
SEKTOR PUBLIK DALAM BINGKAI INOVASI KOLABORATIF 
 

Tulisan ini akan mencoba mengupas tentang  adanya  kebutuhan  inovasi  
bentuk baru di sektor publik, mengingat  organisasi birokrasi yang relatif bersifat 
tertutup belum berhasil menemukan cara berinovasi yang mampu  menghasilkan 
kuantitas dan kualitas inovasi yang diperlukan untuk memecahkan tantangan dari 
sebuah kebijakan yang muncul. Atas dasar itu  perlu ditetapkan  kriteria  agar  inovasi 
disektor publik dapat memenuhi harapan. Salah satu inovasi yang memenuhi kriteria 
adalah siklus inovasi yang mampu membuka akses  ke berbagai aktor dan menyentuh 
sumber daya inovasi lintas batas, dan mampu  mengatasi sekat budaya serta 
memperoleh dukungan sosio-politik  bagi terselenggaranya inovasi di sektor  publik. 
Memang banyak orang yang kurang peduli untuk melakukan studi tentang praktek 
inovasi di sektor publik dan menganggapnya sebgai upaya yang sia-sia saja.  Padahal 
sektor publik dewasa ini tengah menghadapi suatu tantangan yang lebih kompleks, 
dan  sulit untuk mengatasi kompleksitas tersebut tanpa melakukan upaya-upaya 
yang bersifat inovatif.   Dalam kaitan ini, pemerintah perlu mengadopsi suatu bentuk 
inovasi, yang memanfaatkan aset inovasi dari  beragam sumber organisasi dan 
individu untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide dari  dalam 
dan dari luar batas-batas organisasi. Inovasi kolaboratif didefinisikan sebagai 
pendekatan kolaboratif  untuk melakukan suatu inovasi dan alternatif pemecahan 
masalah  dengan memanfaatkan  sumber daya dan kreativitas yang bersumber dari 
masyarakat dan jaringan eksternal -  aspirasi  warga negara,  jaringan organisasi 
nirlaba dan perusahaan swasta -  untuk memperkuat atau meningkatkan kecepatan 
(speed) inovasi,  jangkauan dan kualitas hasil inovasi di sektor publik. Dalam 
pengertian ini, suatu  inovasi haruslah bersifat terbuka, melibatkan pelaku baik dari 
dalam maupun dari luar organisasi, termasuk dari  sektor swasta  dan aspirasi  warga 
negara yang diintegrasikan ke dalam siklus inovasi. Siklus inovasi tersebut dimulai 
dari tahap penyatuan  ide, seleksi, implementasi dan difusi, mulai  dari tahap awal 
sampai tahap seterusnya. Inovasi kolaboratif didasarkan pada asumsi adanya 
partisipasi aktif dari berbagai aktor melaui aset inovasi yang mereka miliki. Aset 
tersebut dapat berupa aset intangible, yakni :  pengetahuan, kreativitas dan 
seterusnya, serta berupa aset tangible,  yakni berupa uang dan aset fisik lainnya, 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi. Dengan 
demikian,  tema inovasi harus ditentukan oleh ketersediaan aset inovasi dan tidak 
dihambat  oleh batas-batas formal dari organisasi birokrasi. Selain itu, peran dari 
para aktor inovatif tidak didefinisikan oleh aturan formal sebagaimana yang biasa 
dilakukan oleh organisasi birokrasi, akan tetapi oleh keunggulan aset inovasi yang 
dimiliki oleh masing-masing pihak yang lebih siap melakukan inovasi.  Oleh karena itu  
siklus inovasi dapat dipercayakan kepada salah satu pihak  yang memiliki keunggulan  
ketersediaan aset inovasi. Pemerintah juga perlu memanfatkan teknologi informasi 
untuk membangun jaringan yang mendukung aliran gagasan dan informasi baik ke 
dalam dan keluar  batas-batas organisasi. Kehadiran teknologi informasi dan 
komunikasi (ICT) akan memfasilitasi koordinasi dan berbagi pengetahuan  dengan 



biaya rendah yang dapat melintasi batas-batas organisasi dan dengan demikian 
mendukung pada upaya inovasi kolaboratif.  Inovasi kolaboratif dapat dikaitkan 
dengan konsep jaringan pemerintahan, tidak hanya untuk tujuan koordinasi yang 
efektif di seluruh organisasi pemerintahan, akan tetapi juga mengintegrasikan 
organisasi sektor nirlaba ke dalam suatu sistem produksi yang dirancang untuk 
mencapai tujuan publik.  

