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KATA PENGANTAR

Puji  syukur  kami  panjatkan  kehadirat  Alloh  SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun  Buku Profil Inovasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara Madiun. Buku Profil Inovasi ini berisi kumpulan inovasi/ide/gagasan/terobosan  dan program unggulan 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada internal KPPN dan stakeholder mitra KPPN Madiun. Buku ini menjelaskan dasar 
pemikiran yang menjadi latar belakang inovasi serta manfaat yang telah dinikmati dan dirasakan oleh 
semua stakeholder.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,KPPN Madiun 
bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanannya, tidak saja layanan pengelolaan perbendaharaan 
melainkan juga meningkatkan kiprahnya bagi pembangunan di daerah, meningkatkan kepedulian 
kepada masyarakat, dan langkah-langkah lainnya demi kepuasan para pemangku kepentingan untuk mendukung 
terwujudnya visi yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah Yang Profesional, Modern, Transparan, 
dan Akuntabel. Untuk terwujudnya hal tersebut KPPN Madiun wajib menyelenggarakan pelayanan publik 
yang sebaik-baiknya kepada setiap stakeholder dan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini sejalan dengan tata 
pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment.

Dalam  rangka  percepatan  peningkatan  kualitas layanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, KPPN Madiun senantiasa berupaya memberikan dan menghadirkan inovasi/ide/gagasan/terobosan 
untuk kepuasan semua pemangku kepentingan. Inovasi/ide/ gagasan/terobosan ini merupakan program unggulan KPPN yang 
dilakukan untuk memenuhi hasrat kebutuhan semua stakeholder demi menjamin terselenggaranya jaminan mutu layanan.

Untuk mendukung keberhasilan inovasi dan program layanan unggulan ini, KPPN Madiun telah melakukan peningkatan dalam berbagai hal untuk 
menjamin kualitas layanan mulai dari sarana dan prasarana layanan, kapasitas SDM, teknologi informasi serta menerapkan standar jaminan mutu 
layanan sesuai ISO 9001-2008 dan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Buku ini sebagai bukti nyata KPPN Madiun dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendorong 
peningkatan pelayanan publik yang  lebih  berkualitas  bagi  masyarakat.  Komitmen  serta sinergi dari seluruh jajaran pegawai KPPN Madiun 
selalu siap melaksanakan  dan  melanjutkan  inovasi  dan  program unggulan demi terwujudnya kepuasan layanan yang melebihi harapan.

Kami mengucapkan  banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Profil Inovasi KPPN Madiun ini 
semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian. Kritik/saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan 
dimasa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

                                                                                                                                                                                 Madiun, 26 Januari  2018
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Semangat Terpercaya Aksi ResponsifSemangat Terpercaya Aksi Responsif

STAR SHORT COURSE STAR SHORT COURSE 
PROGRAMPROGRAM · Peningkatan Efektivitas  dan Kualitas Pelayanan 

  atau partisipasi para pemangku kepentingan
· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi
  dan SDM
· Waktu Penerapan Inovasi : Februari 2017

Ringkasan singkat (Summary)

· Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan  satker perlu menyelenggarakan 

  bimbingan teknis dengan konsep yang beda

· Konsep Short Course yang diberikan nama STAR short course dibangun dengan ide bahwa satker adalah heterogen, 

  keperluan bimbingan pengelolaan keuangan berbeda untuk setiap satker. Maka konsep shortcourse dikembangkan 

  berdasarkan keinginan/minat satker

· Diberikan nama STAR karena dibangun dengan ide Semangat KPPN Madiun memperbaiki konsep bimbingan, 

  didukung oleh narasumber yang Terpercaya, harus didukung Aksi dari satker dan juga memerlukan 

  Responsif yang tinggi dari satker

· Selain itu memberikan layanan informasi merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik. 

  Dalam survey kepuasan pengguna layanan pada KPPN Madiun, kemudahan memperoleh informasi merupakan 

  salah satu layanan yang dikonfirmasikan kualitas pelayanannya kepada satuan kerja. Berdasarkan  survey kepuasan 

  pengguna layanan KPPN Madiun pada tahun 2016, diperoleh capaian 4,37 dari skala 5. Capaian tersebut 

  mengindikasikan masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

A. ANALISIS MASALAH

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun 

selama ini belum dioptimalkan. Dimana pelayanan sosialisasi baik peraturan maupun bimtek aplikasi dilaksanakan KPPN 

apabila ada peraturan maupun aplikasi yang baru, sedangkan pada satker sering  terjadi pegawai pengelola keuangan yang pensiun, 

mutasi atau meninggal sehingga pegawai yang menggantikan belum cukup bekal terkait dengan tusi yang baru. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan  dibutuhkan pegawai yang handal  maka dari itu perlu untuk 

menyelenggarkan bimbingan teknis kepada Satker. Untuk memudahkan KPPN dalam memenuhi kebutuhan satker terkait dengan 

pelaksanaan anggaran baik peraturan dan aplikasi, KPPN menawarkan kepada satker untuk dapat mengajukan 

permohonan sosialisasi maupun bimtek sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peserta dari kegiatan ini terbatas sesuai 

permintaan dari satker sehingga peserta diharapkan mendapat penjelasan yang tuntas dari narasumber terkait dengan 

permasalahannya. Program ini tidak terbatas pada kebutuhan satker tetapi juga diperuntukkan bagi pegawai internal 

KPPN Madiun sendiri. Dengan dilakukannya layanan ini, diharapkan capaian indeks kepuasan pengguna layanan KPPN Madiun 

meningkat. Penyampaian informasi tepat sasaran sesuai kebutuhan efektif dan efisien  serta memberikan kontribusi dalam 

mewujudkan KPPN Madiun dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani .

B. PENDEKATAN STRATEGIS

· Inovasi ini memecahkan masalah karena satker memilih sendiri materi course yang diperlukan sehingga lebih efektif

· Course dibuat untuk  memudahkan KPPN dalam memenuhi kebutuhan satker terkait dengan pelaksanaan anggaran 

  baik peraturan dan aplikasi

· KPPN menawarkan kepada satker untuk dapat mengajukan permohonan sosialisasi maupun bimtek sesuai dengan kebutuhan 

  masing-masing dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan manual maupun melalui aplikasi siPANDU. 

· Peserta dari kegiatan ini terbatas sesuai permintaan dari satker sehingga peserta diharapkan mendapat penjelasan yang tuntas 

  dari narasumber terkait dengan permasalahannya.

· Keunikan dari program ini  adalah sangat tergantung dari inisiatif dan kebutuhan satker. Dan satker sendiri yang akan 

  menentukan waktu sesuai dengan keinginan satker namun bisa digabungkan dengan minat yang sama dari satker lain. 

  Peserta terbatas hanya maksimal 20 peserta per kelas bimbingan dengan minimal 2 Fasilitator/Narasumber
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C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Program ini diawali dengan rapat yang diikuti oleh seluruh TMR untuk menyusun rencana dan anggaran serta panitia kegiatan ini. 

Setelah penyusunan rencana, dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

  1. Sosialisasi kepada pegawai KPPN Madiun

  2. Penetapan keputusan penggunaan Program inovasi ini

  3. Membuat surat yang ditujukan kepada satuan kerja mitra KPPN Madiun (sasialisasi) terkait Program STAR ShortCourse. 

  4. Menerima surat permintaan Bimtek dari Satker

  5. KPPN menyusun jadwal Bimtek berdasarkan permintaan Satker 

  6. Melaksanakan kegiatan Bimtek di ruang TLC atau GKM disesuaikan dengan jumlah peserta.

  7. Penyusunan laporan

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

Dengan kegiatan  STAR Short Course kompetensi pengelola keuangan satuan kerja dapat meningkat dan ada peningkatan 

pelayanan KPPN Madiun dalam memberikan layanan kepada mitra kerja/satker.

