




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

perkenanNya, dokumen Katalog Layanan Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (Pusat

INTAN) dapat kami rampungkan sebagaimana adanya saat ini. Untuk itu, kami

menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu terwujudnya Katalog Layanan Pusat INTAN ini.

Di dalam Rencana Strategis Pusat INTAN, telah ditetapkan enam indikator kinerja

utama, yaitu: 1) Jumlah produk inovasi tata pemerintahan; 2) Jumlah model

inovasi tata pemerintahan; 3) Jumlah dokumentasi produk inovasi tata

pemerintahan; 4) Jumlah produk inovasi yang telah disebarluaskan; 5) Jumlah

satuan kerja yang menerima data dan informasi produk inovasi tata

pemerintahan; 6) Jumlah satker yang diadvokasi dalam inovasi tata

pemerintahan.

Untuk mencapai target dari masing-masing indikator kinerja utama, Pusat INTAN

dituntut untuk memberikan sejumlah layanan kepada stakeholders yaitu instansi

pemerintah pusat dan daerah. Untuk mempermudah dalam mengakses layanan

tersebut, kami menyusun Katalog Layanan ini.

Katalog layanan ini berisikan informasi tentang jenis layanan yang selama ini

telah diberikan oleh Pusat INTAN. Dalam Katalog layanan ini, pembaca dapat

memahami jenis-jenis layanan yang ada, termasuk tentang manfaat, metode,

durasi waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing layanan, dan terutama

tentang bagaimana cara untuk memperoleh layanan tersebut. Semoga kehadiran

katalog layanan ini, stakholders dapat memiliki akses yang lebih tinggi terhadap

layanan Pusat INTAN, sehingga harapan untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang inovatif dapat kita wujudkan bersama.
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Di era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin

berat. Begitu pula, peluang yang tersedia juga semakin luas. Sementara itu, pre-

requisite yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam meraup manfaat di era

globalisasi ini jauh dari menggembirakan. Indeks daya saing, inovasi, integritas,

korupsi dan sebagainya masih jauh tertinggal, bahkan di antara negara-negara

ASEAN sekalipun.

Pada tahun 2016 dan ke depan, globalisasi kembali menghadirkan tantangan

baru bagi Indonesia, yaitu berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hasil

beberapa survey menunjukan pemerintah Indonesia masih tertinggal dalam

kesiapan dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali harus

berinovasi. Inovasi menjadi resep bagi sektor publik dalam mengakselarasi

peningkatan governance dan pelayanan publik. Ketertinggalan kesiapan dalam

menghadapi globalisasi dapat dikejar melalui kemauan berinovasi (willingness to

innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi.

Dalam konteks ini, Kehadiran Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (Pusat INTAN)

beserta layanan yang diberikan menjadi sangat signifikan, terutama dalam

mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang inovatif pada seluruh sektor

publik di Indonesia. Katalog Layanan ini penting bukan saja bagi Pusat INTAN

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki saat ini, tetapi juga bagi

stakeholders dalam mengakses layanan yang disediakan.
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Fasilitasi dan atau Asistensi 
dalam menciptakan, 
mengembangkan inovasi 
sektor publik secara masal dan 
terkoordinasi di lingkungan 

instansi pemerintah.

• Ratusan ide/produk inovasi 
secara bersamaan

• Transfers Knowledge Tehnik 
berinovasi

• Efisien sumber daya anggaran, 
waktu dan tenaga

Laboratorium inovasi lebih 
efektif  dan efisien untuk 
organisasi besar seperti 
Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota

Menggunakan metode 5D ( 
Drum up, Diagnose, Design, 
Deliver dan Display )

Waktu efektif Laboratorium 
Inovasi selama 1 tahun 

Kepala Daerah / Kepala LPNK 

/ Dirjen / Sekjen / Sestama
mengirim kepada Kepala LAN 
perihal surat permohonan 
Asistensi Laboratorium Inovasi



Fasilitasi dan atau asistensi
dalam menciptakan, 
mengembangkan kapasitas  
fasilitator dan trainer inovasi 
sektor publik di lingkungan 
instansi pemerintah.

• Agent dan trainer yang mampu 

memfasilitasi dalam 

Laboratorium inovasi  

• Agent yang mampu Sharing 

Knowledge 5D

• Menjadi anggota Champion 

Innovation LAN

Champion innovation lebih 
tepat untuk organisasi besar 
seperti Kementerian, LPNK, 
Pemda Provinsi, Kabupaten 
/ Kota

• Workshop metode 5D ( 
Drum up, Diagnose, Design, 
Deliver dan Display )

• Peserta Maksimal 30 Orang

Waktu efektif Champion 
Innovation selama 5 hari

Kepala Daerah / Sekda / 

Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen 
/ Sestama mengirim kepada 
Deputi Inovasi Administrasi 
Negara



Fasilitasi dan atau Asistensi 
dalam menciptakan, 
mengembangkan 
pengetahuan / pemodelan 
inovasi dilingkungan instansi 
pemerintah.

