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Inovasi 
Sektor Publik vs Sektor Bisnis 

 
 
 
One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea.It makes you 
think that after all, your favorite notions maybe wrong, your firmest belief ill-
founded. Naturally, therefore, common men hate a new idea, and are disposed 

more or less to ill-treat the original man who brings it.  
(Walter Bagehot) 

 

 

ecara tradisional, sektor publik adalah sektor yang relatif tidak 

leluasa dan ”segan” dalam berhubungan dengan inovasi, terutama 

apabila dibandingkan dengan sektor bisnis, atau bahkan 

dibandingkan dengan elemen masyarakat sipil sekalipun. 

Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan inovasi ini erat kaitannya 

dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statis, formalistik, dan rigid, 

serta segala bentuk kekakuan yang melekat di dalamnya. Dengan kata lain, 

sistem dalam sektor publik berkarakteristik status-quo dan cenderung tidak 

menyukai perubahan. Hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan mengingat 

sektor publik memerlukan adanya stabilitas dalam menjalankan program-

program kerjanya. 

S 
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Kondisi ini tidak hanya berlaku dalam konteks kelembagaan, bahwa 

secara individu pun sangat jarang inovasi menjadi bagian dari keseharian 

kerjanya. Pada umumnya individu yang terlibat dan bekerja di sektor publik 

hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara biasa-biasa saja (business as 

usual).  

Kondisi ini boleh jadi tidak terlepas dari faktor penghargaan (reward) 

yang tidak mencapai kriteria layak, indikator kesejahteraan yang tidak kunjung 

membaik, serta pengukuran kinerja dan prestasi yang cenderung tidak objektif, 

sehingga tidak mampu memotivasi individu untuk dapat berprestasi atau 

berkinerja lebih baik lagi. 

Dengan demikian dalam konteks adaptasi terhadap perubahan atau 

inovasi, maka  sektor publik relatif tertinggal dibanding dengan sektor bisnis. 

Sehingga secara umum kesan yang muncul adalah bahwa sektor publik 

mencitrakan potret statis, sedangkan sektor bisnis merupakan potret yang sangat 

dinamis sebagai sebuah sistem.  

Sistem dan budaya dalam sektor publik memang telah dirancang 

sedemikian rupa untuk berjalan dengan asumsi stabilitas tinggi. Akan tetapi kita 

telah mencapai titik di mana perubahan merupakan fenomena yang tak 

terhindarkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebuah sistem yang tidak 

mampu mengadaptasi perubahan maka secara logis akan segera menghadapi 

kematiannya. 
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Bermula dari Disiplin Administrasi Publik 

Apabila kita telusuri dari sejarah keilmuannya, sebenarnya 

ketertinggalan ini tidak hanya terjadi dalam tataran praktis, namun juga dalam 

level teori dan konsepsi pun terjadi. Konsep keilmuan organisasi sejak awal 

dirintis dan dikembangkan dari pengalaman organisasi publik. Indikasi 

ketertinggalan ini pernah diulas oleh Steve Kelman 5  yang menjelaskan 

ketertinggalan sektor publik dari dinamika sektor bisnis. Menurut Kelman, 

tulisan-tulisan mengenai khazanah keilmuan organisasi pada awalnya 

berdasarkan atas pengalaman empirik organisasi publik.  

Ketika Weber menulis tentang ilmu organisasi (birokrasi), sebenarnya  

yang menjadi patokannya adalah organisasi publik yaitu instansi pemerintah 

Prussia, dan bukan organisasi yang bergerak di sektor bisnis. Tulisan pertama 

Herbert Simon pun pada tahun 1937 adalah  juga mengenai kinerja pemerintah 

kota, termasuk tulisan terkenalnya berjudul Public Administration pada tahun 

1950. Demikian pula halnya dengan Philip Selznick yang menulis the New Deal 

Tennessee Valley Authority in TVA and the Grass Roots pada tahun 1953.  

 Namun kemudian muncul kesulitan dari disiplin administrasi publik 

dalam mengadaptasi perubahan lingkungan. Kesulitan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan ini seakan ttidak teratasi dan menjadi persoalan yang 

selama beberapa dasawarsa cenderung terabaikan. 

Hal ini juga telah diindikasikan oleh Robert Dahl6, yang secara rinci 

menjelaskan persoalan mendasar dari disiplin Administrasi Publik. Persoalan 

mendasar ini merupakan bentuk hambatan struktural maupun kultural yang 

sudah inheren berada melekat di dalamnya (embedded), sehingga tidak bisa 

dengan mudah untuk diuraikan secara sederhana. 
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Secara ringkas penulis mensarikan pendapat Dahl ini dalam matriks 

berikut : 

Tabel 2.1 
Administrasi Publik dan Permasalahannya 

 

No Faktor Fakta Kasus Kritis 

1 Nilai normatif Kemustahilan dalam 
mengabaikan pertimbangan 
normatif dari masalah 

Efisiensi & Dogma 
demokratis 

2 Perilaku 
individu 

Disiplin tentang 
administrasi publik 
merupakan studi tentang 
aspek tertentu dari perilaku 
manusia 

Teori organisational  

3 Seting sosial Kesulitan dalam 
mengabaikan hubungan 
administrasi publik dengan 
seting sosialnya 

Kelas administratif 

Sumber : Dahl, diolah 

 

Persoalan dengan niali-nilai normatif adalah bahwa keilmuan 

administrasi publik tidak difokuskan pada pencarian nilai-nilai normatif, 

sehingga disiplin ini tidak mampu untuk mendemonstrasikan nilai-nilai moral. 

Pada tataran praktis, untuk melindungai kepentingan tertentu, nilai-nilai moral 

dapat dengan mudah diabaikan dengan tindakan manipulasi administratif. 

Selain itu juga terdapat persoalan efisiensi di sektor publik yang juga 

menjadi perhatian serius. Walaupun seringkali menjadi jargon tujuan bersama, 

namun pada kenyataannya efisiensi sangat sulit diwujudkan.  

Fungsi dari disiplin keilmuan administrasi publik bukan untuk 

menentukan tujuan akhir, akan tetapi merencanakan atau mempersiapkan alat 
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terbaik untuk mencapai tujuan. Sehingga ada persoalan bagaimana membedakan 

alat dan tujuan, karena di masyarakat yang terutama demokratis, tujuan biasanya 

menjadi sengketa. 

 Adapun dalam hubungannya dengan perilaku manusia, Dahl 

menjelaskan bahwa ada bagian dari disiplin administrasi publik yang dapat 

mengabaikan perilaku manusia, walaupun sebagian besar justru berhubungan 

erat dengan perilaku manusia. Karena erat hubungannya dengan perilaku 

manusia, maka terdapat limitasi sebagai berikut : 

1. mengurangi kemungkinan memanfaatkan prosedur eksperimental 

2. membatasi keseragaman data 

3. bagian yang menjadi tanggung jawab pengobservasi biasanya jadi berlebihan 

dan kemungkinan verifikasi independen ditiadakan 

4. melemahkan reliabilitas seluruh hukum administrasi publik 

 

Teori organisasi (dalam administrasi publik) adalah sebuah contoh 

ekstrim, di mana para penulis administrasi publik banyak dipengaruhi oleh 

karakter rasional, namun mengabaikan kualitas irasional dari manusia itu sendiri.  

Padahal menurut Dahl, sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang 

mendukung hipotesis organisasi yang logis akan mencapai tujuan lebih baik atau 

lebih efisien dibandingkan dengan organisasi yang mengadaptasi kebutuhan 

individu ke dalam tujuan organisasi. Selama ini, ilmu organisasi lebih banyak 

dipengaruhi oleh logika industrial dan kurang memperhatikan persoalan 

individu. Selain itu, pentingnya perhatian terhadap individu telah dibuktikan 

secara eksperimental semisal oleh Lasswell, Hawthorne, dsb. 
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Dalam perkembangannya, keilmuan organisasi lebih banyak 

berkembang dan lebih dinamis dalam disiplin ilmu di sektor bisnis. Disiplin 

ilmu-ilmu organisasi publik yang semula menjadi pionir, kini lebih banyak 

berperan sebagai ”murid” dengan mengadopsi berbagai konsep organisasi bisnis. 

Sebutlah misalnya ide Osborne dalam tulisannya Reinventing Government pada 

tahun 1990-an, yang banyak memperkenalkan dan menyuntikkan ideologi 

bisnis (semangat kewirausahaan) ke dalam sektor publik. 

Administrasi publik juga tidak bisa dilepaskan dari seting sosial masing-

masing yang turut mewarnai perjalanan sejarah keberhasilan atau kegagalan 

sebuah sistem administrasi publik. Sebagai contoh administrative class di Inggris 

telah memaksa penulis Amerika untuk menirunya. Padahal kedua negara 

mempunyai seting sosial yang berbeda. 

Persoalan-persoalan normatif, perilaku manusia dan seting sosial di atas 

dalam disiplin administrasi publik inilah yang mewakili persoalan sektor publik 

baik di tataran praktis maupun teoritis dalam mengadaptasi perubahan 

lingkungan. 

Terlepas dari nilai positif atau negatif dari dinamika dan 

pergeseran ”ideologi” tersebut, semangat yang patut menjadi perhatian dalam 

dinamika ini adalah budaya inovasi di sektor publik. Inovasi dengan segala 

karakteristiknya harus menjadi pintu keluar dari segala kebuntuan yang terjadi 

dalam sistem di sektor publik. 

Pentingnya inovasi di sektor publik juga diakui oleh United Nation’s 

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dengan meluncurkan 

penghargaan United Nation’s Public Service Awards sejak tahun 2003. 

Penghargaan ini dirancang untuk meningkatkan peran, profesionalisme dan 
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visibility dari pelayanan publik dengan tiga kategori dasar, yaitu transparansi 

dan akuntabilitas, perbaikan pelayanan publik, dan aplikasi ICT atau e-

government. 

 

Inovasi di Sektor Publik dan Sektor Bisnis 

Perbedaan antara sektor bisnis dan sektor publik dapat terlihat jelas 

dalam perbedaan tipe produk yang dihasilkan dari kedua sektor. Istilah ”produk” 

sendiri lebih banyak dikenal di sektor bisnis. Sektor publik cednerung tidak 

familiar dengan istilah ini. Walaupun demikian, dalam teori pemasaran, 

istilah ”produk” diinterpretasikan secara luas, menyangkut segala hal yang dapat 

ditawarkan oleh sebuah organisasi maupun individu untuk memuaskan 

kebutuhan atau permintaan di pasar. Dalam hal ini produk yang dimaksud 

adalah termasuk barang fisik dan jasa, maupun bentuk lainnya seperti event, 

orang, tempat organisasi dan lainnya. 

Beberapa contoh yang dapat diperlihatkan antara sektor publik dan 

sektor bisnis adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. 
Contoh Tipe Produk di Sektor Bisnis dan Publik 

 

Tipe Produk Sektor Publik Sektor Bisinis 

Barang fisik Paspor, KTP, SIM Handphone, TV 
Jasa Pelayanan Pajak Salon Rambut  
Event Perayaan 17 Agustus Siaran Liga Champions  
Orang/Tokoh Menteri Negara PAN Erwin Aksa  
Tempat Taman Nasional Gn. Lauser Waterboom Cipanas  
Organisasi Biro Pusat Statistik Microsoft 
Informasi Daftar Pencarian Orang Headline News Metro TV 
Ide Pelatihan Asuransi Pensiunan 

Sumber: diadaptasi dari Kotler, 2007 
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Contoh-contoh di atas adalah menunjukkan adanya perbedaan berbagai 

produk yang secara tradisional muncul di masing-masing sektor. Namun 

demikian dalam prakteknya, perbedaan tersebut tidak secara ekstrim menjadi 

sebuah bentuk polarisasi. Hal ini terjadi karena pada akhirnya sektor publik dan 

sektor bisnis membaur (blending) dalam situasi yang komplementer atau saling 

melengkapi. 