E. KEBERLANJUTAN

Dengan program STAR, satker diberi kesempatan untuk memilih bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam  meningkatkan 

kompetensi dan tingkat pemahaman satker tentang pengelolaan keuangan satker .

Agar program STAR dapat berkelanjutan , perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan program ini.

 
Sistem Informasi Layanan Perbendaharaan Terpadu

SI-PANDU KPPN MADIUN

· Peningkatan Efektifitas  Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan
· Pemanfaatan dan peningkatan Sarana Prasarana, Tekhnologi Komunikasi dan Informasi
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Maret 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)
· Inovasi ini diinisiasi untuk memberikan layanan perbendaharaan terpadu di FO melalui PC yang disediakan di FO
· SiPANDU dapat memberikan informasi bagi Manajer tentang survei kepuasan harian dan dapat mencapture Foto 
  pemberi Survei apabila ada yang memberikan nilai TIDAK PUAS.
· SiPANDU juga dapat memberikan informasi pelaksanaan anggaran satker dengan satker menempelkan KIPS nya pada 
  Barcode Reader 
· Layanan informasi ini  merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik.
· Dalam survey kepuasan pengguna layanan pada KPPN Madiun, kemudahan memperoleh informasi merupakan salah satu 
  layanan yang dikonfirmasikan kualitas pelayanannya kepada satuan kerja. Berdasarkan  survey kepuasan pengguna layanan 
  KPPN Madiun pada tahun 2016, diperoleh capaian 4,37 dari skala 5. Capaian tersebut mengindikasikan masih terdapat 
  peluang untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

06 “KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri” 07“KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri”



A. ANALISIS MASALAH
Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun 

selama ini belum dioptimalkan. Layanan informasi  yang dilakukan belum dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi/terpadu, 

masih dilakukan oleh masing-masing seksi dan sub bagian umum.  Layanan informasi yang dilakukan juga belum mendukung 

program less paper. Informasi yang diberikan lebih sering sebatas permintaan satuan kerja (satker).

Untuk memudahkan satuan kerja mendapatkan informasi yang diperlukan, perlu dioptimalkan layanan informasi yang  ada. 

Layanan informasi dikelola secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung 

program less paper. Layanan informasi dirancang dapat  menginformasikan kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo. 

Melalui sistem layanan informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan 

pada unitnya masing-masing.  Dengan dilakukannya optimalisasi layanan informasi, diharapkan capaian indeks kepuasan 

pengguna layanan KPPN Madiun meningkat. Penyampaian informasi secara proaktif dan tepat sasaran diharapkan meningkatkan 

pula kepatuhan satuan kerja akan kewajibannya sebagai pengelola APBN. Dengan adanya inovasi layanan dengan 

menggunakan teknologi informasi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan KPPN Madiun dalam 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani .

B. PENDEKATAN STRATEGIS
Sasaran strategis yang diharapkan :

  a.Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun untuk dapat memberikan layanan informasi secara optimal; 

  b.Terwujudnya aplikasi layanan informasi untuk stakeholder pada Ruang Front Office  (FO) yang menyediakan fitur layanan 

      informasi tentang (1) standar dan jenis layanan KPPN Madiun; (2) hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran; 

      Realisasi Anggaran Satker ; (3) saran dan pengaduan satker, yang mendukung program less paper; (4) Survey kepuasan Satker 

      atas pelayanan KPPN Madiun (Puas atau tidak puas)

  c.Permintaan Training (Bimtek)  dari satker  yang semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi Si PANDU. 

  d.Ditetapkannya kembali tim pengelola layanan informasi KPPN Madiun;

  e.Tersusunnya alur kerja (SOP) layanan informasi KPPN Madiun. 

  f.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5; 

  g.Meningkatnya kepatuhan satker terhadap kewajiban sebagai pengelola APBN

  h.Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM

   i.Terwujudnya integrated information services dengan dukungan IT

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
1.Aplikasi layanan informasi bagi stakeholder ditempatkan pada ruang Front Office (FO) KPPN Madiun Aplikasi tersebut 

menyediakan fitur layanan informasi tentang 

  · Standar dan jenis layanan KPPN Madiun; 

  · Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran; 

  · Saran dan pengaduan satker.

