Jalan Raya Pati-Kudus Km. 4 PATI
Telp (0295) 381351 Website : http//bappeda.patikab.go.id
Fax (0295) 385735
Email : bappeda@patikab.go.id

LOMBA INOVASI TINGKAT OPD
SE-KABUPATEN PATI
TAHUN 2017

DAFTAR ISI
I.

DASAR PEMIKIRAN .......................................................................................... 1

II.

MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................... 3

III.

RUANG LINGKUP .............................................................................................. 4

IV.

LANDASAN KEBIJAKAN .................................................................................. 5

V.

PERSYARATAN ................................................................................................... 6
A. Persyaratan Umum ..................................................................................... 6
B. Persyaratan Administratif ......................................................................... 7

VI.

BIDANG PENILAIAN ........................................................................................ 8

VII.

KRITERIA PENILAIAN ..................................................................................... 9

VIII.

METODE PENILAIAN ...................................................................................... 10

IX.

SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL INOVASI DAERAH ..................... 12

X.

JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENGHARGAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) INOVATIF TAHUN
2017 .................................................................................................................. 13

XI.

LAIN-LAIN ......................................................................................................... 13

PANDUAN LOMBA INOVASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN PATI
TAHUN 2017

I. DASAR PEMIKIRAN
Pemberlakuan otonomi daerah yang telah berjalan hampir 20
tahun memiliki dampak besar bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat
daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk
membuat kebijakan daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan,
meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraa masyarakat. Selain itu,
otonomi daerah juga memberikan kesempatan kepada pemerintah
daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan
kebutuhan

daerahnya,

tanggap

(responsif)

terhadap

kepentingan

masyarakat luas, memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang
kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang
efektif, meningkatkan pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan
transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik. Untuk
mewujudkan hal-hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu
mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun kebijakan dan
program

pembangunan

sesuai

dengan

permasalah,

potensi,

dan

kearifan lokal yang ada di daerah.
Setiap daerah memiliki sumber daya dan karakter masyarakat
yang berbeda. Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Jawa
Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain wilayah pantai
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sepanjang 60 Km di Pantai Utara Jawa, Kabupaten Pati memiliki potensi
pertanian lainnya baik di kawasan dataran rendah, dataran tinggi, dan
pegunungan. Kabupaten Pati juga memiliki potensi sumber daya
manusia yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta Juta jiwa
yang tersebar di 21 kecamatan dengan karakakter sosial-budaya yang
beragam.
Inovasi

dan

Kreativitas

telah

menjadi

perhatian

serius

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Hal tersebut diantaranya terlihat
melalui penyelenggaran Pati Innovation Award setiap dua tahun. Melalui
kegiatan tersebut, diharapkan para inventor memberikan kontribusi
kepada

masyarakat

melalui

inovasi-inovasi

kreatif

yang

mereka

kembangkan. Selain itu, sejak awal tahun 2017 Kabupaten Pati mulai
meletakkan pondasi untuk berdirinya. Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
Tujuan utama yang hendak dicapai SIDA adalah pengembangan
potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan
inovasi oleh institusi pemerintah, baik secara sektoral maupun lintas
sektor,

oleh

lembaga

kelitbangan,

lembaga

pendidikan,

lembaga

penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah.
Berdasarkan
Pemerintah

tujuan

Daerah

tersebut,

(OPD)

memiliki

terlihat

bahwa

peran

Organisasi

penting

dalam

pengembangan inovasi di daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui
program/kegiatan

dan

produk

inovatif

serta

kreatif

yang

dapat

meningkatkan kinerja dan/atau kualitas pelayanan publik. Oleh karena
itu, Pemerintah Kabupaten Pati berupaya memberikan stimulus di
lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengadakan LOMBA INOVASI
TINGKAT OPD SE-KABUPATEN PATI. Selanjutnya, kegiatan yang
direncanakan menjadi event tahunan diharapkan dapat menumbuhkan
budaya inovasi di Pemerintahan Kabupaten Pati.
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Lomba Inovasi OPD Se-Kabupaten Pati mengandung nilai-nilai
strategis yang secara langsung dapat mempengaruhi capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Pati dalam mewujudkan tujuan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu:
1. Meningkatkan Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pati. Budaya
inovasi

yang

terbangun

di

tingkat

OPD

diharapkan

dapat

meningkatkan kinerja OPD dalam mengelola sumber daya yang
dimiliki serta memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif
sesuai dengan karakter masalah dan masyarakat Kabupaten Pati.
2. Mendorong Peningkatan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten

Pati

untuk

melakukan

inovasi

dengan

membuat

program/kegiatan dan atau produk kreatif untuk meningkatkan
kinerja demi kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pati. Kreatifitas
dan

inovasi

yang

dilaksanakan

oleh

OPD

dapat

dipastikan

memunculkan citra positif masyarakat terhadap kinerja Pemerintah
Kabupaten Pati secara umum. Selanjutnya, masyarakat akan
memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN
Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pati
Tahun 2017 ditujukan untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam rangka peningkatan kinerja
dan pelayanan publik. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat
membantu percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
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Adapun tujuan Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Se-Kabupaten Pati adalah:
1.

Memacu dan memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Kabupaten Pati untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai
dengan

karakteristik

masalah

dan

kebutuhan

masyarakat

di

daerah;
2.

Mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang
efisien

dan

efektif

sesuai

dengan

kebijakan

pembangunan

Kabupaten Pati untuk mewujudkan penerapan Good Governance;
3.

Meningkatkan perluasan informasi mengenai kreativitas dan inovasi
yang dilakukan oleh OPD di Pemerintah Kabupaten Pati kepada
masyarakat luas;

4.

Mendorong partisipasi aktif masyarakart dalam proses kreatif dan
inovasi yang dilakukan oleh OPD sebagai wujud keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program kerja yang
dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati;

5.

Memberikan pernghargaan kepada OPD yang berhasil menerapkan
kreativitas dan inovasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan
publik sebagai reinforcement (penguatan) kepada OPD lain untuk
menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan masing-masing.

III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan
OPD Kabupaten pati 2017, meliputi:
1. Inovasi yang dimaksud dalam lomba OPD Inovatif Kabupaten Pati
Tahun 2017 adalah semua kegiatan/produk pembaharuan yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja/pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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2. Inovasi yang dimaksud dapat berupa inovasi konvensional, namun
diutamakan yang berbasis teknologi informasi/internet. Inovasi
konvensional adalah produk/kegiatan inovasi yang telah dilakukan
OPD yang tidak berbasis teknologi informasi/Internet namun
terbukti mampu meningkatkan kinerja OPD di lingkungan internal
OPD dan atau meningkatkan pelayanan kepada end users (OPD
lain/masyarakat).
3. Lomba Inovasi Tingkat OPD Se-Kabupaten Pati terdiri dari kegiatan
sebagai berikut:
a. Sosialisasi lomba Inovasi Tingkat OPD Se-Kabupaten Pati
kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati
b. Verifikasi dan penilaian profil program/produk inovasi yang
diusulkan oleh OPD di Kabupaten Pati
c.

Penentuan

10

besar

finalis

untuk

selanjutnya

mengikuti

penilaian faktual di lapangan oleh tim penilai
d. Penetapan

pemenang

Lomba

Inovasi

Tingkat

OPD

Se-

Kabupaten Pati tahun 2017

IV. LANDASAN KEBIJAKAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun

2017 tentang Penguatan

Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati;
8. Peraturan

Bupati

Pati

Nomor

050/508

Tahun

2017

tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten
Pati;
9. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 100/2696 tentang Lomba Inovasi
Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pati Tahun
2017.

V. PERSYARATAN
Profil produk inovasi yang diikutsertakan dalam lomba OPD
inovatif Kabupaten Pati Tahun 2017 diserahkan di Bidang Penelitian
dan

Pengembangan,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten Pati harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan
administratif, sebagai berikut:
A. Persyaratan Umum
1. Kegiatan/produk inovatif OPD yang diusulkan harus sudah
dilaksanakan/dioperasionalkan bukan merupakan kegiatan yang
sedang direncanakan atau sedang dikerjakan.
2. Kegiatan/produk

inovasi

OPD

yang

diusulkan

memiliki

kebaharuan dan keunikan sebagian atau keseluruhan.
3. Kegiatan/produk

inovasi

OPD

yang

diusulkan

merupakan

kegiatan yang melibatkan peran serta stakeholders/end user,
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baik internal bidang-bidang di OPD, OPD lain, dan atau
masyarakat.
4. Kegiatan/produk

inovasi

OPD

yang

diusulkan

merupakan

kegiatan/program yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau
dari sumber pembiayaan lain yang sah.
5. Kegiatan/produk inovatif OPD yang diusulkan terbukti telah
memberikan dampak/manfaat bagi daerah, pada khususnya
stakeholders/end user, baik masyarakat maupun OPD yang
merasakan dampak kegiatan/produk inovatif tersebut.
6. Kegiatan/produk inovasi tidak menimbulkan pungutan bagi
masyarakat yang bertentangan dengan perundang-undangan.
B. Persyaratan Administratif
1. Setiap

OPD

wajib

mengikuti

dan

mengirimkan

1

(satu)

program/produk inovasi yang telah dilakukan.
2. OPD dapat mengirimkan lebih dari satu profil kegiatan/produk
inovasi yang telah berjalan di OPD yang bersangkutan dan
setiap profil mencakup satu kegiatan/produk inovasi.
3. Dokumen atau profil kegiatan/produk inovasi yang diikutkan
Lomba Inovasi Tingkat OPD Se-Kabupaten Pati Tahun 2017
serta bahan paparan dan presentasi dibuat masing-masing
rangkap 3 untuk hardcopy dan 1 file softcopy dan dikirimkan
ke:
Bidang Litbang, BAPPEDA Kabupaten Pati dan email:
bidanglitbang.bappedapati@gmail.com,
aeni_240884@yahoo.co.id atau octivia_oc@yahoo.co.id.
4. OPD sebagai peserta lomba Inovasi Tingkat OPD Se-Kabupaten
Pati tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim
Penilai dan keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

Lomba Inovasi OPD Se-Kabupaten Pati Tahun 2017 |

7

VI. BIDANG PENILAIAN
Penghargaan sebagai OPD Inovatif akan diberikan kepada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berhasil melakukan
inovasi daerah, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis
teknologi informasi/internet dalam bentuk:
a.

Inovasi tata kelola pemerintah daerah;

b.

Inovasi pelayanan publik, dan/atau;

c.

Inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan OPD.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi
dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi
penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen
dan pengelolaan unsur manajemen, seperti E-planning, E-Budgeting,
dsb.
Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan
layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan
barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik,
yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti inovasi
dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi
dalam pelayanan pendidikan, dsb.
Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan bidang urusan
pemerintahan sesuai dengan Tupoksi OPD adalah segala bentuk
inovasi dalam penyelenggaran pemerintahan sesuai dengan Tupoksi
OPD yang tidak termasuk dalam dua bentuk inovasi sebelumnya.
Penghargaan sebagai OPD inovatif akan diberikan kepada OPD
yang memiliki inovasi yang terbukti secara efektif meningkatkan kinerja
atau kualitas pelayanan publik. Aspek kualitas inovasi dan dampak
terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik merupakan
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aspek utama menentukan pemenang lomba Inovasi tingkat OPD SeKabupaten Pati Tahun 2017

VII. KRITERIA PENILAIAN
Untuk menentukan pemenang Lomba Inovasi Tingkat OPD SeKabupaten Pati, penilaian akan dilakukan terhadap program/produk
inovasi OPD dengan kriteria sebagai berikut:
1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari
inovasi
Setiap program/produk inovasi yang diusulkan oleh OPD harus
mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian, artinya
program/produk
berbeda

inovasi

dengan

tersebut

program

atau

seluruhnya
produk

atau
yang

sebagian
dijalankan

sebelumnya/dijalankan oleh OPD lainnya.
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
Program/produk inovasi yang diusulkan oleh OPD diharapkan
mampu memberikan manfaat kepada daerah dan/atau masyarakat,
seperti peningkatan efisiensi dan capaian kinerja daerah/OPD,
menambah pendapatan asli daerah, menghemat belanja daerah,
meningkatkan mutu pelayanan publik, dan tidak digunakan hanya
untuk kepentingan pribadi/kelompok.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan
pada masyarakat

yang tidak

sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Program/produk inovasi yang diusulkan OPD tidak mengakibatkan
pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, artinya
bahwa inovasi yang dimaksud:
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a. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi
masyarakat yang bertentangan dengan perundang-undangan,
misalnya menetapkan pajak dan retribusi daerah;
b. Membatasi akses waga negara untuk mendapatkan pelayanan
atau

menggunakan

hak-haknya

sebagai

warga

negara,

misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh Kartu
Tanda Penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara
tidak dapat memenuhinya.
4. Merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
OPD
Artinya bahwa program/produk inovasi yang diusulkan oleh OPD
masih dalam koridor yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi
masing-masing OPD. Selain itu, program/produk inovasi tersebut
memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka
waktu yang panjang dan dirasakan manfaatnya oleh pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.
5. Dapat direplikasi/diadopsi
Program/produk inovasi yang diusulkan oleh OPD dapat direplikasi
atau

diadposi

oleh

OPD/Pemerintah

Daerah

lain

melalui

mekanisme, tahapan tertentu, dan disesuaikan dengan Tupoksi
dan/atau potensi serta permasalahan yang terdapat di daerah yang
ingin mereplikasi/mengadopsi inovasi tersebut