Memperhatikan perbedaan karakteristik sektor publik dengan sektor 

bisnis, maka konsekuensi yang pertama muncul adalah adanya perbedaan 

inovasi di kedua sektor. Perbedaan-perbedaan 7  ini dapat ditelusuri dari  

beberapa sudut pandang sebagai berikut: 

1. Prinsip Pengorganisasian 

Dalam hal ini sektor bisnis mempunyai kepentingan untuk memperoleh 

profit atau keuntungan, selain juga mempunyai kepentingan  akan stabilitas 

atau pertumbuhan pendapatan. Dalam hal ini sektor bisnis berinovasi atas 

dorongan bahwa pasar yang terus berubah.  

Sedangkan sektor publik mempunyai kepentingan dalam penegakkan dan 

implementasi kebijakan publik. Inovasi yang muncul dari sektor publik lebih 

didorong oleh siklus politik yang memunculkan kebijakan yang baru atau 

berubah. 

2. Struktur Organisasional 

Pada sektor bisnis, ukuran organisasi bervariasi, biasanya tergantung dari 

besar kecilnya omzet dari perusahaannya. Oleh karena sektor bisnis hidup 

dalam kompetisi, maka setiap perusahaan dipaksa untuk mengalokasikan 

dana khusus untuk inovasi. Alokasi dana untuk pengembangan inovasi itu 

sendiri biasanya cukup besar. 
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Sedangkan di sektor publik, organisasi biasanya bersifat lebih kompleks, dan 

berkecenderungan konflik satu sama lain. Dalam hal ini inovasi harus 

disesuaikan dengan situasi kompleks, termasuk isu social equity dan efisiensi 

ekonomi. 

3. Ukuran kinerja 

Di sektor bisnis, ukuran kinerja dengan mudah ditentukan oleh Return on 

Investment (ROI). Oleh karena inovasi memakan biaya besar, maka biasanya 

kinerja dapat dihitung dari selisih keuntungan penjualan. 

Sedangkan di sektor publik biasanya mempunyai banyak indikator kinerja 

yang diterapkan. Oleh karena itu seringkali terjadi kebingungan dalam 

menentukan kinerja. Dampaknya adalah keuntungan dari inovasi yang 

diterapkan juga sulit untuk diukur. 

4. Isu Manajemen 

Di sektor bisnis, relatif terdapat independensi. Beberapa manajer 

mempunyai otonomi, biasanya untuk urusan yang menyangkut kepentingan 

pengambilan keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara beberapa manajer 

lainnya dibatasi oleh shareholder, corporate governance dan atau keuangan. 

Berinovasi dalam hal ini merupakan bagian dari pengambilan resiko. 

Di sektor publik, keadaannya agak berbeda. Para manajer biasanya bekerja 

dalam tekanan politik. Tidak ada independensi yang sesungguhnya, karena 

kepentingan politik lebih mengemuka. Inovasi pun tidak dapat dilakukan 

tanpa adanya persetujuan politik. 

5. Hubungan dengan end-users 

Di sektor bisnis, pasar adalah sebagai konsumen dan juga industri. Sehingga 

feedback dari pasar sangat penting dan berperan dalam mendorong 
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munculnya ide/inovasi. Dalam hal ini inovasi dimotivasi oleh kebutuhan 

menjaga hubungan dengan pasar. Sektor bisnis sangat berkepentingan untuk 

membangun adanya customer-relations yang baik. 

Sedangkan disektor publik, yang menjadi end-users adalah masyarakat, yang 

secara tradisional adalah warga negara. Namun demikian customer-relations 

tidak terbangun dengan baik. Sehingga inovasi biasanya tidak didorong oleh 

faktor end-users, tetapi lebih karena adanya tuntutan atau tekana politik 

semata. 

6. Rantai Supply 

Kebanyakan perusahaan merupakan bagian dari rantai supply yang lebih 

besar. Ini mengakibatkan inovasi yang dihasilkan perusahaan kecil biasanya 

kalah oleh perusahaan besar, karena kalah dalam hal dukungan dana. 

Sektor publik tergantung pada sektor bisnis dalam pengadaan barang dan 

jasa. Dalam hal ini sektor publik menentukan standar, sektor bisnis 

menawarkan inovasi. 

7. Sumber Daya Manusia 

SDM di sektor bisnis bekerja atas dasar motif ekonomi. Sehingga selalu 

muncul tuntutan akan perbaikan atas produk yang dihasilkan secara 

berkesinambungan. 

Sedangkan SDM di sektor publik bekerja atas dasar idealisme. Namun 

seringkali inovasi dipandang sebagai ancaman. Hal ini karena inovasi 

dianggap akan menciptakan perubahan dan mengganggu stabilitas. Dalam 

beberapa hal, inovasi tetap diadopsi, khususnya untuk kepentingan 

perbaikan pelayanan publik. 
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8. Sumber Pengetahuan 

Sektor bisnis sangat fleksibel dan luas dalam memanfaatkan berbagai sumber 

pengetahuan mulai dari konsultan, asosiasi perdagangan, dan peneliti sektor 

publik. Hasilnya adalah produk inovasi yang bervariasi dan memberikan 

banyak pilihan. 

Sektor publik juga memanfaatkan sumber pengetahuan yang banyak, namun 

agak kaku, karena terbentur prosedur dan ketentuan yang telah digariskan 

sebelumnya. Hasilnya adalah dari satu inovasi ke inovasi lain biasanya 

berbeda. Sehingga tidak mempunyai banyak pilihan. 

9. Horizon Waktu 

Untuk kepentingan medapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka 

biasanya sektor bisnis lebih sering bekerja dalam kurun waktu relatif lebih 

singkat (short-term). Jangka waktu yang pendek ini memudahkan sektor 

bisnis dalam mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan inovasi secara 

cepat. 

Di sektor publik, pekerjaan dilakukan untuk masa waktu yang lebih panjang 

(long-term). Hal ini biasanya menyulitkan sektor publik dlam 

mengidntifikasi keberhasilan atau kegagalan inovasi, karena waktu yang 

dibutuhkan utuk mencapai tahapan konsekuensi relatif lebih lama. 

 

Dari sembilan aspek tersebut, maka dapat diketahui berbagai perbedaan 

yang mendasar antara sektor publik dan sektor bisnis. Inovasi yang hadir di 

kedua sektor pun menjadi berbeda, baik dari segi proses maupun produknya. 

Tabel berikut merangkum point-point perbedaan inovasi di antara kedua sektor. 
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Tabel 2.3. 
Perbedaan Inovasi 

di Sektor Bisnis dengan di Sektor Publik 
 

Sektor Bisnis Sektor Publik 
Aspek 

Ciri 
Faktor 
Inovasi 

Ciri 
Faktor 
Inovasi 

Prinsip 
Pengorganisasian 

Mencari 
profit 

Pasar Kebijakan 
publik 

Siklus politik 

Struktur 
Organisasional 

Ukuran 
bervariasi 

Alokasi dana 
khusus 

Kompleks, 
cenderung 
konflik 

Social equity 

Ukuran Kinerja ROI Mudah 
diukur dari 
adanya 
selisih 
keuntungan 

Banyak 
indikator 

Sulit diukur 

Isu Manajemen Otonomi  Pengambilan 
resiko 

Tekanan 
politik 

Persetujuan 
politik 

Hubungan 
dengan end-users 

Feedback 
pasar  

Customer- 
relations 

Warganegara  Customer- 
relations 
tidak 
terbangun 

Rantai supply Pemain besar 
vs kecil 

Inovasi kuat Tergantung 
sektor bisnis 

Penentu 
standar 

SDM Motif 
ekonomi 

Tuntutan 
perbaikan 

Motif idealis Inovasi 
sebagai 
ancaman 

Sumber 
pengetahuan 

Fleksibel Bervariasi Kaku Berbeda 

Horizon Waktu Short-term Konsekuensi 
relatif lebih 
cepat 
dirasakan 

Long-term Konsekuensi 
relatif lebih 
lama 
dirasakan 

Sumber: disarikan dari Rannveig RØste, 2005. 
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Sektor publik memerlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara umum. Dalam prakteknya sektor publik berinovasi bukan 

dalam rangka survival, namun lebih untuk menjaga kepentingan publik. 

Berbagai alat (tools) seperti halnya yang dimanfaatkan oleh sektor bisnis, juga 

dimanfaatkan oleh sektor publik agar tujuannya dapat tercapai secara lebih 

efektif dan efisien. 

 

 
 

Gambar 2.1. 
Peringatan Bagi Pejalan Kaki di Hong Kong 

Agar pesan dalam spanduk peringatan ini dapat dimengerti oleh orang asing 
pengguna trotoar (terutama para TKI yang bekerja di sana), Pemerintah 

setempat (Hong Kong SAR) memutuskan untuk membuat pesan peringatannya 
dalam dua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. 

 



 Inovasi di Sektor Publik 

40 

Demikian pula halnya dengan sektor bisnis yang juga sangat 

memerlukan inovasi untuk bertahan hidup dalam situasi kompetisi. Tanpa 

inovasi, sektor bisnis akan tenggelam oleh kerasnya persaingan yang terjadi 

antar pemain. Berbagai cara dan metode dilakukan untuk memberikan nilai 

tambah (added-value) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari 

produk atau jasa yang diberikan, dibandingkan dengan produk atau jasa sejenis 

dari pesaingnya. 

 

 
Gambar 2.2. 

Bentuk Inisiatif Pelayanan Toko di Jepang 
Untuk menarik perhatian dan menjaring konsumen orang asing, sebuah toko di 

pusat petokoan elektronik di Akihabara, Tokyo, berinisiatif mencantumkan 
ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. 
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Organisasi-organisasi di sektor bisnis telah menyadari pentingnya 

inovasi seiring perubahan dan dinamika lingkungan strategis yang membawa 

orgaisasi pada level kompetisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 

Kebutuhan akan daya inovasi dalam organisasi menciptakan apa yang dikenal 

dengan “intrapreneurship”, yaitu melalui devolving power, membuat unit 

“pabrik ide” yang bertugas mencari ide-ide baru, serta mencari dan merekrut 

pegawai-pegawai yang inovatif (Christensen, 1997). 

Membedakan inovasi di sektor publik dan sektor bisnis juga dapat 

diidentifikasi dari sistem difusi yang berlaku pada kedua sektor. Sektor publik 

mempunyai kecenderungan mempunyai sistem difusi inovasi yang terpusat 

(centralized diffusion). Sedangkan sektor bisnis lebih cenderung mempunyai 

sistem difusi inovasi yang tersebar (decentralized diffusion). 

 Tabel berikut menjelaskan perbedaan-perbedaan prinsip antara sistem 

difusi terpusat dengan sistem difusi tersebar. 

 
Tabel 2.4. 

Perbedaan Sistem Difusi 
 

No Variabel Terpusat Tersebar 
1 Keputusan Kelompok kecil Seluruh anggota 
2 Arah difusi Top-down Horizontal network 
3 Sumber inovasi Litbang, Formal Pengalaman 

pengguna 
4 Keputusan 

mengadopsi 
Pimpinan Unit lokal 

5 Re-invention Rendah Tinggi 
Sumber : disarikan dari berbagai sumber 
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Dalam sistem difusi terpusat, keputusan untuk mendifusikan inovasi, 

ataupun siapa yang harus mengevaluasi, dan melalui saluran apa saja hal tersebut 

didifusikan, dibuat oleh sekelompok kecil pengambil keputusan (elit organisasi) 

atau pakar pada tingkat atas. Kelompok menengah dan bawah biasanya hanya 

menerima tanpa mempunyai pilihan atas keputusan yang telah ditentukan oleh 

kelompok kecil di atasnya. 

Adapun dalam sistem difusi tersebar, keputusan untuk melakukan 

adopsi lebih didistribusikan pada klien atau adoper potensial. Dalam sistem ini 

jejaring horizontal (horizontal network) di antara klien adalah mekanisme 

utama di mana inovasi menyebar. Pada sistem difusi yang tersebar belum tentu 

ada agen pembaharuan yang berperan dalam proses difusi. Dalam hal ini adopter 

bertanggung jawab langsung dalam proses difusi yang terjadi, karena adopter 

baik secara individual maupun kolektif mempunyai keleluasaan sendiri untuk 

menentukan pilihan. 

Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan mendasar dari inovasi di 

kedua sektor di atas, maka kita dapat dengan mudah dapat mengidentifikasi 

inovasi mana saja yang menjadi domain masing-masing sektor. 

 

 

Perhatikan

Cara mudah membedakan inovasi di sektor publik dan di 

sektor bisnis dapat dilakukan dari tipe produknya, aspek 

manajemen dan organisasional, atau  sistem difusinya. 

 

Adapun tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen 8 adalah 

sebagai berikut 
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1. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang 

diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah. 

2. process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses 

penyediaan pelayanan atau produk 

3. administrative innovation (inovasi administratif), misalnya penggunaan 

instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan 

4. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan 

mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau 

bentuk baru kerjasama dan interaksi 

5. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam 

outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing 

6. radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah 

pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi 

pemerintah 

 

Sedangkan dimensi inovasi9  yang dikembangkan dalam sektor publik 

adalah terdiri dari : 

1. inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) 

produk-produk jasa dan proses-proses produksi—termasuk 

pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan 

2. inovasi delivery—termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam 

menelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan 

klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. 
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3. inovasi administratif dan organisasional—termasuk cara-cara baru atau 

cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi 

supplier. 

4. inovasi konseptual—dalam pengertian memperkenalkan misi baru, 

pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru. 

5. inovasi interaksi sistem—cara-cara baru atau yang diubah dalam 

berinteraksi dengan organisasi lain. 
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Namun demikian, terlepas dari fakta yang membedakan kedua sektor, 

terdapat beberapa konsep yang mencirikan persamaan yang terjadi dalam 

inovasi dan difusinya, baik di sektor publik maupun di sektor bisnis. Persamaan 

ini menunjukkan adanya universalitas dalam proses difusi yang tidak mengenal 

perbedaan komersial degan non komersial, atau dikotomi kepentingan umum 

dengan kepentingan bisnis. Konsep-konsep ini antara lain adalah proses 

Box 3. Inovasi Busway; Interaksi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis 
Seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk khususnya perkotaan, maka 
pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi 
publik yang mampu mendukung kebutuhan mobilitas penduduk. Penyediaan 
infrastruktur jalan raya, perkeretaapian, perhubungan air dan udara menjadi 
kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Lantas muncul ide beserta realisasi 
pekerjaan penyediaan sarana transprtasi busway  yang merupakan hasil 
kolaborasi pelaku di sektor publik dan bisnis. Ini menunjukkan bahwa pada 
tataran praktek, sektor bisnis dan publik bersifat komplementer atau saling 
melengkapi. 
Kota Jakarta dengan frekuensi dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi 
memerlukan dukungan transportasi publik yang memadai. Inovasi bis yang 
mendapatkan jalur khusus (busway) mendapatkan sambutan baik dari para 
pengguna jalan. Selain memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke 
moda transportasi publik, juga memberi efek  yang baik bagi kebersihan 
lingkungan. 
Sayangnya saat ini kondisi pelayanan busway dipandang memprihatinkan. 
Selain faktor ketepatan waktu yang mulai berkurang, jumlah armada yang 
tidak memadai, juga faktor kenyamanan dan keamanan menjadi sorotan. 
Bahkan muncul masalah lain yaitu menyangkut penyempitan jalan akibat 
pembangunan jalur khusus busway. 
Permasalahan yang muncul tersebut merupakan permasalahan dalam 
kategori sektor publik. Sektor bisnis tidak mempunyai kewajiban untuk 
memperbaikinya. Namun sektor bisnis berkepentingan dalam sudut pandang 
ekonomi untuk memperlancar bisnisnya. Oleh karena itu penyelesaiannya 
dilakukan oleh sektor publik dengan campur tangan sektor bisnis selaku 
pemain langsung di pasar. 
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keputusan inovasi, fenomena critical mass dan fase re-invention. Proses 

keputusan inovasi akan dibahas secara rinci dalam Bab selanjutnya. Untuk 

penjelasan critical mass dan re-invention dapat disimak uraian selanjutnya di 

bawah ini. 

 

Critical Mass  

Salah satu konsep penting untuk memahami proses difusi baik yang 

terjadi di sektor publik maupun di sektor bisnis adalah adalah critical mass. 

