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Konsorsium Inovasi 1 
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Mewujudkan dan menumbuh-kembangkan sistem inovasi pada jenjang manapun, pada 

sektor manapun, atau untuk isu strategis apapun, tetap saja akan berhadapan dengan 

situasi yang kompleks.  Kompleksitas tidak hanya dijumpai pada tingkat global, nasional, 

atau daerah; tetapi dapat terjadi pada tingkat lokal dengan wilayah cakupan yang terbatas.  

Kompleksitas sistem inovasi akan selalu ada terlepas dari sektor pembangungan mana yang 

menjadi sasarannya. Kalaupun sebuah sistem inovasi tersebut difokuskan hanya pada isu 

strategis tertentu, misalnya karena diyakini dapat menjadi faktor pemicu pertumbuhan 

perekonomian, tetap saja kompleksitas dalam membangun sistem inovasi ini akan selalu 

ada.  

Tantangan yang dihadapi bersifat multi-dimensi, sehingga harus dicermati dari berbagai 

perspektif karena setiap sistem hanya akan berfungsi dengan baik jika dibangun di atas 

fondasi pemahaman yang komprehensif.  Oleh sebab itu, sistem inovasi tak mungkin dapat 

dibangun oleh satu aktor atau satu lembaga saja.  Lembaga riset sendiri tak akan mampu 

membangun sistem inovasi, demikian pula dengan perguruan tinggi.  Lembaga riset dan 

perguruan tinggi secara bersama juga tak mungkin dapat membangun sistem inovasi, 

karena keduanya merupakan aktor pengembang teknologi yang mutlak membutuhkan mitra 

pengguna teknologi, termasuk komunitas bisnis.  

Vaughn (2011) mengingatkan bahwa tidak semua ide cemerlang di laboratorium dapat 

ditranslasi menjadi ide bisnis yang cemerlang pula.  Baik pada level makro ataupun mikro, 

ada kesenjangan antara riset akademik dengan inovasi bisnis.  Untuk menjembatani 

kesenjangan ini, perlu dibangun konsorsium antara pemerintah, perguruan tinggi, dan 

komunitas bisnis agar temuan universitas dapat dikonversi menjadi keberhasilan komersial.   

Seperti yang diuraikan pada telaah terdahulu,  paling tidak ada tiga aktor yang menentukan 

keberhasilan dalam mewujudkan sistem inovasi, yakni para aktor pengembang teknologi, 

para aktor yang menggunakan teknologi untuk proses produksi barang dan/atau 

menyediakan jasa yang bermanfaat, dan para aktor yang menjalankan fungsi fasilitasi, 

intermediasi, dan/atau regulasi (Lakitan, 2010).  

                                                           
1
  Disampaikan pada FGD ‘Pengembangan Konsorsium Riset Ketahanan Pangan’, Kementerian Riset dan 

Teknologi, Jakarta, 8 Juli 2011 
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Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsepsi sistem inovasi yang 

akan dibangun, serta agar mampu secara kolektif, harmonis dan sinergis dalam 

pengimplementasiannya, maka perlu terjalin interaksi dan komunikasi yang intensif, saling-

terbuka, dan saling mencoba memahami perspektif masing-masing pihak. Tantangan 

terbesar saat ini dalam membangun sistem inovasi adalah merangsang agar para aktor 

inovasi termotivasi untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi lintas-fungsi.  

Para pengguna teknologi, pembuat kebijakan dan para ilmuwan perlu membahas bersama-

sama tentang arah pengembangan iptek yang diinginkan.  Dialog antara pemangku 

kepentingan dalam wadah konsorsium pemerintah-swasta (public–private consortia) dapat 

menjadi cara yang efektif untuk menjalin kerjasama dan mengidentifikasi persoalan yang 

menjadi kendala untuk inovasi.   Pada akhirnya, peluang aplikasi akan lebih mudah 

teridentifikasi, jika ada interaksi yang intensif antara aktor yang tergabung dalam suatu 

konsorsium riset (Roelofsen et al, 2010). 