• Pengetahuan inovasi sesuai 
konteknya

• Efektifitas dalam 
pengembangan model 
inovasi selanjutnya

Seluruh organsiasi pemerintah 
yang berinovasi, terutama 
Laboratorium inovasi

• Diskusi Intensive 
• Pengayaan Literature

Waktu efektif Knowledge 
Creating of Innovation 
selama 6  bulan

Kepala Daerah / Sekda / 
Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen 
/ Sestama mengirim kepada 
Deputi Inovasi Administrasi 
Negara



Fasilitasi dan atau asistensi

dalam mendokumentasikan 
berbagai inovasi dalam 
bentuk karya tulis / infografis

• Terdokumentasinya Inovasi
• Media pembelajaran internal 

organisasi
• Media promosi kepada pihak 

Eksternal 

Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota / 
SKPD / Satuan Kerja 

• Workshop teknik penulisan
• Wawancara / diskusi 

kelompok

Waktu efektif Penulisan Buku 
Inovasi selama 6  bulan

Kepala Daerah / Sekda / 
Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen / 
Sestama mengirim kepada 
Deputi Inovasi Administrasi 
Negara



Fasilitasi dan atau asistensi
dalam mendokumentasikan 
para inovator terpilih bentuk 
karya tulis / infografis

• Mempromosikan para inovator 
secara internal dan eksternal 
organisasi 

• Ajang apresiasi non finansial

Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota / 
SKPD / Satuan Kerja 

• Seleksi Inovator terbaik
• Wawancara / diskusi 

kelompok

Waktu efektif Penulisan Buku 
Profil Inovator selama 6  bulan

Kepala Daerah / Sekda / 
Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen 

/ Sestama mengirim kepada 
Deputi Inovasi Administrasi 
Negara



Pelayanan informasi  inovasi 
governance dan inovasi 
sektor publik secara online 
atau printed

• Freemium

Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota / 

SKPD / Satuan Kerja / 
Masyarkat umum

• Online
• Datang langsung ke Pusat 

INTAN

• Online 24 jam 1 hari, 7 hari 
seminggu

• Printed pada jam kerja 
07.30 – 16.30 WIBB



• FreemiumPelayanan konsultasi dalam 
berinovasi governance dan 
inovasi sektor publik secara 
online atau langsung

Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota / 
SKPD / Satuan Kerja / 
Masyarkat umum

• Online / Telephone
• Datang langsung ke Pusat 

INTAN

• Online 24 jam 1 hari, 7 hari 
seminggu

• Printed pada jam kerja 
07.30 – 16.30 WIBB



Fasilitasi dan Asistensi dalam 

melakukan adopsi atau 

adaptasi inovasi  governance 

dan sektor publik sesuai 

kebutuhan dan karakter 

organisasi, sosial, ekonomi

• Penerapan inovasi sesuai 
dengan kebutuhan organisasi

• Efisien Sumber Daya

Kementerian, LPNK, Pemda 
Provinsi, Kabupaten / Kota / 

SKPD / Satuan Kerja 

• Diskusi  Terbatas
• Coaching Clinic, dan 

Bimbingan Teknis , 

Pelaksanaan Replikasi Inovasi  
selama 12 bulan  

(disesuaikan)

Kepala Daerah / Sekda / 
Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen 
/ Sestama / Kepala SKPD 
mengirim kepada Deputi 
Inovasi Administrasi Negara



Membangun dan 

mengembangkan Budaya kerja 

inovatif  secara soft  dan 

komprehensip dengan 

melibatkan seluruh pejabat dan 

pegawai dalam organisasi. 

• Pengembangan kapasitas 
individu / organsiasi 

• Efektifitas  kerja 
• Peningkatan kualitas produk 

Kementerian, LPNK, Pemda 

Provinsi, Kabupaten / Kota / 
SKPD / Satuan Kerja / Unit 
Kerja 

• Diskusi  Terbatas
• Coaching Clinic, dan 

Bimbingan Teknis  SECI 
Model 

Pelaksanaan Replikasi Inovasi  
selama 12 bulan  
(disesuaikan)

Kepala Daerah / Sekda / 
Kepala LPNK / Dirjen / Sekjen 
/ Sestama / Kepala SKPD 
mengirim kepada Deputi 
Inovasi Administrasi Negara