Konsep ini adalah menjelaskan sebuah masa dalam proses difusi di mana adopsi 

inovasi selanjutnya menjadi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan (self-

sustaining), tanpa adanya pengaruh atau peran dari pihak produsen. Konsep ini 

pada mulanya dikenal dalam pemikir dan pakar gerakan sosial, yang belakangan 

kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh para pakar komunikasi. 

 

Adopsi
Inovasi

Waktu

Critical Mass

 

Gambar 2.3. 
Critical Mass yang Menentukan Kecepatan Adopsi 
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Sebenarnya istilah critical mass ini dipinjam dari ilmu fisika yang 

menjelaskan sejumlah material radioaktif yang menghasilkan reaksi nuklir. 

Reaksi yang terjadi merupakan reaksi berantai yang berjalan secara 

berkelanjutan. Dengan kemiripan analogi dalam perilaku sosial, maka konsep ini 

diadaptasi dalam ilmu sosial. Selain itu, konsep ini juga diinspirasi oleh beberapa 

teori dan riset sebagai berikut:  

1. Logics of collective action (Mancur Olson, 1965) 

Olson menjelaskan bahwa individu dalam sistem sosial selalu cenderung 

berperilaku irasional karena kepentingan pribadinya, padahal mereka 

menyadari adanya tujuan kelompok yang lebih besar yang harus dicapai 

secara kolektif dengan konsekuensi mengorbankan kepentingan-

kepentingan individual. Jadi sebenarnya perilaku individu dalam sistem 

sosial, secara sadar atau tidak sadar, tidak akan dengan sukarela 

mengorbankan kepentingan pribadinya dengan kepentingan bersama. 

Agar tercapai tujuan bersama tersebut, maka individu-individu dalam sistem 

sosial tersebut harus disadarkan dulu mengenai pentingnya tindakan kolektif. 

Bahwa untuk mencapai tujuan bersama, seperti katakanlah drainase yang 

lancar, mengurangi polusi, keamanan lingkungan, dsb, maka individu-

individu tersebut harus mengubah perilaku irasionalnya, yang lebih 

mendahulukan kepentingan pribadinya. 

2. Tragedy of commons (Garrets Hardins, 1968) 

Serupa dengan konsep di atas, tragedy of commons menjelaskan bahwa 

perilaku para individu dalam mencapai tujuannya masing-masing sebuah 

sistem sosial secara ironis menyebabkan terjadinya bencana bagi seluruh 

anggota sistem sosial. 
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Contoh sederhananya, apablia di sebuah lingkungan masyarakat, misalnya, 

Rukun Tetangga (RT), terdapat satu anggota masyarakat yang membuang 

sampah kecil ke selokan, maka relatif tidak akan terjadi masalah pada 

drainase, karena sampah kecil itu kemungkinan akan dengan mudah 

terbawa oleh arus air di selokan tersebut. Namun bayangkan apabila seluruh 

anggota RT mempunyai perilaku yang serupa dengan melakukan hal yang 

sama, yaitu membuang sampah di selokan, maka yang terjadi adalah bencana. 

Arus air di aelokan itu tidak akan mampu membuang sampah-sampah 

tersebut, yang terjadi justru selokan menjadi mampet dan berakhir dengan 

terjadinya banjir. Analogi kasus serupa ini bisa diterapkan dalam skala yang 

lebih luas dan besar, misalnya perilaku masyarakat di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Bandung atau Surabaya. 

Contoh lain adalah perilaku masyarakat dalam bertarnsportasi. Ketika 

sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan 

sepeda motor dalam mobilitasnya untuk menghindari kemacetan. Alih-alih 

kelancaran dalam berkendaraan yang diharapkan, justru yang terjadi adalah 

kemacetan akibat penuh sesaknya jalanan oleh sepeda motor. Ternyata daya 

tampung jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melintasinya. 

Dampak lain adalah meningkatnya polusi udara dari emisi gas buang 

kenbdaraan yang semakin lama semakin terakumulasi. Ini adalah contoh 

nyata dari tragedy of commons, sebuah bencana yang diakibatkan oleh 

perilaku indvidu yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya. 

3. Network externalities (Mahler & Rogers, 1999) 

Konsep network externalities ini menjelaskan bahwa kualitas atau 

kemanfaatan suatu barang atau jasa yang telah diadopsi oleh individu dalam 
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sebuah sistem sosial akan meningkat seiring dengan membesarnya jumlah 

individu yang mengadopsi barang atau jasa sejenis. Sebaliknya, nilai 

kemanfaatan suatu barang atau jasa akan merosot apabila jumlah individu 

yang mengadopsinya juga berkurang. 

 

Critical mass muncul tidak hanya dalam konteks difusi inovasi saja, 

fenomena ini terjadi dalam epidemologi, fashion, kelangkaan spesies, sistem 

bahasa, integrasi rasial, perilaku panik dan gerakan politik (Schelling, dalam 

Rogers, 2003; 349). 

Dalam konteks difusi inovasi, maka critical mass adalah masa di mana 

telah cukupnya sejumlah individu dalam sebuah sistem sosial (earlier adopters) 

dalam mengadopsi sebuah produk inovasi, untuk meyakinkan sebagian anggota 

sistem sosial lainnya (later adopters, atau penulis menyebutnya sebagai waiting-

adopters) untuk mengadopsi produk tersebut, sehingga proses difusi dan 

adopsinya selanjutnya berjalan secara mandiri. 