Secara langsung maupun tidak langsung, sinyal kesadaran tentang pentingnya meningkatkan 

interaksi dan komunikasi antar-aktor inovasi telah sejak lama tumbuh, misalnya dalam 

bentuk gagasan atau konsepsi ‘Triple Helix A-B-G’, yang dirancang untuk mendorong agar 

akademisi, pelaku bisnis, dan aparatur pemerintah dapat saling bahu membahu 

membangun sistem inovasi.  Namun demikian, realitanya sampai saat ini komunikasi dan 

interaksi antar-aktor tersebut masih belum cukup intensif dan belum terbukti produktif.  

Himbauan, fasilitasi, dan sistem insentif yang ditawarkan pemerintah kelihatannya belum 

efektif.  

Ada beberapa persoalan yang patut dicurigai sebagai penyebabnya, termasuk: [1] 

perbedaan budaya kerja antara pengembang dan pengguna teknologi, ‘bahasa’ yang 

digunakan berbeda antara kedua aktor ini; [2] belum teridentifikasi dengan baik tentang 

kepentingan bersama yang dapat menjadi magnet pemadu antara kedua aktor ini, yang 

menjadi fondasi untuk menjalin hubungan yang bersifat mutualistik; [3] masing-masing 

aktor enggan keluar dari wilayah nyamannya; dan [4] pemerintah belum efektif dalam 

membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembang dan pengguna teknologi untuk 

berinteraksi.  

 

Konsorsium sebagai wadah  

Pepatah lama ‘tak kenal maka tak sayang’ rasanya masih sahih sampai sekarang, tetapi 

tentu perlu disesuaikan konteksnya dengan kondisi saat ini. Agar hubungan pengembang 

dan pengguna teknologi menjadi lebih mesra, maka keduanya perlu disiapkan wahana untuk 

berinteraksi.  Wahana tersebut antara lain berupa konsorsium.  Pemerintah sesuai dengan 

fungsi dan kewenangannya diharapkan berperan aktif dalam membentuk konsorsium ini, 

terutama pada fase inisiasinya.  
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Sebagai contoh, di Jepang, telah dibangun sistem untuk menyelaraskan kegiatan litbang 

dengan kebijakan strategis dan sistem untuk  mengevaluasi serta  memilih jenis teknologi 

yang akan dikembangkan.  Proses ini merefleksikan integrasi yang kuat antara kepiawaian 

industri dengan kewenangan pemerintah.  Prioritas peran pemerintah dalam litbang industri 

ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Internasional dan industri (MITI).  MITI tidak 

hanya memastikan integrasi fungsional perusahaan dalam konsorsium, tetapi juga proaktif 

dalam merekrut anggota konsorsium setelah didapatkan isu utama yang mendapat 

dukungan kuat dari industri (Hane, 1993).   

Peran pemerintah sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator sewajarnya akan semakin 

berkurang jika komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi dalam 

wadah konsorsium ini telah berlangsung secara intensif dan produktif.1 Ibaratkan ‘Mak 

Comblang’, jika konsorsium sudah berjalan dengan baik, maka peran pemerintah harus 

dikurangi dalam konsorsium tersebut, bila terus berperan aktif maka peran tersebut akan 

cenderung mengalami metamorfosis menjadi intervensi yang eksesif atau paling tidak akan 

menghalangi konsorsium menuju kemandirian.  

Danish Agency of Science, Technology and Innovation (2009) dalam panduan konsorsium 

inovasi yang dibuatnya, merinci tentang tujuan pembentukan konsorsium, yakni untuk: [1] 

meningkatkan jumlah kegiatan kolaborasi antara institusi litbang dengan komunitas bisnis, 

[2] meningkatkan kolaborasi antar-perusahaan; [3] mendorong komunitas bisnis untuk 

meningkatkan kegiatan litbang agar menjadi lebih inovatif; [4] meningkatkan riset 

pemerintah yang relevan dengan kebutuhan badan usaha dalam negeri; [5] mempercepat 

konversi hasil riset menjadi pengetahuan yang dapat diaplikasikan oleh badan usaha dalam 

negeri; [6] meningkatkan kompetensi dan jasa pelayanan pada institusi riset dan/atau 

lembaga yang berperan dalam pengembangan dan diseminasi pengetahuan; dan [7] 

menyebarkan pengetahuan baru ke komunitas bisnis dalam negeri, terutama untuk usaha 

kecil dan menengah. 