  · Permintaan Bimtek Satker

  · Aplikasi tersebut mendukung program less paper

2.Tahapan Pembangunan dimulai Januari 2017

Rapat Tim Pengelolaan Layanan Informasi 

  · Merancang  dan menyepakati pengelolaan layanan informasi yang terintegrasi , proaktif, dan mendukung program less paper

  · mengindentifikasi informasi dari masing-masing seksi dan sub bagian umum yang akan disampaikan dalam sistem layanan 

    informasi kepada satuan kerja dan informasi yang akan dinotifikasikan melalui SMS kepada Satuan Kerja

Pengumpulan bahan informasi  dari masing-masing seksi dan sub bagian umum yang akan diunggah pada aplikasi 

layanan informasi Pemasangan/ peng-install-an aplikasi

  · Pengadaan perangkat pendukung aplikasi dan atau upgrade perangkat  yang sudah ada

  · Melakukan customize aplikasi (pengaturan ulang software aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)

  · Pemasangan atau peng-install-an aplikasi layanan informasi dan aplikasi persuratan serta SMSGateway

Pelatihan pengelolaan dan penggunaan aplikasi, Melakukan uji coba penggunaan aplikasi, Penyusunan alur kerja 

pengelolaan layanan informasi, Pengunggahan informasi ke dalam aplikasi, Melakukan uji coba II penggunaan aplikasi

Penetapan keputusan penggunaan aplikasi

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif ini adalah terbatasnya jumlah pegawai KPPN Madiun yang 

mempunyai kompetensi dalam hal teknis aplikasi.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Dengan menggunakan aplikasi Si Pandu memudahkan satuan kerja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, 

secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung program less paper. 

Layanan informasi ini dirancang dapat  menginformasikan kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo sehingga dapat 

meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang lakukan satker seperti penyampaian data kontrak, 

penyampaian GUP atau PTUP, penyampaian SPM yang menggunakan RPD dll melalui SMS Gateway. Melalui sistem layanan 

informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan pada unitnya masing-masing.

E. KEBERLANJUTAN
Aplikasi Si Pandu akan terus digunakan secara berkelanjutan, bahkan akan ditingkatkan kualitasnya, 

termasuk konten dan fitur-fiturnya.
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A. ANALISIS MASALAH

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun 

selama ini belum dioptimalkan. Layanan informasi  yang dilakukan belum dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi/terpadu, 

masih dilakukan oleh masing-masing seksi dan sub bagian umum.  Layanan informasi yang dilakukan juga belum mendukung 

program less paperdalam rangka Perbendaharaan Goo Green . Informasi yang diberikan lebih sering sebatas 

permintaan satuan kerja (satker). Untuk memudahkan satuan kerja mendapatkan informasi yang diperlukan, 

perlu dioptimalkan layanan informasi yang  ada. Layanan informasi dikelola secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, 

bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung program less paper.  Layanan informasi dirancang dapat  menginformasikan 

kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo sehingga dapat meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang dilakukan 

satker seperti penyampaian data kontrak, penyampaian GUP atau PTUP, penyampaian SPM yang menggunakan RPD dll 

melalui SMS Gateway. Melalui sistem layanan informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring 

dan evaluasi kinerja layanan pada unitnya masing-masing. 

Dengan dilakukannya optimalisasi layanan informasi, diharapkan capaian indeks kepuasan pengguna layanan KPPN Madiun 

meningkat. Penyampaian informasi secara proaktif dan tepat sasaran diharapkan meningkatkan pula kepatuhan satuan kerja 

akan kewajibannya sebagai pengelola APBN. Dengan adanya inovasi layanan dengan menggunakan teknologi informasi ini 

diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan KPPN Madiun dalam 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani .

B. PENDEKATAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang diharapkan :

1.Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun untuk dapat memberikan layanan informasi secara optimal; 

2.Terwujudnya aplikasi persuratan dihubungkan dengan sistem notifikasi untuk menginformasikan 

   (1) penyelesaian layanan kepada satker; 

   (2) reminder dalam  kewajiban satker yang segera jatuh tempo. 

3.Ditetapkannya kembali tim pengelola layanan informasi KPPN Madiun;

4.Tersusunnya alur kerja (SOP) layanan informasi KPPN Madiun. 

5.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5; 

6.Meningkatnya kepatuhan satker terhadap kewajiban sebagai pengelola APBN

7.Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM

8.Terwujudnya integrated information 

SI PINTAR
· Peningkatan Efektifitas  Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

· Pemanfaatan dan peningkatan Sarana Prasarana, 

  Tekhnologi Komunikasi dan Informasi

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)
· Inovasi diciptakan untuk membantu memberikan reminder 
  kepada satker melalui notifikasi sms
· Layanan informasi ini merupakan bagian penting dari 
  peningkatan layanan publik.
· Latar belakang diinisiasi inovasi tersebut adalah bahwa 
  dalam survey kepuasan pengguna layanan pada 
  KPPN Madiun, kemudahan memperoleh informasi merupakan 
  salah satu layanan penting bagi  satuan kerja. 
· Berdasarkan  survey kepuasan pengguna layanan 
  KPPN Madiun pada tahun 2016, diperoleh capaian 4,37 dari 
  skala 5. Capaian tersebut mengindikasikan masih terdapat 
  peluang untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan

Sistem Pengendalian Informasi Melalui Notifikasi Satuan Kerja
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Pemasangan atau peng-install-an aplikasi layanan informasi dan aplikasi persuratan serta SMSGateway, dengan tahapan :

  a.Pelatihan pengelolaan dan penggunaan aplikasi

  b.Melakukan uji coba penggunaan aplikasi

  c.Penyusunan alur kerja pengelolaan layanan informasi

  d.Pengunggahan informasi ke dalam aplikasi

  e.Melakukan uji coba kedua penggunaan aplikasi

  f.Penetapan keputusan penggunaan aplikasi

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

Dengan menggunakan aplikasi Si Pintar memudahkan satuan kerja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, 

secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung program less paper. 

Layanan informasi ini dirancang dapat  menginformasikan kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo sehingga 

dapat meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang lakukan satker seperti penyampaian data kontrak, 

penyampaian GUP atau PTUP, penyampaian SPM yang menggunakan RPD dll melalui SMS Gateway. 

Melalui sistem layanan informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja layanan pada unitnya masing-masing.

E. KEBERLANJUTAN

Aplikasi Si Pintar akan terus digunakan secara berkelanjutan, bahkan akan ditingkatkan kualitasnya, 

termasuk konten dan fitur-fiturnya.

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Aplikasi SIPINTAR yang merupakan aplikasi guna memberikan informasi kepada stakeholder

melalui SMS Gateway ini ditempatkan pada masing-masing komputer pada semua Subbagian dan Seksi KPPN Madiun 

Aplikasi tersebut menyediakan fitur layanan informasi tentang 

  ·Pagu dan Realisasi Satker

  ·Modul LPJ Bendahara;

  ·Modul Komitmen;

  ·Modul Gaji;

  ·Modul Retur SP2D;

  ·Modul BAR;

  ·Modul UP/TUP/

  ·Modul SKPP;

  ·Modul Lainnya.

