Panduan
Profil Inovasi Pemerintah Daerah
Butir Pengisian Formulir Penjelasan
(termasuk secara online)

1. Nama Singkat Inovasi

Nama singkat yang diberikan kepada inovasi untuk keperluan intern
maupun ekstern dapat berupa:
1. Singkatan dari nama program/kegiatan/produk layanan atau bentuk
inovasi lain
2. Nama populer yang menarik dan terkini untuk memudahkan
promosi dan memotivasi pengembangan dan implementasi
3. Dapat berupa penamaan sementara saja sebelum diimplementasikan
secara luas. Pada tahap awal bisa belum ditetapkan.

2. Penjelasan singkat

Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat:
1. Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi
2. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas
3. Penjelasan lebih rinci dapat diberikan dalam dokumen lampiran
(sesuai sistem online/offline yang dibangun)

3. Status Saat Ini
a. Kode status
b. Persentase Selesai
c. Penjelasan

Kode Status dalam siklus manajemen inovasi
1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan
2. Ide/konsep inovasi dalam proses penulisan/penggambaran
3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan
4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan
5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung
6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung
Persentase Penyelesaian (progres waktu dan/atau pekerjaan) 0% sd. 100%
dalam kode status dimaksud (bukan keseluruhan inovasi)
Keterangan tambahan status (url) dari dokumen yang tersedia online

4. Manfaat dari inovasi

Penjelasan singkat penerima manfaat, dampak/keuntungan/manfaat
yang didapatkan dari inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung,
bersifat intern maupun ekstern

5. Keunikan / kreativitas

Kreativitas, pemikiran baru, kekhasan yang diperkenalkan, originalitas,
pembedaan dari inovasi sejenis lainnya

6. Kemitraan

Pelibatan pihak lain dalam pembangunan, implementasi dan evaluasi
(nama para pihak, peran, dan status progres kemitraan). Dapat berupa
instansi pemerintah, sektor pendidikan, sektor usaha, organisasi profesi
atau elemen masyarakat/komunitas yang dapat berkontribusi.

7. Potensi untuk
pengembangan lebih

Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi,
ruang lingkup/jangkaun, replikasi, penyebaran dan lain lain

lanjut
8. Strategi Menjaga
Keberlangsungan

Pilihan pendekatan/langkah yang diambil dalam rangka memastikan
keberlangsungan (sustainability) implementasi dan pengembangan dari
inovasi dapat terjadi melalui kebijakan/regulasi, kelembagaan, penyediaan
infrastruktur, sumber daya dan kompetensi.

9. Sumber daya yang
digunakan

Sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan, pembangunan,
implementasi dari inovasi. Bentuknya dapat berupa pendanaan, tenaga ahli,
sarana dan bentuk lain. Pilihan pilihan sumber penyediaan yang ada.

10. Analisa Risiko

Uraian singkat dari perkiraan adanya dampak lain (selain manfaat dan
keuntungan di atas) dari inovasi yang perlu diantisipasi, ditanggulangi,
dimitigasi atau dikelola dengan cara cara lain sesuai kaidah manajemen
risiko

Catatan:
1. Profil Inovasi hanya menggambarkan profil, bukan dokumen yang rinci tentang seluruh aspek
inovasi.
2. Pengisian butir butir dapat terjadi bertahap sesuai kemajuan perkembangan perumusan,
perencanaan dalam siklus inovasi.
3. Status harus diupdate langsung oleh yang diberi tugas pada perangkat daerah, baik bila ada
perkembangan maupun bila tidak ada kemajuan (dengan menjelaskan hambatan dan
solusi/alternatif mengatasi hambatan)