Secara umum terdapat tiga asas penting dalam membangun konsorsium, yakni: [1] 

mempunyai kepentingan atau tujuan bersama (shared goal atau core issue) yang jelas dan 

disepakati oleh semua anggota; [2] hubungan yang dibangun harus bersifat mutualistik 

sebagai modal dasar untuk memotivasi semua anggota untuk memperjuangkan kepentingan 

bersama; dan [3] semua anggota sepakat untuk sharing sumberdaya sepadan dengan fungsi 

dan kapasitasnya masing-masing.  

Sangat penting bahwa setiap konsorsium yang dibentuk mempunyai tujuan bersama yang 

jelas, karena ini yang menjadi komitmen awal dan mendasar bagi setiap aktor (lembaga) 

untuk memutuskan apakah akan ikut bergabung dalam konsorsium tersebut atau tidak.  

Tentu dengan memperhatikan tugas dan fungsi lembaganya masing-masing, kapasitas 

kelembagaan sebagai bentuk share yang dapat dikontribusikan, dan benefits yang 

diharapkan dapat diperoleh dengan bergabung dalam konsorsium tersebut.  
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Sangat penting dipahami bahwa tujuan bersama dimaksud perlu disepakati dari awal 

pembentukan konsorsium, karena ini merupakan dasar komitmen bersama yang penting 

untuk kelangsungan eksistensi konsorsium. Urgensi dari kesepakatan ini disebabkan karena 

tujuan bersama tersebut mungkin baru akan dicapai dalam jangka menengah atau panjang.  

Faktanya adalah untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat, maka sering dibutuhkan riset 

lebih dari sepuluh tahun.  

Perlu dipastikan bahwa hubungan antar-anggota konsorsium bersifat mutualistik, yakni 

saling menguntungkan.  Oleh sebab itu, agar sifat mutualistik ini selalu terpelihara, maka 

konsorsium harus dikelola secara profesional berlandaskan asas-asas good governance, 

terutama harus transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan taat hukum.  

Keterjaminan sifat mutualistik tersebut akan memotivasi semua anggota untuk memberikan 

kemampuannya yang terbaik dan ikut berusaha keras untuk mencapai tujuan bersama.  

Salah satu alasan pembentukan konsorsium adalah agar penggunaan sumberdaya (manusia, 

sarana dan prasarana, dan pembiayaan) dapat dilakukan secara lebih efisien dan juga untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal.  Dalam konteks ini, budaya sharing perlu dibangun, 

karena ia menjadi jiwa dari sebuah konsorsium. 

Konsorsium merupakan sarana bersama dan bukan tujuan akhir bagi para pihak yang 

terlibat sebagai anggotanya.  Oleh sebab itu, walaupun mungkin butuh waktu yang relatif 

lama untuk mencapai tujuan bersama, namun konsorsium pada hakikinya bersifat tidak-

permanen.   

 

Keanggotaan dan Tata Organisasi Konsorsium Inovasi  

Setiap konsorsium tentu harus memiliki beberapa anggota. Namun jumlah anggota yang pas 

tentu tergantung dengan tujuan bersama yang ingin dicapai, serta juga dipengaruhi oleh 

beban kegiatan dan target waktu untuk pencapaian tujuan dimaksud.  Kapasitas dan jenis 

kompetensi lembaga yang dibutuhkan, juga perlu masuk dalam formula untuk penetapan 

jumlah anggota yang ideal.  

Jumlah anggota yang terlalu sedikit mengandung resiko akan kekurangan kapasitas dan 

kompetensi untuk mencapai tujuan; sebaliknya jumlah anggota yang terlalu banyak juga 

dapat menyebabkan ketidak-efisienan dalam pelaksanaan pekerjaan, atau malah berpotensi 

kontra-produktif dan dapat saja ada free rider yang kontribusinya tidak signifikan terhadap 

kinerja konsorsium.  

Secara formal, anggota konsorsium minimal 2 lembaga. Dalam konteks sistem inovasi, maka 

paling tidak 1 mewakili lembaga penghasil/pengembang teknologi dan 1 mewakili pengguna 

teknologi. Lebih ideal jika ditambah 1 lagi yang menjadi representasi unsur pemerintah. 
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Penghasil teknologi antara lain perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah, lembaga riset 

industri, dan lembaga riset organisasi masyarakat; sedangkan pengguna teknologi terdiri 

dari industri/bisnis, pemerintah, dan masyarakat.  Disamping itu, setiap konsorsium harus 

ada anggota yang disepakati sebagai koordinator.  

Danish Agency of Science, Technology and Innovation (2009) menyebutkan bahwa 

komposisi anggota konsorsium minimal melibatkan paling tidak dua badan usaha yang akan 

berpartisipasi secara tetap selama konsorsium berjalan, satu anggota mewakili institusi 

riset, dan satu anggota dari lembaga penasehat (advisory) dan diseminasi pengetahuan.  

Selain itu, konsorsium inovasi dapat menambah anggotanya dari: badan usaha yang 

berpartisipasi secara parsial /tidak tetap; asosiasi bidang usaha; lembaga pendidikan bisnis, 

organisasi industri atau yang sejenis, otoritas atau lembaga pemerintah, atau berbagai 

lembaga lain yang relevan. 

Ada dua opsi dalam menghimpun anggota konsorsium, yakni: [1] dilakukan secara terbuka 

dan dinamis, semua lembaga yang relevan dapat bergabung dalam konsorsium atas 

persetujuan inisiator dan semua anggota yang telah bergabung (existing members); atau [2] 

dilakukan secara tertutup dan bersifat statis, dimana anggota disepakati dari awal dan tidak 

berubah sampai tujuan bersama dicapai.  

Memahami bahwa banyak persoalan yang dihadapi bersifat sangat dinamis dan budaya 

demokratis yang telah tumbuh, maka opsi yang pertama diyakini akan lebih sesuai, namun 

opsi ini akan mengambil sebagian waktu kerja yang signifikan untuk secara terus menerus 

melakukan konsolidasi sesuai dengan dinamika keanggotaan konsorsium.  

Konsorsium pada dasarnya bukan merupakan organisasi struktural yang permanen.  

Konsorsium lebih berorientasi fungsional dan terfokus pada upaya mencapai tujuan 

bersama yang disepakati sejak awal pembentukannya.  Sinergi fungsional merupakan asas 

yang menjiwai tata kerja organisasi konsorsium.  Oleh sebab itu, pola hubungan antar-

anggota yang bersifat horizontal akan lebih dominan, dimana, semua anggota diposisikan 

secara sejajar, sama kedudukan, hak, serta kewajibannya (Gambar 1). 

 

Fase Perkembangan Konsorsium 

Malherbe dan Stanway (2010) menjelaskan bahwa konsorsium inovasi teknologi akan 

melalui tiga fase proses perkembangan, yakni: Fase Pertama, difokuskan pada upaya 

membuka peluang (opportunity generation) untuk mewujudkan visi bersama, 

mengidentifikasi ide dan peluang, dan memilih/menyeleksi keanggotaan konsorsium; Fase 

Kedua, difokuskan pada upaya anggota konsorsium untuk mencari solusi bagi tantangan 

yang telah teridentifikasi (solving identified challenges), mencakup pembentukan kerangka 

kerja konsorsium dan kesepakatan tentang insentif, membuat pedoman dan kerangka kerja 
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(white papers) dan rencana kegiatan, serta membuat prototipe solusi dan pengujiannya; dan 

Fase Ketiga, difokuskan pada upaya komersialisasi inovasi, mencakup membangun struktur 

komersialisasi, pemberian kontrak, dan proliferasi aplikasinya. 

 

Gambar 1. Model Konsorsium Inovasi (Lakitan, 2011) 

 

Selama proses perkembangan konsorsium berlangsung, selalu perlu dikawal dengan: 

pedoman arah dan pengelolaan kegiatan, strategi teknis dan komersial, serta tumbuh 

seiring dengan infrastruktur pengetahuan (Gambar 2).  

 

Gambar 2.  Tiga fase perkembangan konsorsium inovasi (Malherbe dan Stanway, 2010) 
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Resep Sukses Membangun Konsorsium 

Untuk dapat sukses, sebuah konsorsium harus: [1] mempunyai tujuan/sasaran bersama 

yang jelas dan disepakati semua anggota (clear shared goal) serta sesuai dengan realita 

kebutuhan atau persoalan publik (demand-driven); [2] sinergi anggota mampu membangun 

kapasitas kolektif yang cukup (adequate collective capacity) untuk mencapai tujuan/sasaran 

bersama; [3] mempunyai strategi pelaksanaan yang tepat dan implementatif 

(implementable strategy); [4] dikoordinir oleh figur kepemimpinan yang kuat, terutama 

pada fase awal (strong initial leadership); dan [5] secara konsisten dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)(Gambar 3). 

 

Gambar 3. Kunci Sukses Konsorsium (Lakitan, 2011) 

 

Tujuan dan target/sasaran bersama merupakan perekat utama antar-anggota dari sebuah 

konsorsium. Target ini dapat saja terdiri dari beberapa sub-target, tetapi semua sub-target 

tersebut harus berada dalam lingkup payung target utamanya atau berada dalam satu 

klaster. Konsorsium dengan multi-sasaran, apalagi multi-tujuan, akan mudah terancam 

bubar.  Akan tetapi anggota suatu konsorsium dapat saja juga menjadi anggota konsorsium 

lain dengan tujuan/sasaran yang berbeda.  
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Sebaiknya suatu konsorsium terbangun dari anggota dengan ‘core business’ yang berbeda 

atau mempunyai jenis kompetensi yang berbeda, tetapi bersifat komplementatif satu 

dengan yang lainnya, sehingga dapat membangun sinergi yang secara kolektif akan 

menghasilkan konsorsium dengan kapasitas lebih besar dan dengan ragam kompetensi yang 

lebih banyak, sehingga mampu menjalankan misinya dengan lebih baik dan komprehensif.  

Sejalan dengan ini, pendekatan konsorsium juga direkomendasikan oleh Malherbe dan 

Stanway (2010) sebagai bentuk kolaborasi yang tepat, jika anggotanya mempunyai 

kompetensi inti yang beragam. Jika ada dua atau lebih anggota konsorsium dengan jenis 

kompetensi yang sama, maka sangat mungkin terjadi ‘sibling rivalry’ antar-anggota tersebut.   

Konsorsium, seperti berbagai bentuk kolaborasi yang lainnya, perlu menyusun strategi 

operasional yang terencana dengan baik, sistematis, dengan pentahapan yang logis, serta 

berbasis pada kapasitas kolektif yang dimiliki, sehingga dapat diimplementasikan secara 

efektif dan efisien.  Konsorsium memang bertumpu pada inter-dependensi antar-anggota, 

tetapi secara kolektif sebuah konsorsium harus punya kemandirian untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Malherbe dan Stanway (2010) memberikan contoh tentang konsorsium dengan ragam 

anggota yang memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing (Gambar 4), yakni: [1] 

industri besar yang memiliki kekuatan modal dan insentif strategis untuk mengadopsi 

teknologi, tetapi tidak mempunyai kedekatan kultural (cultural affinity) pada inovasi dan 

juga tidak memiliki kapasitas teknis yang dibutuhkan; [2] badan usaha skala besar bidang 

rekayasa yang memiliki kapasitas teknis, manajemen proyek, dan modal; tetapi tidak 

mempunyai perspektif strategis tentang konsumen dan juga tidak memiliki kemampuan 

inovatif; [3] perusahaan berbasis teknologi skala kecil yang mempunyai kapasitas inovasi 

dan kekhususan bidang usaha (yang relevan dengan target konsorsium yang dibentuk), 

tetapi tidak didukung sistem dan modal sebagaimana bisnis besar; dan [4] lembaga riset 

yang mempunyai kapasitas intelektual (thinking capability) dan keahlian khusus, tetapi tidak 

memahami orientasi sasaran/pasar atau tidak memahami implementasi praktis dari hasil 

risetnya. 