Ide untuk memasukkan berbagai macam aktor internal dan eksternal kedalam 
siklus inovasi  berasal dari sektor swasta, yang  menggambarkan  siklus inovasi 
sebagai inovasi terbuka, dimana ide-ide yang berharga  dapat berasal dari dalam atau 
dari luar perusahaan. Chesbrough berpendapat dalam bukunya bahwa "Inovasi 
terbuka” sebagai imperatif baru untuk menciptakan keuntungan dari pemanfaatan 
teknologi. Dengan demikian  era inovasi tertutup  telah berlalu, karena monopoli 
pengetahuan yang pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan telah dihentikan 
dengan dua alasan utama. Pertama, latar belakang ide monopoli pengetahuan sering 
bergandengan dengan monopoli industri, yang sebagian besar telah dilucuti oleh 
undang-undang antitrust. Kedua, dengan sendirinya pengetahuan menjadi lebih 
tersebar luas diantara perusahaan, pelanggan, pemasok, universitas, laboratorium 
nasional, konsorsium dan industri. Dampak dari undang-undang antitrust, 
perusahaan juga harus membuka diri terhadap ide-ide inovasi yang bersumber dari 
eksternal perusahaan dan berbagi  pengetahuan internal mereka terhadap  
lingkungan eksternal. Dengan demikian,  perusahaan dapat  memanfaatkan kekayaan 
aset inovasi yang tersebar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar 
perusahaan mereka. Akibatnya, siklus inovasi harus dibagi kepada masing-masing 
aktor yang berbeda berdasarkan pada ketersediaan aset inovasi untuk memecahkan 
masalah inovasi.  Von Hippel menyatakan bahwa inovasi menjadi semakin 
demokratis dalam arti bahwa, baik produsen maupun konsumen semakin bebas  
berinovasi untuk diri mereka sendiri. Gagasan utama inovasi kolaboratif adalah 
membuka proses inovasi untuk menginternalisasikan  ide yang bersumber dari 
eksternal atau meningkatkan pengetahuan internal yang berasal dari sektor swasta 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi.  

Pertanyaannya kemudian adalah apakah  inovasi kolaboratif merupakan 
inovasi yang paling cocok untuk sektor publik?  Salah satu jawaban terhadap hal ini 
adalah bahwa krisis keuangan telah memunculkan kendala anggaran yang 
mengharuskan pemerintah menemukan cara-cara baru dan lebih murah  untuk 
merespon masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan lainnya. Pada saat yang 
sama pemerintah juga tidak bisa mengurangi kualitas pelayanan, karena warga 
masyarakat akan terus menuntut pelayanan publik yang lebih baik lagi. Pemerintah 
dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat 
akan pelayanan publik yang belum terpenuhi dan menimbulkan tantangan yang sulit 
bagi pemerintah untuk mencari solusi yang tepat.  

Terdapat banyak penjelasan tentang  kurangnya inovasi  di sektor publik yang 
mendesak perlunya bentuk-bentuk baru suatu inovasi di sektor publik. Pemerintah 
memang   telah menyadari  pentingnya  siklus inovasi di sektor publik. Namun 



demikian  seringkali  pemerintah lemah dari sisi ide atau gagasan, begitu juga dalam 
melakukan pilihan  dan difusi. Dengan kata lain seringkali pemerintah tidak memiliki 
wawasan inovasi strategik, dalam arti lemahnya pemahaman tentang serangkaian 
pendekatan baru yang berdampak pada suatu proses inovasi dalam skala yang lebih 
besar dan  luas. Akibat kurangnya wawasan strategik ini,  maka sulit dicapai  suatu 
kualitas dan kuantitas  inovasi yang diperlukan dalam rangka memenuhi tantangan 
sosial, ekonomi dan lingkungan lainnya yang secara beruntun terus akan muncul.  
 

