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Hal yang dinilai dan bobot
1. Analisis Masalah

(5%)

2. Pendekatan Strategis

(20%)

Penilaian

2016

Deskripsi

Apa masalah yang dihadapi • Uraikan situasi yang ada sebelum
sebelum dilaksanakannya inovasi
inovasi ini dimulai, paling banyak 500
ini?
kata
• Apa saja masalah utama yang perlu
diselesaikan ?
saja
yang
telah • Paling banyak 600 kata, ringkasan
mengusulkan pemecahannya
inovasi ini tentang apa dan bagaimana
dan bagaimana inovasi ini telah
inovasi ini telah memecahkan masalah
memecahkan
masalah
yang dihadapi.
tersebut?
• Uraikan strategi yang telah dilakukan,
termasuk tujuan utama dan kelompok
sasarannya.

a. Siapa

b. Dalam hal apa inovasi ini kreatif • Paling banyak 200 kata, ilustrasikan

dan inovatif?

3. Pelaksanaan dan Penerapan a. Bagaimana

(35%)

dilaksanakan?

apa yang menjadikan inovasi ini unik
• Bagaimana
inovasi
ini
telah
menyelesaikan masalah dengan caracara yang baru dan berbeda?
• Sebutkan
pendekatan-pendekatan
kreatif dan inovatif yang membuat
inovasi ini berhasil.

strategi

ini • Paling banyak 600 kata, uraikan unsurunsur rencana aksi yang telah
dikembangkan untuk melaksanakan
strategi ini, termasuk perkembangan
dan langkah-langkah kunci, kegiatankegiatan utama serta kronologinya.

b. Siapa

saja
pemangku
kepentingan yang terlibat
dalam pelaksanaan?

Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa
saja yang telah berkontribusi untuk
desain dan atau pelaksanaan inovasi ini,
termasuk pegawai negeri yang relevan,
instansi
pemerintahan,
organisasi,
masyarakat, LSM, sektor swasta, dan
lain-lain

c. Sumber daya apa saja yang • Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya

digunakan untuk inovasi ini dan
bagaimana sumber daya itu
dimobilisasi?

d. Apa

untuk sumber daya keuangan, teknis,
dan manusia yang berkaitan dengan
inovasi ini
• Bagaimana proyek ini dibiayai dan
siapa yang mendukung pembiayaan
tersebut?

saja keluaran (output) Paling banyak 400 kata, sebutkan paling
yang paling berhasil?
banyak lima keluaran konkret yang
mendukung keberhasilan inovasi ini
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e. Sistem apa yang diterapkan Paling

banyak 400 kata, uraikan
untuk memantau kemajuan bagaimana anda memantau dan
dan mengevaluasi kegiatan?
mengevaluasi pelaksanaan strategi ini.

f. Apa saja kendala utama yang Paling banyak 300 kata, uraikan masalah

dihadapi
dan
bagaimana utama
yang
dihadapi
selama
kendala tersebut dapat diatasi? pelaksanaan dan cara penanggulangan
serta penyelesaiannya

4. Dampak

Sesudah

Sebelum

(20%)

dan a. Apa saja manfaat utama yang • Paling banyak 700 kata, uraikan
dihasilkan inovasi ini?
dampak dari inovasi ini
• Berikan beberapa contoh konkret
bagaimana
inovasi
ini
berhasil
membuat
perubahan
dalam
penyelenggaraan manajemen sumber
daya manusia
• Uraikan
bagaimana
perbaikan
pelayanan kepegawaian tersebut telah
memberikan dampak positif kepada
pegawai
• Jelaskan bagaimana dampak tersebut
diukur
b. Apa

bedanya sebelum dan • Paling banyak 700 kata, uraikan
sesudah inovasi?
perbedaan sebelum dan sesudah
inovasi dilakukan
• Unggah dokumen pendukung yang
verupa gambar dan disertai dokumen
lain sebagai bukti perbedaan tersebut.

5. Keberlanjutan

(15%)

a. Apa saja pembelajaran yang Paling

banyak 500 kata, uraikan
pengalaman umum yang anda peroleh
dalam melaksanakan inovasi ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi
Anda untuk masa depan.

dapat dipetik?

b. Apakah

inovasi
ini • Paling banyak 500 kata, uraikan
berkelanjutan dan direplikasi ?
bagaimana
inovasi
ini
sedang
dilanjutkan (misalnya dalam hal
berkelanjutan secara keuangan, sosial
dan ekonomi, budaya, lingkungan,
kelembagaan dan peraturan).
• Jelaskan apakah inovasi ini sedang

direplikasi atau didiseminasi untuk
seluruh pelayanan publik di tingkat
nasional atau internasional dan atau
bagaimana inovasi ini dapat direplikasi.
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