Keberlanjutan integrasi dan viabilitas dari sebuah konsorsium selain bertumpu pada tujuan 

bersama yang jelas, pola hubungan antar-anggota yang bersifat mutualistik, juga sangat 

membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan secara de facto mampu mengelola konsorsium 

secara bijak. Pada fase awal terbentuknya konsorsium, peran figur yang kuat akan sangat 

krusial dalam rangka membangun ‘chemistry’ yang harmonis antar-anggota dengan 

keragaman latar belakang kompetensi dan budaya kerja.  

Namun demikian, setiap pemimpin memiliki style of leadership masing-masing, yang sangat 

mungkin akan berbeda satu sama lain. Dalam jangka panjang, tentu akan perlu dilakukan 

pergantian pemimpin, atau lebih tepatnya koordinator konsorsium. Pergantian ini 
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seharusnya tidak mempengaruhi kinerja konsorsium secara drastis. Sebagai langkah 

antisipasi maka perlu disiapkan stabilisator yang ampuh, yakni berupa peraturan internal 

tentang tata kelola yang disepakati semua anggota. Tata kelola yang baik tentu harus 

dibangun berbasis pada prinsip-prinsip good governance.  

 

 

Gambar 4.  Konsorsium dengan ragam kapasitas anggota (Malherbe dan Stanway, 2010) 

 

Manfaat Konsorsium  

Pertanyaan mendasar adalah: mengapa perlu membentuk konsorsium inovasi? Dan 

jawaban yang sederhana adalah: karena realitanya sistem inovasi by default tak dapat 

dibangun oleh satu lembaga sendirian.  Minimal ada dua aktor/lembaga yang berinteraksi, 

yakni pengembang teknologi dan pengguna teknologi yang dihasilkan. Konsorsium 

merupakan wadah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses 

interaksi antara kedua aktor tersebut.  Dapat pula dengan menyertakan aktor/lembaga yang 

lain dalam konsorsium tersebut sesuai dengan kebutuhan, untuk mencapai tujuan yang 

disepakati.  

Ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa konsorsium dapat memberikan manfaat 

antara lain: [1] meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana 

dan prasarana, serta biaya dalam upaya mencapai tujuan; [2] membuka peluang untuk 

mendapatkan capaian yang lebih besar/signifikan, yang tidak mungkin dicapai masing-
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masing anggota secara individual; [3] meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi 

antara aktor inovasi yang menjadi modal dasar untuk mewujudkan/memperkuat sistem 

inovasi.  

Kesepakatan kolaborasi litbang sering dianggap sebagai kebijakan penting untuk 

menumbuhkan inovasi, karena akan mengurangi pemborosan akibat duplikasi riset, 

pencapaian skala ekonomi usaha, atau memungkinkan untuk membangun sinergi.  

Perdebatan tentang dampak kebijakan pro-kolaborasi litbang sering bersumber dari isu 

apakah kolaborasi akan meningkatkan atau malah mengurangi belanja litbang.  Di satu sisi, 

menghilangkan duplikasi riset berarti mengurangi biaya litbang sehingga dana tersebut 

tersedia untuk kepentingan lain.  Namun di sisi lain, juga akan berpotensi meningkatkan 

upaya (baca: biaya) peserta kolaborasi litbang tertentu untuk meningkatkan kapasitas 

adopsinya agar dapat menyerap teknologi dari mitra kolaborasinya (Majewski, 2004). 