 

Aplikasi layanan informasi yang proaktif merupakan aplikasi persuratan yang dihubungkan dengan sistem SMS Gateway 

yang mengadopsi sistem SMS Banking untuk mengirimkan notifikasi berupa SMS kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

masing-masing satuan kerja. Informasi yang disampaikan terkait dengan :

  ·Penyelesaian layanan yang telah dilakukan oleh petugas KPPN Madiun

  ·Kewajiban satuan kerja yang akan segera jatuh tempo, sebagai reminder atau alarm agar tidak terjadi keterlambatan 

   melaksanakan kewajiban sebagai pengelola APBN

Aplikasi ini juga merupakan sarana monitoring dan evaluasi kinerja penyelesaian layanan kepada stakeholder masing-masing  

seksi dan sub bagian umum. Tahapan Pembangunan dimulai Februari 2017 oleh Tim Pengelolaan Layanan Informasi dengan 

tahapan merancang  dan menyepakati pengelolaan layanan informasi yang terintegrasi , proaktif, dan 

mendukung program less paper.  Tahapan selanjutnya dengan mengindentifikasi informasi dari masing-masing seksi dan 

sub bagian umum yang akan disampaikan dalam sistem layanan informasi kepada satuan kerja dan informasi yang akan 

dinotifikasikan melalui SMS kepada Satuan Kerja.  Pengumpulan bahan informasi  dari masing-masing seksi dan 

sub bagian umum yang akan diunggah pada aplikasi layanan informasi Pemasangan/ peng-install-an aplikasi

Pengadaan perangkat pendukung aplikasi dan atau upgrade perangkat  yang sudah ada

Melakukan customize aplikasi (pengaturan ulang software aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
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Servis On the Spot
SOS Program

· Peningkatan Efektivitas  dan Kualitas Pelayanan 

   atau partisipasi para pemangku kepentingan

· Peningkatan sistem pembinaan, 

   administrasi dan SDM

· Waktu penerapan inovasi : Januari 2016

Ringkasan singkat (Summary)
· Dalam pelaksanaan anggaran terdapat beberapa pemasalahan yang dihadapi oleh satker mitra kerja KPPN Madiun mulai dari 
  pelaksanaan APBN sampai dengan pertanggungjawaban   laporan Keuangan Satker dalam hal aplikasi maupun non aplikasi. 
· Satuan kerja KPPN Madiun tersebar di beberapa kabupaten. Maka diperlukan strategi peningkatan layanan dengan proaktif 
  mendatangi satuan  kerja (satker) yang mengalami kendala dalam  pelaksanaan APBN maupun pelaporan keuangan. 
· Langkah konkrit strategi tersebut  dibentuklah Tim Service on the Spot (SoS) KPPN Madiun yaitu Tim bertugas mendatangi satker, 
  memberikan konsultasi, bimbingan teknis aplikasi, dan lain-lain di lokasi satker yang mempunyai permasalahan. 
· Pembentukan Tim Service on the Spot (SoS) menjadi solusi efektivitas layanan yang juga memerlukan partisipasi 
  para pemangku kepentingan

