain. 

 Tetapi dimensi ini telah dijembatani oleh 

kemajuan teknologi informasi yang sangat 

dahsyat sehingga tidak ada batasan ruang. 

Dengan demikian ’kebaruan’ relatif lebih bersifat 

universal 



b.Dimensi waktu  invention 

 Artinya, kebaruan di jamannya. 

 

 Misal, candi Borobudur yang merupakan 

bangunan kuno merupakan suatu karya 

bersifat inovatif di jamannya.  



Inovasi dalam Organisasi 

• Pengembangan dan implementasi ide baru yang 

mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, 

ataupun perbaikan proses kerja sehari-hari dan 

desain kerja 

• Penelitian inovasi dalam organisasi dapat 

dilakukan dalam 3 level yaitu individu, kelompok, 

dan organisasi (Adair, 1996; de Jong & Den 

Hartog, 2003).  



Macam-macam Inovasi 
Berdasarkan kecepatan perubahan inovasi (Scot & 

Bruece, 1994) : 

a. Inovasi radikal 

 - Berskala besar 

 - Dilakukan para ahli dibidangnya 

 - Biasanya dikelola oleh departemen penelitian  
dan pengembangan 

 

 Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang 
manufaktur dan lembaga jasa keuangan  

  



b. Inovasi inkremental 

 - Berskala kecil 

 - Dilakukan oleh semua pihak terkait 

 

 Inovasi ini terlihat pada sektor kerja : 

1. Knowledge-intensive service 

     meliputi pengembangan ekonomi, administrasi, 

     R&D service, teknik, komputer, dan manajemen. 

     Sumber utama inovasi adalah kemampuan untuk 

     memberikan hasil desain yang sesuai untuk 

     pengguna layanan mereka. 

     Inovasi terjadi setiap saat dan tidak terstruktur. 

2. Supplier-dominated services 

 Meliputi perdagangan retail, pelayanan pribadi (seperti 
potong rambut), hotel dan restoran  

 

 



 Berdasarkan fungsi (Brazeal &  Herbert, 1997), 

ada 2 inovasi : 

a. Inovasi teknologi (produk, pelayanan atau 

proses produksi) 

b. Inovasi administrasi (organisasional, struktural, 

dan sosial) 



PERILAKU INOVATIF 

• Menurut Wess & Farr (dalam De Jong & Kemp, 

2003) adalah semua perilaku individu yang 

diarahkan untuk menghasilkan, 

memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal 

‘baru’, yang bermanfaat dalam  berbagai level 

organisasi 

• Shop-floor innovation  



Ada 2 dimensi yang mendasari 

1.Kreativitas 

 kemampuan untuk mengembangkan  ide baru 

yang terdiri dari 3 aspek yaitu keahilan, 

kemampuan berfikir fleksibel dan imajinatif, dan 

motivasi internal (Bryd & Bryman, 2003). 

2. Pengambilan resiko 

 Kemampuan untuk mendorong ide baru,  

menghadapi rintangan yang ada sehingga 

pengambilan resiko merupakan cara 

mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas 

(Bryd & Brown, 2003)  

 



 Inovasi yang sesuai dengan perilaku inovatif 

adalah inovasi inkremental karena melibatkan 

semua pihak sehingga sistem pemberdayaan 

sangat diperlukan 

 

  



Pengaruh konteks terhadap manajemen 

inovasi 

Variabel konteks 

Sektor Sektor yang berbeda mempunyai prioritas yang 

berbeda , misal : intensifikasi pada skala produksi 

berbeda dengan intensifikasi pada tenaga kerja. 

Ukuran perusahaan Industri/usaha kecil berbeda dalam cara 

mengakses sumber daya ,oleh karena itu 

membutuhkan lebih banyak jaringan (linkages) 

Sistem /peraturan di sebuah negara Negara yg berbeda akan memiliki tingkat 

dukungan yang berbeda diwujudkan dalam 

kebijakan  dibidang ekonomi. 

Tingkat inovasi (incremental 

atau radical) 

Baik incremental atau radical membutuhkan 

pendektan yg berbeda. 
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Konsekuensi jika inovasi hanya dipahami setengah-

setengah : 

1. Memahami inovasi hanyalah sebagai proses dorongan 

teknologi . 

2. Melihat inovasi hanya sebuah terobosan atau 

“breakthrough” dan mengabaikan  inovasi bertahap. 

3. Melihat inovasi sebuah perubahan satu bagian, 

bukanlah perubahan sistem yang lebih luas. 

4. Melihat inovasi hanya sebagai produk /proses  tanpa 

mengenal korelasi dengan faktor lainnya. 
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Apakah Inovasi Dapat dikelola ? 