Banyak para pakar yang menyalahkan bahwa organisasi pemerintahan yang 
bersifat terlalu birokratis serta budaya yang tidak kondusif sering dianggap  sebagai 
sumber kelemahan yang menghambat untuk diberlakukannya siklus inovasi. 
Kelemahan tersebut mencakup, struktur, hirarki,  kebijakan tertutup, dan alur tugas 
yang bersifat top-down sebagai ciri dari pemerintahan birokrasi yang menimbulkan  
dampak siklus inovasi negatif. Disamping itu,  partisipasi untuk melakukan siklus 
inovasi sering dibatasi hanya oleh pelaku internal pemerintahan saja. Seringkali siklus 
inovasi didominasi oleh manajemen senior dalam organisasi pemerintahan dan 
hanya sedikit yang melibatkan pihak ketiga, baik partisipasi swasta, warga 
masyarakat dan LSM. Ciri lain kelemahan dari pemerintahanan  birokratis  adalah 
mengabaikan sumber daya inovasi yang sebenarnya cukup tersedia di berbagai 
tingkat internal organisasi sebagai bahan bakar untuk dimulainya siklus inovasi, 
sehingga kuantitas dan kualitas ide yang dihasilkan, dipilih, dan diimplementasikan 
serta penyebarannya menjadi berkurang. Disamping itu, adanya sifat tertutup dari 
organisasi atau sektor publik, sering dianggap sebagai tidak dimilikinya transparansi, 
kepercayaan dan komitmen untuk melakukan inovasi dengan sungguh-sungguh, yang 
pada gilirannya  melemahkan pelaksanaan dan difusi inovasi.  Hambatan lain yang 
ada dalam organisasi atau sektor publik adalah hambatan faktor budaya. Suatu 
kendala mendasar adalah adanya budaya menghindari risiko yang melemahkan 
aspek kepemimpinan, pendanaan dan eksperimen yang diperlukan untuk 
menghasilkan, memilih, dan menerapkan  ide-ide difusi. Salah satu alasan 
keengganan mengambil  risiko adalah takut akan terjadinya kecaman publik atas 
terjadinya suatu kegagalan. Pemerintah tidak mau dianggap  berjudi dengan 
menggunakan uang publik, serta tidak memiliki cukup argumentasi untuk menjawab 
tuduhan-tuduhan dari lingkungan sosial-politik, dan hal ini merupakan akar budaya 
yang menyebabkan pemerintah kurang siap mengambil resiko inovasi. Lemahnya 
dukungan dari lingkungan sosio-politik merupakan penjelasan  tentang  resistensi 
dalam hal melakukan inovasi birokrasi. Oleh karenanya seringkali sektor publik 
bersikap reaktif dalam melakukan suatu inovasi. Jika terdapat tekanan yang kuat dari 
masyarakat, media dan dukungan politik, maka pengambilan risiko dari suatu inovasi 
menjadi legitimate, sehingga kepemimpinan dan dana digelontorkan untuk 
melakukan eksperimen, sebagaimana dalam menghadapi kasus banjir di Jakarta. 
Sebaliknya, jika dukungan publik melemah,  maka  tempo  siklus inovasi menjadi 
lambat bahkan terhenti.   
 



 
Pertanyaan selanjutnya apakah inovasi kolaboratif sanggup mengatasi aspek 

organisasi birokratik dan budaya yang membatasi inovasi sektor publik? Dengan 
perkataan lain, inovasi kolaboratif harus mampu mempengaruhi lingkungan sosio-
politik yang lebih luas agar inovasi di sektor publik berjalan baik. Pertama, dalam 
mengatasi hambatan organisasi birokratik, inovasi kolaboratif perlu membuka siklus 
inovasi dari sumber aset inovasi internal dan eksternal. Kedua, berkenaan dengan 
adanya hambatan budaya, suatu inovasi kolaboratif perlu memfasilitasi pengambilan 
suatu risiko. Ketiga,  pada skala yang lebih luas inovasi kolaboratif perlu  
mempromosikan sikap positif terhadap inovasi sektor publik dan ikut mengambil 
resiko dari tekanan lingkungan sosio-politik.  Jika terselenggara hubungan kausal 
yang signifikan,  maka unsur-unsur dari siklus inovasi akan bekerja dan meningkatkan 
kuantitas dan kualitas inovasi sektor publik.  
 

Inovasi kolaboratif akan membuka siklus inovasi bagi keterlibatan beragam 
aktor dari  berbagai hirarki  organisasi. Untuk itu inovasi kolaboratif harus 
memanfaatkan aset inovasi yang luas baik yang bersumber dari dalam maupun dari  
luar organisasi, atau  memanfaatkan aset inovasi internal dan eksternal. Dengan 
membuka siklus inovasi dan memungkinkan aliran aset inovasi melintasi batas-batas 
internal dan eksternal organisasi, maka inovasi kolaboratif telah memenuhi kriteria 
inovasi. Terbukanya proses inovasi memiliki potensi untuk meningkatkan unsur-
unsur dari siklus inovasi dalam berbagai cara. Dengan menguatnya dukungan pada 
inovasi kolaboratif, maka pemerintah dapat menggunakan berbagai sumber 
pengetahuan, kreativitas, dan keahlian baik yang bersifat lokal maupun  global secara 
profesional. Pemerintah dapat mengumpulkan dan menseleksi aktor-aktor yang 
cakap untuk membentuk "groupthinking", sehingga pelaksanaan ide dan difusi dapat 
difasilitasi. Salah satu alasan mengapa implementasi dan difusi perlu didukung oleh 
aktor yang telah berpartisipasi adalah agar mereka memiliki rasa kepemilikan dan 
tanggung jawab untuk mempromosikan suatu inovasi. Dengan demikian,  aktor yang 
bersumber dari kalangan eksternal mungkin lebih baik jika diposisikan untuk 
melaksanakan dan menyebarkan inovasi. Inovasi kolaboratif memberi kesempatan 
pada pemerintah  untuk menentukan lokus pelaksanaan dan difusi terhadap aktor 
yang paling mampu, dan dengan demikian memperkuat pelaksanaan dan elemen 
difusi siklus inovasi.  Memberi kepercayaan pada  aktor eksternal untuk  mengambil 
bagian dalam risiko diperlukan bagi keberhasilan implementasi dan difusi. Aktor 
eksternal mungkin juga terkena tuduhan  membuang-buang uang pembayar pajak 
dan  menikmati  pengambilalihan risiko, karena terlibat dalam mengatur pendanaan,  
dan pengunaan dana untuk biaya eksperimen. Kesediaan pemerintah untuk 
membuka  siklus inovasi dapat ditemukan suatu cara terbaik guna  menghindari 
adanya hambatan budaya dalam mengefektifkan pelaksanaan dan difusi serta 
peningkatan inovasi di sektor publik. Disadari sepenuhnya bahwa hambatan budaya 
tidak mudah dihilangkan sama sekali, namun inovasi kolaboratif dapat 
mempengaruhi lingkungan sosio-politik secara lebih luas, yang pada gilirannya dapat 



mendorong pemerintah untuk mengambil risiko dan tanggung jawab dalam 
kepemimpinan, pendanaan dan eksperimen. Adanya keterlibatan  aktor dari luar 
secara luas ke dalam siklus inovasi dapat meningkatkan pemahaman aktor di sektor 
publik tentang perlunya inovasi dan  pengambilan risiko sebagai suatu keniscayaan. 
inovasi kolaboratif memungkinkan pemerintah untuk menghindari hambatan budaya 
dalam pengambilan risiko, dan sebaliknya akan mendukung budaya pengambilan 
risiko dalam rangka memperkuat pelaksanaan ide dan difusi. Dengan kata lain, 
inovasi kolaboratif akan membantu pemerintah dalam mengatasi batasan organisasi 
dan budaya dalam siklus inovasi serta mampu  membentuk dukungan publik untuk 
inovasi di sektor publik. Inovasi kolaboratif dapat memperkuat unsur-unsur dari 
siklus inovasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi  untuk merespon 
tuntutan dari masyarakat.  