A. Analisis Masalah
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPPN Madiun bermitra dengan satuan kerja (satker) penerima dana APBN  yang berada 
di wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.
Sebelum inisiatif ini mulai dilaksanakan, KPPN Madiun mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan satuan kerja 
yang tersebar di beberapa kabupaten. Penyampaian informasi yang sifatnya komprehensif untuk keperluan  semua satker 
mengalami kendala karena tingkat pemahaman satker yang berbeda-beda. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi berbagai 
peraturan maupun bimbingan teknis aplikasi oleh KPPNMadiun, namun beberapa satker  harus sering ke KPPN untuk melakukan 
konsultasi ulang/tambahan baik mengenai aturan maupun konsultasi teknis aplikasi dengan alasan antara lain keterbatasan 
sumber daya manusia (SDM), pergantian petugas satker,  atau mengalami permasalahan yang sifatnya khusus atau kasuistis. 
Konsultasi satker ke KPPN ini seringkali menjadi tidak efektif khususnya bagi satker yang berlokasi jauh dari KPPN, diperlukan 
banyak waktu untuk ke KPPN, sampai di KPPN satker masih harus mengantri untuk dilayani, dan terbatasnya jam layanan 
di  KPPN sehingga sering  permasalahan tidak dapat tuntas terselesaikan dalam 1 hari. Konsultasi ini juga menjadi kurang efisien 
karena diperlukan biaya perjalanan dari lokasi satker ke KPPN.
Tidak teratasinya kesulitan/masalah satker berdampak tidak hanya bagi satker namun juga KPPN diantaranya penyaluran dana  
APBN terhambat dan juga data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah menjadi 
kurang berkualitas. Berangkat dari permasalahan tersebut dibentuklah Tim Service on the Spot (SoS) KPPN Madiun yaitu 
Tim bertugas mendatangi satker, memberikan konsultasi, bimbingan teknis aplikasi, dan lain-lain di lokasi satker yang 
mempunyai permasalahan. Anggota Tim SoS terdiri dari para pegawai dari masing-masing seksi di KPPN Madiun yang 
mempunyai kompetensi dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan penyuluhan kepada satker. Tujuan dari kegiatan SoS ini 
adalah untuk memberikan pelayanan menyeluruh, efektif, dan efisien di lokasi satker.
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B. Pendekatan Strategis
· 
· Inovasi ini diusulkan oleh Para Penyuluh Perbendaharaan atas masukan dari pemangku kepentingan (satker)
· Strateginya dengan langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan atau kendala berdasarkan data pada KPPN 
  atau berdasarkan permintaan satker
· Inovasi ini unik karena Pelayananmenjadi lebih efektif karena dilakukan secara khusus hanya untuk satker yang didatangi, penyelesaian 
  permasalahan menjadi lebih mudah dan cepat karena dokumen sumber dan informasi yang diperlukan tersedia lengkap. 
  Dapat langsung bertemu dengan  pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara) termasuk operator dan pejabat pengadaan barang 
  pada satker tersebut untuk berperan aktif atau ikut terlibat dalam menangani permasalahan. Peran aktif atau keterlibatan ini 
  mempermudah penyelesaian permasalahan khususnya yang disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan di antara mereka, 
  misal antara bendahara dengan operator.
· Pelayanan juga menjadi efisien karena satker tidak perlu sering datang ke KPPN yang lokasinya jauh dari kantor mereka, karena 
  satu kali kunjungan Tim SoS menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus
· Inovasi ini berhasil karena dalam 1 tahun, satker menanggapi dengan positif dan beberapa memanfaatkan layanan SOS ini 
  dengan meminta Tim SOS datang ke satker.

C. Pelaksananaan dan Penerapan
Pendekatan strategis yang dilakukan :
1.Identifikasi permasalahan
   Identifikasi permasalahan dilakukan tiap triwulan oleh seksi teknis pada KPPN Madiun. Identifikasi dilakukan sesuai 
   tugas masing-masing seksi. Seksi Pancairan Dana mengidentifikasi berdasarkan histori atau catatan, satker mana yang sering 
   melakukan kesalahan dalam pembuatan SPM. Seksi Bank mengidentifikasi data retur SP2D satker-satker. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
   mengidentifikasi permasalahan satker terkait rekonsiliasi data laporan keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.
2.Koordinasi antar seksi
   Hasil identifikasi masing-masing seksi dikompilasi per satker dan didiskusikan pada rapat koordinasi seluruh seksi bersama dengan 
   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Kantor. Dalam rapat koordinasi ini diputuskan satker mana yang diprioritaskan untuk dikunjungi 
   oleh Tim SoS KPPN Madiun. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan urgensi permasalahan dan  kondisi satker yaitu jumlah dan 
   kapasitas sumber daya manusia, serta jarak dari lokasi satker ke KPPN.
3.Menyusun Jadwal Kerja dan Surat Tugas
   Setelah diputuskan satker-satker yang akan dikunjungi,  dibuatlah jadwal kerja dan pembuatan surat tugas untuk Tim SoS 
   oleh Sub Bagian Umum.
Pemangku Kepentingan yang terlibat:
   a.Pendorong utama inisiatif ini adalah KepalaKPPN Madiun yang memberikan motivasi
   b.dan support, pengarahan, dan menerbitkan surat tugas untuk Tim SoS.
   c.Kepala seksi dan seluruh pegawai pada masing-masing seksi KPPN Madiun yang berperan aktif dalam upaya penyelesaian 
      permasalahan yang dihadapi satker-satker, dan menyediakan diri untuk terlibat dalam Tim SoS.
   d.Sub Bagian Umum sebagai supporting unit, menyediakan sarana dan prasarana.
   e.Satuan Kerja yang dikunjungi.