• Inovasi berhubungan dengan ketidakpastian 

• Kemungkinan masalah yang muncul : 

1.  masalah dalam menerapkan dan 

mengadaptasi produk baru atau proses 

produksi baru. 

2. Masalah untuk meyakinkan “orang lain” untuk 

mendukung dan mengadopsi inovasi tersebut. 

3. Masalah dalam dukungan penerimaan inovasi 
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• Manajemen inovasi yang sukse tergantung dari 

dua hal : 

1. Technical resouces (manusia, 

peralatan,pengetahuan, finansial) 

2. Capabilities/kemampuan organisasi untuk 

mengelola sumber daya di atas. 

Contoh perusahaan yang sukses mengelola 

inovasi:  P&G, Unilever, Apple,Honda, 
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Apakah Inovasi Dapat dikelola ? 



Apakah Inovasi Dapat dikelola ? 

• Kesuksesan manajemen inovasi tidak  

mudah untuk dicapai.  

• Organisasi yang sukses mengelola inovasi 

akan selalu belajar(“learning”) terus 

menerus. 

• Mengkondisikan organisasi sebagai 

sebuah organisasi yang terbuka dan 

adaptif. 
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Apakah Inovasi Dapat dikelola ? 
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Manajemen 

Inovasi 
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Successful Innovation and Succesful 

Innovators. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

• Kesuksesan Inovasi masih dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

• Perhatikan perspektif waktu. Kesuksesan 

inovasi bukanlah kesuksesan dalam jangka 

waktu pendek, tetapi dipertahankan dan 

dibangun melalui adaptasi dan pembelajaran 

berkelanjutan. 
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Perlunya 

penyelarasan(alignment) 
• Perubahan aspek psiko-sosial perlu  

sejalan dan selaras dengan perubahan 

aspek-aspek struktur dan proses teknis. 

• ‘Jiwa’ menjadi acuan dalam pembentukan  

‘raga’, ‘raga’ mendukung berkembangnya 

‘jiwa’. 

 



• Kepemimpinan mutlak diperlukan dalam 

menjalankan perubahan aspek psiko-

sosial dalam organisasi. 

 

• Perubahan aspek struktur dan proses 

teknis memerlukan kemampuan 

manajemen. 
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Change as A Learning Process ( Source: Senge) 



Sumber Perlawanan terhadap 

perubahan 

• Tidak dapat melihat risiko besar dari 
status-quo 

• Merasa terancam kepentingannya. 

• Terlena dalam ‘zona kenikmatan’ 

• Tidak memahami arah perubahan. 

• Merasa tak memiliki kemampuan dalam 
menghadapi keadaan baru. 

• Ikatan yang kuat dengan  kebiasaan lama 

 



PENYEBAB KEGAGALAN DALAM 

PERUBAHAN (1) 

• Tidak mampu menumbuhkan perasaan 

diantara anggota organisasi bahwa 

perubahan merupakan satu hal yang 

sangat mendesak dan sebuah keharusan 

(no sense of urgency ) 

• Tidak mampu menggalang kelompok 

pendukung perubahan yang kuat. 



PENYEBAB KEGAGALAN DALAM 

PERUBAHAN (2) 

• Tidak ada visi atau visi yang kurang jelas. 

• Tidak mengkomunikasikan visi secara intensif 
dan dengan baik agar visi tersebut menjadi 
visi bersama dan menjadi bermakna bagi 
anggota organisasi. 

• Tidak menghilangkan hambatan terhadap 
tumbuhnya dan berkembangnya visi dan 
sikap baru, khususnya hambatan yang 
bersumber pada sistem dan struktur lama. 



PENYEBAB KEGAGALAN DALAM 

PERUBAHAN (3) 

• Tidak ada perencanaan dan usaha 

sistematik untuk mencapai keberhasilan 

jangka pendek. 

• Terlalu cepat merasa berhasil 

• Tidak berhasil 

mentransformasikanpandangan, cara-cara 

atau sikap baru menjadi budaya 

organisasi 



Kerangka kerja Strategi Inovasi 

1. Rationalist or Incrementalist strategies 

for innovation 

http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm
http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm
http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm




Kerangka kerja Strategi Inovasi 

2. Competitive advantage 

 
Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif 
senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami 
perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi 
pemasaran yang efektif.  

Porter  mengembangkan tiga strategi generik sebagai 
sumber keunggulan bersaing , yaitu : 

1. Cost leadership 

2. Diferensiasi  

3. Fokus 

http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm
http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm
http://www.dobney.com/Strategies/competitive_analysis.htm