Salah satu contoh menarik  dari inovasi kolaboratif adalah “tantangan 
blackfoot", yakni tantangan  yang belum terpecahkan, dimana  blackfoot adalah 
salah satu dari sepuluh sistem aliran sungai yang paling terancam punah di Amerika 
Serikat. Kelompok lingkungan dan LSM tidak berhasil memberikan advokasi 
perlindungan terhadap cara pendekatan pemerintah dalam melakukan konservasi. 
Pemerintah yang sudah terbiasa melakukan pendekatan tradisional top-down, telah 
gagal dalam melakukan pengambilan keputusan dan  perencanaan guna melindungi 
ekosistem yang rapuh di blackfoot, dan hanya memicu meningkatnya ketegangan 
antara berbagai pihak. Akhirnya  warga masyarakat di sekitar  blackfoot memutuskan 
untuk membuat sebuah gerakan kolaboratif akar rumput dengan tujuan 
melestarikan blackfoot sebagai sumber daya utama tempat  dimana seluruh 
masyarakat bergantung.  Tak lama kemudian gerakan warga masyarakat mendapat 
dukungan dari  badan-badan federal untuk pelestarian sumber daya alam, seperti US 
Fish and Wildlife. Keduanya adalah organisasi nirlaba, yang mempromosikan solusi 
kooperatif  dengan menggabungkan 600 mitra – gabungan dari pengusaha kayu dan 
yayasan swasta - dalam suatu kolaborasi, untuk tujuan pelestarian sumber daya alam 
dengan tetap menjaga kegiatan gaya hidup pedesaan seperti peternakan, berburu, 
dan memancing.  Inovasi kolaboratif kemudian diadopsi kedalam inovasi birokrasi 
yang membuka proses pemecahan masalah yang melibatkan partisipasi mitra dari 
berbagai unsur masyarakat, dan terbukti mampu meningkatkan unsur-unsur dari 
siklus inovasi.  Inovasi kolaboratif telah terbukti membantu menghasilkan solusi, 
yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan kelompok lingkungan, yang 
sebelumnya solusi tersebut tidak dihasilkan oleh pemerintah secara mandiri. Ide 
blackfoot ini mungkin bisa diambil juga hikmahnya dalam mengatasi masalah 
cikapundung bersih di kota Bandung, atau mengatasi kasus besar seperti Lapindo dan 
sebagainya. Partisipasi dalam proses ini dapat meningkatkan transparansi, 
kepercayaan dan penerimaan publik.  Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama untuk 
menggalang dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan solusi.  
Implementasi juga akan diperkuat, karena mereka semua yang berpartisipasi ikut 
bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Selain itu, mitra dalam kolaborasi memiliki 
sumber daya inovasi berupa keahlian setempat atau lokal, dana dan sebagainya 



untuk mengimplementasikan suatu solusi. Suatu difusi dapat  difasilitasi melalui 
jaringan mitra kolaboratif secara luas untuk mencapai tujuan  bersama.  Sehubungan 
dengan adanya hambatan budaya, maka kasus  “blackfoot" telah mendorong para 
aktor setempat atau lokal untuk mengambil risiko dengan mempertaruhkan aset 
pribadi. Dukungan dapat diperkuat oleh umpan balik yang diterima dari kolaborasi 
profesional, akademisi,  media dan masyarakat, sebagai indikator semakin 
meningkatnya dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil resiko dalam 
inovasi sektor publik. Meningkatnya eskalasi inovasi kolaboratif di "blackfoot" telah 
meningkatkan semua elemen dari siklus inovasi yang menghasilkan  kuantitas dan 
kualitas solusi yang dibutuhkan, sehingga dapat dipertahankannya keragaman hayati 
dan area secara signifikan seluas  1.5  juta hektar ekosistem yang tetap terjaga bagi 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

