KOMPETISI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2018
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menggelar Kompetisi Program Inovatif 2018. Kompetisi
ini bertujuan untuk menggali rangkaian kegiatan baru yang memiliki dampak pada perubahan
budaya organisasi, menjawab kebutuhan terkini dan berdampak nyata kepada publik.
TITIK FOKUS PROGRAM INOVATIF
 Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dalam bingkai NKRI.
 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kementerian Agama dan berkontribusi terhadap
kenaikan Indeks pembangunan manusia Indonesia.
 Mendongkrak capaian target kinerja dan memberikan pelayanan publik secara prima sesuai dengan
perkembangan terkini.
 Menjadi instrumen untuk menaikkan peringkat capaian kinerja melalui standar pelayanan dan inovasi
dalam penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
 Menerapkan e-government sesuai instruksi presiden dengan mengoptimalkan money follow program.
KRITERIA PROGRAM
Layak diimplementasikan, terukur, punya daya ungkit terhadap capaian kinerja, memenuhi prinsip sinergitas
kegiatan dan anggaran, dan bukan proyek infrastruktur.
TEMA PILIHAN
1. Moderasi agama: program yang mengandung upaya menyeimbangkan semangat beragama dan
wawasan kebangsaan, menebarkan pesan damai, dan pemahaman agama yang inklusif.
2. Digitalisasi layanan: program yang mendorong otomasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi
dan aplikasi fungsional, yang dapat diintegrasikan PTSP.
3. Komunikasi umat: program yang menyerap aspirasi, respons cepat terhadap isu strategis, dan
mendorong kedekatan hubungan Pemerintah dengan umat beragama.
4. Pengelolaan SDM: program yang mendorong transparansi dalam rekrutmen, peningkatan kualitas SDM,
penempatan sesuai kompetensi, dan proporsionalitas keahlian.
PESERTA
Kompetisi ini terbuka bagi unit Eselon II Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri.
DEWAN JURI
Sekretaris Jenderal Kemenag, Deputi Layanan Publik Kemen PAN-RB, dan Direktur Pendidikan dan Agama
Kementerian PPN/Bappenas
HADIAH
Program yang dinilai memenuhi kriteria dengan standar tertinggi, akan diberikan pendampingan dari pusat,
dukungan pendanaan dan publikasi intensif.
PELAKSANAAN
NO AGENDA
1 Penyampaian surat ke Pimpinan Satker/Unit
2 Penyerahan proposal program dan RAB (maks Rp 500 jt), maks 3 hal
4 Pelaporan kompetisi program inovatif
5 Paparan program kompetisi dari peserta
6 Penyempurnaan proposal program inovatif
7 Pengumuman pemenang

TANGGAL
26 Jan 2018
29 Jan 2018
29 Jan 2018
30 Jan 2018
20 Feb 2018
25 Feb 2018

Informasi dan Nara Hubung: Panitia Rakernas 2018, 0815-1646-181 atau 0811-8497-487 (Whatsapp Only)

JAM
14:00 WIB
20:00 WIB
19:30 WIB

