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Apa itu Inovasi ?

 “ Proses produksi dan eksploitasi dari hal-hal baru “ 
- OECD



Inovasi adalah pertemuan antara pengguna, teknologi dan bisnis 

Teknologi

Bisnis

Pengguna

Inovasi



Contoh Inovasi dan inovator ?

Menjual buku 
online

Komunikasi 
instan via 

smartphone

Transportasi 
anti-macet, nyaman 

dan aman

Edit gambar, 
mudah dan 

gratis



Mengapa berinovasi ?

Perubahan 
Trend di 
Market

Diferensiasi 
Produk 

Merespon 
Kompetisi

Ekspansi ke 
Market Baru

“ Innovation is the ability to see changes as opportunity “ 
- Steve Jobs
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Indonesia adalah negara berkembang yang banyak 
“masalah” / potensi 

Setengah dari populasi 
Indonesia belum punya 

rekening bank

Kemacetan menjadi masalah 
utama kota besar Indonesia

Kualitas pendidikan tidak 
merata



Satu dekade terakhir, teknologi digital meledak di 
Indonesia

Data APJII, Infogratif Techniasia

Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia didorong oleh 
Android, Paket Data 4G dan aplikasi Whatsapp



Startup dan perusahaan digital dari Indonesia bernilai 
hingga miliaran dolar

Global Unicorns CB Insights, Daily Social Research



Ekonomi digital kita, tercepat & terbesar perkembangannya di Asia dan diprediksi 
terus bertumbuh pesat satu dekade ke depan 

Google E-conomy SEA Report 2020 
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Bagaimana memulai dan melatih menjadi inovator muda ?

Find Problems Generate Ideas Implement Ideas into 
Product



Peka terhadap masalah dan kesempatan di sekitar



Perluas dan perdalam skill untuk mendapatkan ide berkualitas

Belajar dan melahap semua pembelajaran di kampus
Udah bayar kan ? might as well

Tingkatkan skill dan ilmu diluar kampus
Mulai dari yang kamu suka. Baca buku, nonton youtube, ikut webinar, ikut 
course online, dsb

Ikut komunitas skill spesifik
Belajar dari sesama penggiat, lebih bikin semangat

Belajar dari mentor 
Mulai dari kakak kelas, dosen, alumni. Cari wisdom, pengalaman dan 
koneksi. 



Membangun otot kreativitas dengan implementasi solusi



Kesimpulan

Inovasi adalah proses produksi dan eksploitasi dari hal-hal baru. 
Terjadi karena pertemuan antara pengguna, teknologi dan bisnis. 

Indonesia, sebagai negara berkembang, punya masalah dan 
peluang yang luas. Satu dekade terakhir dan dekade ke depan, 
ekonomi digital tumbuh pesat dengan inovasi digital. 

Tiga langkah melatih diri menjadi inovator : peka terhadap 
masalah, cari ide-ide solusi dan berlatih untuk implementasi. 
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Terima Kasih 

Website  : kikiahmadi.com
Linkedin : Kiki Ahmadi
Twitter / Instagram : @kikiahmadi 