  Big Green Challenge adalah contoh lain dari inovasi kolaboratif yang 
disponsori oleh Nesta (National Endowment for Sciences, Technology and Arts), 
sebuah badan pemerintah yang didanai untuk mendukung inovasi di Inggris. The "Big 
Green Challenge" adalah sebuah kompetisi "yang dirancang untuk menstimulasi dan 
mendukung masyarakat dalam menanggapi perubahan iklim", yang diluncurkan pada 
tahun 2007. Tantangan diberikan secara online dan  terbuka kepada seluruh 
masyarakat untuk memunculkan ide-ide dalam mengatasi perubahan iklim dengan 
disediakan hadiah uang yang sangat menarik.  Para pemenang diberi hadiah dan 
diberi kesempatan untuk mengimplementasikan ide-ide mereka. Dalam hal ini. 
Inovasi kolaboratif untuk melangsungkan  siklus inovasinya dapat dilakukan dengan 
menstimulasi  organisasi nirlaba dan kelompok lain yang memiliki ide  lebih baik   
untuk "menangani isu-isu besar".  Dalam memilih proposal terbaik Nesta berupaya 
bersikap adil dan tidak memihak,  yakni  dengan menerapkan lima kriteria,yakni:  
inovasi pengurangan emisi karbon, dampak jangka panjang, potensi pertumbuhan, 
replikasi dan transfer, serta tingkat partisipasi masyarakat. Proposal dapat 
diimplementasikan dan disebarkan oleh organisasi atau kelompok pemenang. 
Ketentuan ini memiliki dua alasan utama, yakni: pertama, organisasi atau kelompok  
masyarakat mungkin memiliki aset inovasi terbaik, dalam bentuk pengetahuan, 
kreativitas dan penguasaan jaringan untuk melaksanakan dan menyebarkan ide-
idenya; kedua, Nesta sebagai organisasi yang didanai pemerintah dapat mengurangi 
pengambilan risiko, dengan melakukan  "outsourcing" kegiatan inovatif bagi program 
yang potensial menimbulkan reaksi atas isu-isu besar. Dengan demikian inovasi 
kolaboratif juga memungkinkan Nesta untuk mengatasi hambatan budaya, seperti 
sikap keengganan mengambil risiko. Kesimpulan lain, bahwa inovasi kolaboratif 
memiliki potensi secara positif untuk mempengaruhi lingkungan sosio-politik tentang 
inovasi dan pengambilan risiko. Adanya berbagai aktor yang terlibat dalam "big green 
challenge" telah meningkatkan kesadaran,  pemahaman, dukungan dan  kepercayaan  
untuk inovasi dan partisipasi dalam pengambilan risiko.  Dari kedua kasus tersebut, 
terbukti bahwa batasan organisasi dan kendala budaya dapat diatasi oleh inovasi 
kolaboratif dalam mempertahankan kelangsungan siklus inovasi, khususnya dalam 
memperkuat ide, pemilihan, pelaksanaan dan difusi dan dengan demikian 



menghasilkan kuantitas dan kualitas yang lebih besar dalam menaggapi tantangan 
kepunahan aliran sungai dan perubahan iklim. Dari contoh tersebut juga dapat 
ditunjukkan tentang bagaimana inovasi kolaboratif menawarkan alternatif pengganti 
bagi suatu  inovasi birokrasi, dengan meningkatkan unsur-unsur dari siklus inovasi, 
dan menghasilkan kuantitas dan kualitas inovasi, yang hal demikian tidak mungkin 
dicapai jika hanya mengandalkan inovasi birokrasi. Inovasi kolaboratif agaknya telah 
menjadi bentuk inovasi yang  sesuai bagi organisasi atau sektor publik, khususnya 
dalam menghadapi tantangan gigih  yang muncul  dari masyarakat dan lingkungan 
sosio-politik.  
 

Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dari inovasi kolaboratif yang 
perlu diantisipasi, diantaranya adalah: dengan adanya keterlibatan kelompok 
kepentingan dan partisipasi unsur-unsur masyarakat dalam proyek kolaborasi dapat 
terjadi "dominasi" proses pengambilan keputusan, dengan memaksakan kepentingan 
untuk mengejar reputasi publik. Disamping itu, para pelaku memiliki kemungkinan 
untuk memanipulasi unsur-unsur dari siklus inovasi untuk mengejar kepentingan 
tertentu yang mengatas-namakan  tujuan  inovasi masyarakat sebagai agenda 
tersembunyi. Begitu juga  bahwa kerjasama dengan berbagai aktor masyarakat  
memerlukan suatu pembagian dan pengalihan akan "hak keputusan". Jika aktor 
eksternal atau internal menginvestasikan sumber daya mereka ke dalam suatu 
proyek, maka masing-masing dari  mereka dapat mengklaim memiliki hak suara yang 
sama. Apalagi jika peran pemerintah dalam hal inovasi kalaboratif  ini relatif kecil dan 
telah menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangannya dalam mendefinisikan 
suatu nilai bagi publik. Tentunya ini merupakan isu relevan dan akan berdampak 
besar, karena inovasi kolaboratif berpotensi dalam menciptakan inovasi nilai bagi 
publik.  Inovasi kolaboratif memerlukan pembagian peran berdasarkan pada 
perbandingan aset inovasi. Adanya pengalihan wewenang dan tanggung jawab serta 
akuntabilitas menimbulkan rantai masalah konstitusional dalam demokrasi 
perwakilan di mana pejabat umum yang  terpilih memiliki wewenang dan tanggung 
jawab atas  otoritas yang dimilikinya. Dengan demikian bisa saja, biaya koordinasi 
mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal ini  terlalu dini untuk menolak 
inovasi kolaboratif atas dasar analisis biaya-manfaat. Pendekatan yang lebih masuk 
akal dalam menghadapi kurangnya penelitian empirik di bidang ini adalah  
menyelidiki apakah ada alternatif lain selain inovasi kolaboratif, yang lebih 
menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan  baru akan inovasi di sektor publik.  