VIII. METODE PENILAIAN
1. Seleksi persyaratan dan profil inovasi untuk penilaian lomba inovasi
tingkat OPD
Seleksi persyaratan meliputi seleksi perlengkapan administrasi
dalam mengikuti lomba. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap
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profil inovasi yang diusulkan oleh OPD. Kedua proses tersebut
dilakukan

oleh

Tim

Penilaian

yang

ditetapkan

oleh

panitia

sebelumnya. Hasil penilaian adalah penetapan 10 finalis yang
berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Validasi faktual ke lapangan
Validasi ke lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung
terhadap 10 finalis program/produk inovasi yang diusulkan oleh
OPD. Menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh
tim penilai
3. Penilaian akhir
Penilaian
peninjauan

akhir

diberikan

faktual

di

dengan

lapangan

mempertimbangkan

serta

presentasi.

hasil

Penetuan

pemenang Lomba Inovasi OPD Se-Kabupaten Pati tahun 2017
ditentukan dalam rapat yang diikuti oleh tim penilai.
4. Penetapan pemenang Lomba Inovasi OPD Se-Kabupaten Pati Tahun
2017
Pemenang Lomba Inovasi OPD Se-Kabupaten Pati Tahun 2017
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pati. Program/produk
Inovasi tersebut akan ditetapkan melalui sebuah Peraturan Daerah
sehingga dapat diadopsi oleh OPD lain. Selain itu, program/produk
inovasi tersebut dapat mewakili Kabupaten Pati dalam Penghargaan
Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA)
yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.
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IX. SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL INOVASI DAERAH
A. GAMBARAN UMUM
1. Berisi profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta ruang
lingkup tanggung jawab OPD tersebut.
2. Profil Bidang dalam OPD yang melakukan inovasi di lingkungan
OPD
B. PROFIL INOVASI OPD
1. Latar belakang (permasalahan yang dihadapi oleh OPD yang
menjadi landasan program/produk inovasi)
2. Landasan dan Dasar Peraturan
3. Maksud dan Tujuan
4. Waktu penyelenggaran
5. Cara Kerja Produk Inovasi (SOP)
6. Rencana Pengembangan Produk Inovasi (jika ada)
7. Indikator Keberhasilan
C. DESKRIPSI INOVASI OPD BERDASARKAN KRITERIA PENILAIAN
1. Deskripsi pembaharuan dalam program/produk inovasi OPD
2. Deskripsi

manfaat

program/produk

inovasi

OPD

dalam

peningkatan kinerja atau kualitas pelayanan publik
3. Deskripsi pendanaan pengelolaan program/produk inovasi OPD
4. Deskripsi keterkaitan program/produk inovasi dengan Tupoksi
OPD
5. Deskripsi

bentuk

replikasi/adopsi

yang

dapat

dilakukan

OPD/Pemerintah Daerah lain.
D. PENUTUP
E. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Dokumentasi (Foto-foto produk Inovasi yang diusulkan)
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2. Perda atau Perkada atau peraturan lain yang mendukung
(jika ada)
3. Struktur Pelaksana Produk Inovasi di Lingkungan OPD
4. Rekapitulasi Pembiayaan atau Sumber Pendanaan

X. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENGHARGAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) INOVATIF TAHUN
2017
Jadwal

Kegiatan

Penilaian

dan

Penghargaan

Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) tahun 2017 terlampir.

XI.

LAIN-LAIN
Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi

panitia penyelenggara, pada Bidang Litbang BAPPEDA Kabupaten Pati
dengan alamat Jl. Pati-Kudus Km. 4, Pati 59163, Telp: (0295) 381351
atau
Contact Persons:
a. Rina Kurniawati, ST., MM
Email: bidanglitbang.bappedapati@gmail.com
HP: 08122622190
b. Nurul Aeni, S. Psi, M.Sc
Email: aeni_240884@yahoo.co.id
HP: 08562798734
c.

Herna Octivia Damayanti, S.Kel., M.Si.
Email: octivia_oc@yahoo.co.id
HP: 085640015398
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JADWAL PELAKSANAAN LOMBA INOVASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD)
TAHUN 2017
BAPPEDA KABUPATEN PATI

NO
1

KEGIATAN
Sosialisasi

dan

Techical

TANGGAL
Meeting

23 Agustus 2017

Pelaksanaan Lomba Inovasi kepada
OPD
2
3

Pendaftaran dan Pengumpulan materi

24 Agustus –

lomba

20 September 2017

Verifikasi dan penilaian materi lomba

22 September –

oleh tim penilai

8 Oktober 2017

4

Pengumuman Peserta 10 besar final

5 Oktober 2017

5

Penilaian Lapangan

9-14 Oktober 2017

6

Pengumuman

Pemenang

dan

30 Oktober 2017*

Penyerahan Piagam oleh Bupati
Ket: *Tanggal dapat berubah menyesuaikan dengan kegiatan
Bupati Pati.
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