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Apa Itu INOVASI ?

 Reka baru atau inovasi (bahasa Inggris: innovation) dapat diartikan

sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi

pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan

pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang

dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan

nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial);

 Pengertian Inovasi adalah suatu proses dan/ atau hasil pengembangan

pemanfaatan suatu produk/ sumber daya yang telah ada sebelumnya,

sehingga memiliki nilai yang lebih berarti;

 Inovasi adalah suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya

sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi

manusia (sumber : wikipedia).



Apa Itu INOVASI ?

 Inovasi adalah suatu ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan

diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok

tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi (Everett M. Rogers);

 Inovasi adalah segala hal yang dihasilkan melalui suatu proses yang

panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan,

mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasiannya di pasar

(Kuniyoshi Urabe)

 Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah suatu

kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang

dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun

proses produksinya.



Tujuan Inovasi

 Meningkatkan Kualitas;

Mengurangi Biaya;

Memperluas Jangkauan;

Mengganti Produk/Layanan;

Mengurangi Konsumsi Energi.



Ciri-Ciri Inovasi 

Memiliki ciri khas;

Merupakan ide baru;

Dilakukan secara terencana;

Memiliki tujuan;



Inovasi JDIH
 Sesuai dengan Pasal 3 Perpres No. 33 Tahun 2012 yang menyatakan

tentang tujuan JDIHN yaitu :

a. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan

terintegrasi;

b. Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan

akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah

c. Kerjasama antar pusat dengan anggota dan antar sesama anggota

d. Meningkatkan kualitas layanan publik.

 JDIH (anggota JDIH khususnya di Provinsi Jawa Timur) diharapkan

sampai dengan akhir tahun 2019 sudah terintegrasi;



 Memanage konten sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum;

 Mampu menampilkan ciri khas yang spesifik (unggulan);

 Ide-ide baru yang original terus digali;

 Perencanaan yang baik untuk mewujudkan ide-ide baru
tersebut;

 Evaluasi yang berkelanjutan;

 Menciptakan kondisi kompetitif antar anggota JDIH.
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