SDPPI IDEA
SDPPI
IDEA

• Kategori Group Project
• Kategori My Simple Thought

Tujuan

Memberikan kesempatan kepada seluruh entitas
Ditjen SDPPI untuk menyampaikan ide/karya inovasi
Mendapatkan model/usulan/ide/karya inovasi yang
memberikan manfaat bagi SDPPI, negara dan bangsa
Indonesia

Jadwal
pelaksanaan

Penyerahan proposal melalui email
20 Agustus - 15 September 2019
Seleksi peserta (5 Prioritas & 5 Tata Kelola)
16 – 19 September 2019
Pengumuman finalis
20 September 2019
Revisi & Pengembangan Proposal
20 - 30 September 2019
Penjurian penentuan pemenang (5 Prioritas & 5 Tata Kelola)
2 Oktober 2019
Pengumuman pemenang
3 Oktober 2019

Tema
Untuk kategori ini
peserta membuat
usulan ide
brainstorming
terhadap
pelaksanaan program
prioritas Ditjen
SDPPI yang terdiri
atas :

Branding issue, peningkatan pengenalan
masyarakat terhadap institusi Ditjen SDPPI
Capacity building, peningkatan kapasitas SDM
Ditjen SDPPI sesuai kompetensinya
Subtansi Satuan Kerja

Syarat dan
Ketentuan

Peserta adalah pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI

Peserta merupakan Kelompok (maksimal 3 orang)
Inovasi adalah program kerja atau kegiatan yang akan
diusulkan pada tahun anggaran 2020
Peserta hanya boleh mengirimkan satu proposal lomba
(proposal maksimal 10 halaman/tidak termasuk halaman
judul dan lampiran)
Peserta boleh memilih salah satu tema bahasan diatas
Konsep/pemikiran yang dituangkan dalam bentuk narasi
atau model/simulasi dan jika diperlukan disertai data
pendukung
Ide/inovasi yang diikutsertakan dalam lomba merupakan
karya/ide sendiri, original dan bukan plagiat atau saduran
Ide/inovasi tidak/belum pernah dilombakan pada lomba
sejenis

Proposal dikirim melalui Email ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email: “Lomba[spasi]Group
Project[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi] Unit Kerja”
Format
Penulisan

Halaman Judul (memuat nama/tim/unit kerja)
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan sasaran

1.II. Aspek singkat ide/karya
2. 2.1. Deskripsi mengenai ide/inovasi
3. 2.2. Keuntungan dan dampak bagi SDPPI dan
masyarakat
III. Penutup
IV. Lampiran

Kriteria
Penilaian

Manfaat
Ide/inovasi yang diperlombakan memiliki manfaat dan
berdampak besar bagi Ditjen SDPPI dan masyarakat
Inovatif
Ide/inovasi merupakan hal yang baru dan sesuai dengan
sesuai dengan perkembangan jaman

Aplikatif
Ide/inovasi dapat diterapkan di lingkungan Ditjen SDPPI
Efisien
Ide/inovasi dapat diterapkan dengan tenaga dan biaya yang
sedikit
Penilaian 10-100
Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata
Pemenang lomba akan diprioritaskan pengganggarannya
tahun 2020

Contoh Tema

Inovasi pelayanan publik
(contoh: Inovasi dalam Penanganan gangguan frekuensi
radio, Inovasi dalam Penanganan aduan ISR)
Inovasi pelayanan perkantoran
(contoh; layanan kepegawaian, layanan keuangan)

Persyaratan
Peserta

Peserta terdiri dari perorangan
Peserta adalah pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI
Setiap peserta maksimal mengirimkan 1 proposal
Konsep/pemikiran yang dituangkan dalam bentuk narasi
atau model/simulasi dan jika diperlukan disertai data
pendukung
Peserta hanya boleh mengirimkan satu proposal lomba
(proposal maksimal 10 halaman/tidak termasuk halaman
judul dan lampiran)
Ide/inovasi tidak/belum pernah dilombakan pada lomba
sejenis
Proposal dikirim melalui Email ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email: “Lomba[spasi]My Simple
Thought[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi]Nama(Unit Kerja)”

Format
Penulisan

Halaman Judul (memuat nama/tim/unit kerja)
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan sasaran
1.II. Aspek singkat ide/karya
2. 2.1. Deskripsi mengenai ide/inovasi
3. 2.2. Keuntungan dan dampak bagi SDPPI dan
masyarakat
III. Penutup
IV. Lampiran

Kriteria
Penilaian

Manfaat
Ide/inovasi yang diperlombakan memiliki manfaat dan
berdampak besar bagi instansi sendiri maupun instansi lain
Inovatif
Ide/inovasi merupakan hal yang baru dan sesuai dengan
sesuai dengan perkembangan jaman
Aplikatif
Ide/inovasi dapat diterapkan di lingkungan Ditjen SDPPI
Efisien
Ide/inovasi dapat diterapkan dengan tenaga dan biaya yang
sedikit
Penilaian 10-100

Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata

