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Apa sih Inovasi.….? 
Progresi membutuhkan 
inovasi. Meski banyak 
pemimpin yang menyadari 
bahwa inovasi diperlukan 
untuk menyelamatkan 
organisasi.Inovasi 
merupakan sifat yang 
melekat dalam diri 
individu.

Inovasi merupakan penemuan baru yang berbeda 
dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 
sebelumnya baik itu berupa gagasan metode 
ataupun alat (KBBI). Dibalik sosok seorang yang 
inovatif terdapat ekosistem yang mendukung lahir 
nya inovasi-inovasi tersebut. 



Defenisi Ekosistem Inovasi  
Menurut Granstanda dan Holgersson (2020) 
ekosistem inovasi didefenisikan sebagai berikut: 
“The evolving set of actors, activities, and 
artifacts, and the institutions and relations, 
including complementary substitute relations, 
that are important for the innovative 
performance of an actor or a population of 
actors” 
Ada empat komponen yang jadi kunci ekosistem 
inovasi menurut definisi di atas, yaitu aktor, 
aktivitas, artefak, dan institusi. 



Lalu Bagimana Cara Menciptakan 
Ekosistem Inovasi ?
Menurut Markman 
(2012) ada 3 cara 
penting dalam 
menciptakan ekosistem 
inovasi sebagai berikut:

1. Ikut sertakan 
orang-orang yang 
tepat 

2. Jaga hubungan 
3. Edukasi tentang 

Inovasi 



Dalam membangun sustainable innovation atau 
inovasi berkelanjutan kita harus mulai berfikir dan 
berusaha menginternalisasi nilai-nilai inovasi dalam 
organisasi atau perusahaan kita melalui 
pembangunan budaya inovasi (innovation culture). 
Hal ini menjadi penting karena sering kita lihat 
banyak organisasi atau perusahaan yang tumbuh 
pesat pada generasi pertama bermodalkan passion 
dan inovasi dari pendiri, serta kemampuannya 
membangun tim yang inovatif. 

Sustainable Innovation 



Organisasi Butuh 
Inovasi 

Pada akhirnya, inovasi bermuara pada 
kolaborasi (dan kompetisi). Sehingga perlu 
adanya sebuah ekosistem lintas aktor, 
produk dan jasa, dan sektor aktivitas yang 
jadi lahan subur tumbuhnya inovasi. 
Dialektika yang berlangsung di dalam 
ekosistem ini merupakan kunci inovasi 
yang jarang bisa muncul dalam konteks 
kepemimpinan eksklusif yang terisolasi.



• Syafril)https://pemimpin.id/ekosistem-inovasi
-apa-dan-bagaimana/

• https://kbbi.web.id/inovasi

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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