Dalam inovasi yang interaktif, peran adopter awal (earlier adopters) 

dengan peran adopter lambat (late adopters) bersifat resiprokal atau saling 

mempengaruhi. Markus (dalam Rogers, 2003; 344) menyebutnya sebagai 

resiprocal interdependence atau interdependensi resiprokal. Hal ini terjadi 

karena kedua jenis adopter saling mempengaruhi dalam hal kemanfaatn produk 

yang diadopsinya. Sebagai contoh adalah penggunaan telepon genggam atau 

surat elektronik (e-mail) akan mempunyai nilai manfaat yang semakin besar 

apabila semakin banyak orang yang menggunakan telepon genggam atau e-mail 

(lihat penjelasan konsep network externalities sebelumnya].  
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Mengapa terjadi perbedaan adopter awal dengan adopter lambat? Atau 

mengapa individu dalam sistem sosial berbeda kecepatannya dalam mengadopsi 

sebuah produk inovasi? Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor yang membedakan 

kecepatan anggota sistem sosial dalam mengenal inovasi adalah : 

1. Tingkat Pendidikan 

2. Status Sosial 

3. Akses ke media massa 

4. Saluran interpersonal 

5. Kontak dengan agen perubahan 

6. Partisipasi sosial 

7. Kosmopolit 

Asumsinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

maka semakin cepat seseorang tersebut dalam mengadopsi sebuah produk 

inovasi. Sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin lambat 

seseorang tersebut dalam mengadopsi sebuah produk inovasi. Hal yang sama 

juga berlaku bagi variabel status sosial, akses ke media massa, saluran 

interpersonal, kontak dengan agen perubahan, partisipasi sosial, dan kosmopolit. 

 

 

Perhatikan

Critical mass menjelaskan sebuah masa (waktu) pada sebuah 

proses difusi di mana adopsi inovasi berjalan secara mandiri 

dan berkelanjutan (self-sustaining) 
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Re-invention 

Inovasi juga tidak mesti selalu baru, baik dari segi fisik maupun fitur 

yang melengkapinya. Inovasi dapat terjadi karena sebuah proses yang dkenal 

dengan nama re-invention. Proses ini sebenarnya terjadi dalam tahapan 

implementasi dalam teori keputusan inovasi individual. Biasanya re-invention 

dilakukan oleh user atau adopter setelah mengadopsi sebuah produk. Proses ini 

terjadi katika si user atau adopter merasa produk yang diadopsinya memerlukan 

perubahan atau modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. 

Proses re-invention terbagi ke dalam proses re-invention murni dan 

proses re-invention semu. Proses re-invention murni menghasilkan inovasi yang 

mempunyai sesuatu (fitur tambahan) yang baru, yang sedikit membedakannya 

dengan inovasi sebelumnya. Proses ini hampir sama dengan proses terjadi 

Box 4. Critical Mass dalam Inovasi Mesin Faksimil 
Difusi mesin faksimil yang sangat cepat terjadi di Amerika Serikat pada tahun 
1983 s.d. 1989. Padahal pada saat pertama kali ditemukan oleh Alexander 
Bain (1843), tidak seorang pun mau mengadopsi produk tersebut. Bahkan 
teknologi faksimil ini harus menunggu lebih dari 150 tahun sampai 
bentuknya seperti sekarang ini. 
Setelah pemerintah Amerika Serikat mampu membangun infrastruktur 
telekomunikasi yang lebih baik, serta meningkatnya sambungan telepon dan 
kegiatan ekonomi masyarakat yang meluas, maka kebutuhan akan pertukaran 
informasi menjadi tinggi. Seiring dengan tuntutan pasar yang meningkat, 
maka produksi massal dilakukan. Sehingga harga mesin faksimil ini juga 
menjadi jauh lebih terjangkau. Pada masa itulah, mesin faksimil ini 
menemukan momentum critical mass-nya, di mana setiap orang mempunyai 
kebutuhan yang sama akan teknologi mesin ini. Selanjutnya terjadilah 
booming konsumsi mesin faksimili di pasar. Bahkan selanjutnya menjadi 
semacam life-style bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan citranya ke 
sesama pebisnis. Mereka merasa perlu untuk selalu menyertakan informasi 
nomor faksimilnya dalam identitas atau kartu namanya. 



 Inovasi di Sektor Publik 

52 

sebuah siklus inovasi. Hanya saja inovasi yang ditemukan merupakan bentuk 

modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Proses re-invention 

murni bisa dilakukan baik oleh produsen, agen perubahan maupun user atau 

adopter. 

 Dalam sebuah pelayanan publik, proses re-invention juga dimungkinkan 

dilakukan, dengan maksud agar pelayanan publik akan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat lokal. Maknanya bahwa pelayanan publik pada esensinya 

adalah sama, namun muatan lokal harus menjadi perhatian, apalagi dengan 

kondisi beragam etnik, agama, nilai dan budaya lokal di masing-masing daerah. 

Sedangkan proses re-invention semu (pseudo re-invention) bukanlah 

proses penemuan kembali inovasi secara murni, namun lebih bersifat kosmetik. 

Proses ini sering dilakukan untuk maksud agar lebih mendekatkan inovasi 

kepada pengguna. Hal ini karena sering kali inovasi yang hadir masih sangat 

asing dengan calon pengguna.  

Salah satu contoh yang paling mudah diamati dalam hasil sebuah proses 

re-invention ini adalah pengembangan situs yahoo yang memperkenalkan 

berbagai layanan dalam bahasa lokal. Fitur layanan dari yahoo, baik yahoo dot 

com (konten global), maupun yahoo yang menampilkan muatan lokal seperti 

yahoo dot co dot id (konten Indonesia), dot com dot cn (konten Cina), dot co dot 

jp (konten Jepang), dsb adalah sama. Perbedaan yang paling mendasar adalah 

bahasa pengantar dari masing-masing situs. Sedangkan dari segi fitur layanan 

relatif tidak ada yang berbeda. Jadi pada dasarnya tidak ada inovasi yang benar-

benar baru dalam situs-situs lokal layanan yahoo ini. Hal yang terjadi kemudian 

adalah pseudo re-invention yang secara kosmetik hanya mengubah tampilan dan 

bahasa pengantar ke identitas lokal.  
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Gambar 2.4. 