Untuk menemukan alternatif lain dari inovasi kolaboratif perlu terpenuhinya  
kriteria yang sama dari bentuk inovasi baru yang cocok bagi inovasi di sektor publik. 
Agar alternatif baru inovasi lebih disukai,  maka mereka harus memenuhi kriteria 
yang lebih meyakinkan atau kurang mengandung resiko dan masalah. Jika tidak 
ditemukan kriteria yang meyakinkan, maka alternatif inovasi baru di sektor publik 
tidak lagi dapat dikatakan sebagai alternatif. Karena mereka tidak bisa 
memanfaatkan sumber daya inovasi yang tersebar dan dengan demikian tidak 
menciptakan kuantitas dan kualitas inovasi untuk merespon kebutuhan yang belum 



terpenuhi. Pada sisi yang lain,  inovasi bentuk tertutup di sektor publik bukan 
merupakan alternatif yang cocok untuk memenuhi kebutuhan inovasi. Inovasi bentuk 
tertutup terbukti telah menimbulkan  isu-isu mengenai transparansi, legitimasi, 
kepercayaan dan resistensi responsif dari masyarakat.  Para pendukung inovasi 
terbuka berpendapat bahwa warga yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam 
proses inovasi, dengan menginvestasikan sumber daya mereka dan menerima hak 
keputusan, akan mendukung proses demokratisasi. Dengan demikian,  tidak ada 
jalan kembali ke bentuk inovasi tertutup yang tidak melibatkan partisipasi warga 
masyarakat.  
 

Untuk itu perlu ditemukan kapasitas kunci  agar inovasi kolaboratif  dapat 
berjalan dengan baik, yakni suatu kapasitas untuk  beradaptasi dengan bentuk 
inovasi. Sejauh mana adaptasi ini diperlukan tergantung pada tingkat inovasi 
kolaboratif serta fleksibilitas organisasi, budaya dan kelembagaan pemerintah. Untuk 
mengadopsi inovasi kolaboratif diperlukan rekomendasi konkrit bagaimana pihak 
pemerintah dapat membangun kapasitas – dari sisi aspek organisasi, budaya, 
pendanaan dan kepemimpinan - yang diperlukan untuk dilaksanakannya inovasi 
kolaboratif. Disamping itu, pemerintah perlu mengembangkan kemampuan untuk 
mengeksplorasi kebutuhan inovasi. Pertama, Kebutuhan dapat dideteksi dari dalam 
maupun dari luar pemerintahan, melalui pendekatan  top-down ataupun bottom-up. 
Kedua, dalam rangka mengidentifikasi sumber daya inovasi, pemerintah perlu 
memiliki kemampuan cara pandang yang menembus batas-batas organisasi. Ketiga, 
setelah mengidentifikasi inovasi sumber daya,  pemerintah harus mampu 
memotivasi semua para pelaku yang terlibat  untuk menerapkan sumber daya 
mereka.  Akhirnya, pemerintah perlu mengkoordinasikan penerapan sumber daya 
bagi inovasi yang memiliki nilai bagi publik.  Inovasi kolaboratif juga membutuhkan 
kapasitas yang lain, yang berkaitan dengan transfer  otoritas atau "hak keputusan" 
untuk menentukan nilai publik dalam inovasi. Karena pemerintah tidak dapat 
sepenuhnya mengontrol inovasi nilai publik dalam inovasi kolaboratif, maka 
diperlukan pengembangan norma dan metode untuk memutuskan tradeoff antara 
otoritas dan aset inovasi eksternal. Pengalihan kewenangan dalam inovasi 
kolaboratif menimbulkan masalah  siapa yang bertanggung jawab dalam hal inovasi 
nilai publik jika pemerintah menyerahkan otoritas dan kontrol atas inovasi nilai 
publik. Maka diperlukan adanya sistem "akuntabilitas timbal balik" bagi suatu  
pemerintahan yang menerapkan inovasi kolaboratif. Dalam hal ini, warga negara juga 
harus setuju ikut bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari 
suatu inovasi kolaboratif. Maka sistem akuntabilitas timbal balik tampaknya menjadi 
cara yang masuk akal untuk menghubungkan hak keputusan dengan akuntabilitas. 
Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membangun kapasitas untuk merancang 
suatu sistem akuntabilitas timbal balik dalam kaitannya dengan pembagian hak 
keputusan. Namun, akuntabilitas harus didasarkan pada seperangkat kriteria yang 
harus dipertanggung jawabkan oleh para pelaku dalam inovasi kolaboratif. 