Malherbe dan Stanway (2010) menambahkan upaya untuk mengurangi resiko kegagalan 

sebagai salah satu tujuan pembentukan konsorsium.  Hal ini didasarkan pada argumen 

bahwa semua proyek skala besar dan padat modal mempunyai resiko yang tinggi, antara 

lain karena kondisi ketidak-pastian, keterbatasan waktu pelaksanaan, tidak memungkinkan 

dilakukan pembuatan prototipe uji skala penuh, gangguan operasional, dan kompleksitas 

teknis. 

Konsorsium dianggap dapat mengurangi resiko karena: [1] ragam dan kedalaman 

pemahaman bidang masing-masing anggota konsorsium, [2] seleksi anggota konsorsium 

berbasis pada keahlian yang telah teruji dan terbukti, [3] sharing pembiayaan yang sepadan 

dengan resiko dan insentif penghasilan, [4] proses kolaborasi konsorsium yang ditata secara 

cermat dan komprehensif, dan [5] landasan tunggal yang transparan untuk  pengelolaannya 

(Malherbe dan Stanway, 2010) 

Namun demikian, Mathews (2001) menyebutkan bahwa pembentukkan konsorsium di 

Taiwan berbeda dengan tujuan untuk pengurangan resiko yang sering menjadi 

pertimbangan penting di Amerika Serikat, Eropah, dan Jepang.  Pembentukan konsorsium di 

Taiwan lebih untuk proses pembelajaran, peningkatan penguasaan teknologi, dan mengejar 

ketertinggalan industri dalam memanfaatkan teknologi. 

Efisiensi pemanfaatan sumberdaya akan lebih maksimal jika konsorsium terdiri dari 

anggota-anggota dengan kompetensi yang beragam dan bersifat komplementer; sebaliknya 

akan sedikit dampaknya jika kompetensi anggota relatif homogen.  Jika kompetensi 

anggotanya sama, maka yang terjadi bukan sinergi fungsional yang mutualistik, tetapi hanya 

akan merupakan proses scale-up (memperbesar volume output) saja.  Selain itu, akan tidak 

cukup kuat faktor pendorong bagi anggota untuk berinteraksi secara intensif, karena tidak 

ada rasa saling membutuhkan yang kuat jika kompetensi anggota konsorsiumnya sama.  

Hane (1992) meyakini bahwa mendorong pertambahan sumberdaya aset yang bersifat 
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komplementer dan difusi informasi yang bersifat vertikal merupakan dua keuntungan yang 

penting dari kolaborasi. 

Kompetensi lembaga yang beragam sebagai anggota konsorsium juga membuka peluang 

untuk membangun kapasitas kolektif yang lebih besar dan komprehensif.  Dengan demikian 

akan lebih mampu untuk mengeksekusi aktivitas dengan lingkup yang lebih luas dan/atau 

tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Selayaknya, konsorsium memang dirancang untuk 

menjawab tantangan yang lebih berat, yang butuh kontribusi dari berbagai kompetensi, dan 

mungkin hanya dapat diselesaikan melalui paket solusi multi-dimensi yang komprehensif.  

Konsorsium sebagai wadah komunikasi dan interaksi antar-lembaga yang menjadi 

anggotanya, pada dasarnya merupakan bentuk ‘miniatur’ dari sistem inovasi, jika terdapat 

anggotanya yang mewakili komunitas pengembang teknologi dan juga ada yang mewakili 

komunitas pengguna teknologi. Dalam konteks ini, konsorsium dapat dipandang sebagai 

mikro-ekosistem yang kondusif untuk mengalirkan informasi kebutuhan dari pengguna ke 

pengembang teknologi dan sebaliknya aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna 

teknologi.  

Jika proses komunikasi dan interaksi antar aktor inovasi yang bernaung dalam suatu 

konsorsium yang berfungsi sebagai ekosistem kondusif ini dapat dipertahankan selama 

kurun waktu yang lama, maka secara langsung juga akan penting kontribusinya dalam 

mengakselerasi upaya membangun budaya inovasi. Budaya inovasi nasional tidak dapat 

dibangun secara instan, tetapi akan melalui proses panjang. Proses panjang ini harus diawali 

dengan membangun budaya inovasi pada jenjang yang paling mikro, yakni pada lingkup 

sebuah konsorsium.  
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