Model pseudo re-invention dari Yahoo! 
Sumber : diolah  

 

Model pseudo re-invention ini banyak dijumpai pada produk inovasi 

yang telah mengglobal. Pseudo re-invention ini diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan pasar lokal. Pada saat terjadi proses tersebut, maka warna globalnya 

mulai meluntur. 

 

 

Perhatikan

Re-invention tidak hanya dilakukan oleh user atau adopter 

dengan memodifikasi produk inovasi yang diadopsinya, 

namun juga dilakukan oleh produsen atau agen pembaharuan  
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Faktor penghambat Inovasi  

Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari 

kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya 

budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah 

inovasi.  

 
Gambar 2.5. 

Hambatan Inovasi  
Sumber : Albury (2003; 31) 

 

Hambatan inovasi diidentifkasi ada delapan jenis. Salah satunya yang 

dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak menyukai 

resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, 

termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan 

berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara 

prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan 
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pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki 

kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaanya. 

Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang 

memiliki kinerja tingi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor 

publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi 

adalah stagnasi dan kemacetan kerja. 

Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta 

hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak 

fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya 

inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang 

layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.  

Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan 

menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan 

pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya 

dan penataan organisasi.  Budaya  organisasi ternyata belum siap untuk 

menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau 

inefisiensi kerja. 
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Box 5. Inovasi Vending Machine 
Penjualan ritel dairy products seperti makanan kecil/minuman, rokok dan 
berbagai surat kabar melalui vending machine  baik di pinggir jalan atau di 
sudut-sudut pertokoan adalah sesuatu yang lumrah di negara maju. Namun di 
Indonesia, bisnis ritel dengan vending machine ini belum begitu menarik 
minat pebisnis. Walaupun sebenarnya biaya untuk menyediakan vending 
machine tersebut relatif murah. Berdasarkan perhitungan ekonomi, 
sebenarnya bisnis ini  bisa kembali modal dalam waktu relatif singkat.  
Berdasarkan catatan, di wilayah Jakarta baru beroperasi sekitar 7 (tujuh) buah 
vending machine saja, dan itu pun terbatas hanya menjual alat kontrasepsi 
(dikenal dengan sebutan ATM kondom), dan beberapa vending machine 
lainnya yang hanya menjual produk tertentu lainnya. 
Hambatan terbesar dalam penyelenggaraan bisnis ini di Indonesia adalah 
ternyata karena faktor sosial ekonomi serta perilaku konsumen yang belum 
kondusif. Dari segi sosial ekonomi, pengadaan vending machine untuk 
menjual dairy product akan mengancam kelangsungan hidup pedagang kecil 
dan penjual asongan pinggir jalan maupun pelaku sektor informal lainya. 
Apabila dipaksakan bisnis ini dijalankan di Indonesia secara konfrntatif, maka 
akan terjadi konflik sosial yang mengancam stabilitas sosial ekonomi di 
tingkat horizontal. 
Di sisi lain, ternyata perilaku konsumen di Indonesia belum kondusif dalam 
hal bertanggung jawab atas keamanan fasilitas umum. Tingkat kriminalitas di 
jalanan yang relatif masih jadi masalah nyata juga menjadi faktor 
berresikonya menjalankan bisnis vending machine ini. 
Oleh karena itu, walapun vending machine dapat dikatakan sebagai barang 
inovatif yang memiliki keunggulan dari segi kepraktisan, efisiensi dan 
efektivitas bisnis ritel dibandingkan dengan penjualan ritel yang tradisional, 
namun inovasi ini belum cocok dengan kondisi riil di pasar Indonesia. Ini 
adalah contoh bahwa tidak semua inovasi dapat diterima oleh semua 
komunitas. Situasi lokal sangat mungkin menjadi penghambat utama untuk 
terjadinya penetrasi inovasi di sebuah sistem sosial. 



Inovasi Sektor Publik vs Sektor Bisnis   

57 

Pada proses difusi inovasi di sektor publik, sebagai sebuah organisasi 

yang besar ini biasanya dengan mudah dapat diidentifkasi faktor-faktor 

penghambat yang muncul dan menghambat laju penetrasi inovasi dalam 

organisasi itu.  

Di luar sektor publik, beberapa organisasi bisnis yang dikenal sangat 

inovatif seperti Unilever dan Shell lebih memfokuskan diri pada outcome, 

didukung dengan budaya organisasi yang benar, reward dan metode yang 

memastikan inovasi  hadir dan bermanfaat. Faktor penghambat pada organisasi 

bisnis ini relatif tidak sebesar yang terjadi pada sektor publik. 

 

 

 

 

 

 

Diskusi/Soal Latihan  

1. Aspek apakah yang membedakan inovasi di sektor publik dengan sektor 

bisnis? 

2. Berikan contoh-contoh produk yang memberikan gambaran perbedaan 

ekstrim antara sektor publik dengan sektor bisnis. 

3. Diskusikan contoh-contoh produk yang memberikan gambaran 

pembauran antara sektor publik dengan sektor bisnis. 

4. Jelaskan perbedaan antara sistem difusi terpusat (centralized diffusion) 

dengan sistem difusi tersebar (decentralized diffusion)? 

5. Mengapa terjadi critcal mass pada proses difusi? Berikan contoh! 
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6. Mengapa terjadi re-invention pada satu produk inovasi dan pseudo re-

invention pada produk inovasi lainnya?  

7. Identifikasi hambatan apa yang muncul pada organisasi Saudara ketika 

sebuah produk inovasi diperkenalkan.  
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