Singkatnya, pemerintah perlu mengembangkan sejumlah  kapasitas untuk 
mengimplementasikan inovasi kolaboratif.  

Dengan demikian dapat disimpulakan, bahwa inovasi kolaboratif merupakan 
bentuk baru yang cocok bagi inovasi pada organisasi atau sektor publik. Dikatakan  
cocok karena mampu  menawarkan kemungkinan untuk memecahkan tantangan 
yang belum terpenuhi yang ada pada birokrasi tertutup.  Alasan utama mengapa 
inovasi kolaboratif lebih cocok bagi inovasi di sektor publik,  karena mampu  
membuka siklus inovasi ke berbagai aktor yang menyentuh sumber daya inovasi 
lintas batas, dan mengatasi hambatan  budaya serta menciptakan dukungan yang 
luas dari kekuatan sosio-politik dan dukungan masyarakat.  Inovasi  kolaboratif 
memiliki potensi untuk mengembangkan ide, seleksi, implementasi dan difusi. Dari 
pembahasan secara teoritik dan dari dua contoh yang telah dikemukakan, maka 
dapat digaris bawahi bahwa inovasi kolaboratif memperkuat unsur-unsur dari siklus 
inovasi,  yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan lebih mungkin untuk 
mengatasi tekanan dari tuntutan publik. Namun demikian, keterbukaan siklus inovasi 
menuntut pemerintah untuk menyerah atau berbagi kewenangan dalam 
menentukan nilai inovasi publik. Inovasi kolaboratif memerlukan transfer 
kewenangan dan mungkin akuntabilitas, dan menyangkut keputusan mendasar 
tentang distribusi kekuasaan, akuntabilitas dan kontrol dalam masyarakat. Hal ini 
perlu ditangani dengan cara yang lebih mendasar dan normatif. Isu lain yang terkait 
dengan pengalihan kewenangan adalah adanya resistensi terhadap pengenalan 
inovasi kolaboratif oleh organisasi dan para pekerja karena harus  bertukar otoritas 
atas suatu aset inovasi. Last but not least, terlepas dari pentingnya dilakukan 
penelitian konseptual dan penelitian empirik untuk mendukung klaim tentang 
manfaat inovasi kolaboratif, maka suatu studi kasus agaknya lebih diperlukan untuk 
mengevaluasi manfaat dan biaya inovasi kolaboratif dibandingkan dengan inovasi 
birokrasi. Tentunya hal ini merupakan tugas yang sulit karena berkaitan dengan 
upaya bagaimana  mengevaluasi inovasi di sektor publik. Namun dari paparan 
teoritik serta contoh dua kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa inovasi kolaboratif 
akan lebih cocok  untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks dibandingkan 
dengan menggunakan inovasi birokratis. Demikian pula inovasi kolaboratif akan lebih 
responsif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi. Namun 
bagaimanapun, suatu penelitian  empirik tetap sangat diperlukan untuk menguji 
keajegan temuan yang bersumber dari kerangka teoritik dan studi kasus. Sudah 
sejauh manakah pemerintah Indonesia, khususnya perguruan tinggi milik negara 
(PTN) dan bahkan juga PTS,  menerapkan  model inovasi kolaboratif sejalan dengan 
tugas pengabdian masyarakat dalam bingkai Tridarma Perguruan Tingginya.  Kita 
tunggu laporan otentik dari para peneliti dan para analis. 
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