Inovasi ini memecahkan masalah yang dihadapi KPPN Madiun dengan tersebarnya lokasi  satker yang dilayani :

4.Sumberdaya yang digunakan :
   a.Sumber  daya manusia (SDM) adalah pegawai yang terlibat dalam Tim SoS, yaitu pegawai KPPN Madiun dari seluruh seksi 
      dan subbagian umum yang mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dihadapi satker. Dibawah koordinasi 
      Penyuluh Perbendaharaan
   b.Sarana dan prasarana adalah sarana transportasi yaitu kendaraan dinas untuk sampai ke lokasi satker yang dikunjungi, 
      dan juga Laptop
5.Ukuran keberhasilan Program
   a.Berkurangnya tingkat pengembalian SPM karena kesalahan satker
   b.Berkurangnya jumlah retur SP2D 
   c.Hasil rekonsiliasi data laporan keuangan satker telah sama dengan data KPPN
   d.Penyampaian LPJ Bendahara tepat waktu dan benar datanya.
6. Evaluasi Kegiatan
    Untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai secara teratur maka dilakukan monitoring terhadap hasil kegiatan 
    Tim SoS yang dituangkan dalam bentuk laporan  kegiatan Tim SoS. Laporan tersebut disampaikan dalam forum rapat/sharing 
    session seluruh seksi dan kepala kantor.
Masing-masing seksi melakukan monitoring apakah pada periode berikutnya satker yang telah menerima kunjungan Tim Sos 
mengalami permasalahan yang sama. Bila tidak maka dapat dinyatakan bahwa kunjungan Tim SoS adalah efektif.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif ini adalah terbatasnya jumlah pegawai KPPN Madiun yang 
mempunyai kompetensi dalam hal bimbingan teknis aplikasi. Sehingga penyusunan jadwal kunjungan Tim SoS harus 
menyesuaikan dengan tingkat kesibukan di kantor. Namun kendala ini telah mulai diatasi dengan memotivasi pegawai-pegawai 
KPPN Madiun yang lain untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan dalam hal aplikasi.

D. Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi
Dengan SOS Program, pelayanan bimbingan dan konsultasi satker menjadi efektif karena dilakukan secara khusus hanya untuk 
satker yang didatangi, penyelesaian permasalahan menjadi lebih mudah dan cepat karena dokumen sumber dan informasi 
yang diperlukan tersedia lengkap. Secara tidak langsung pelayanan ini mengundang pejabat perbendaharaan 
(KPA, PPK, Bendahara) termasuk operator dan pejabat pengadaan barang pada satker tersebut untuk berperan aktif atau 
ikut terlibat dalam menangani permasalahan. Peran aktif atau keterlibatan ini mempermudah penyelesaian permasalahan 
khususnya yang disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan di antara mereka, misal antara bendahara dengan operator.
Setelah adanya SOS Program, pelayanan juga menjadi efisien karena satker tidak perlu sering datang ke KPPN yang 
lokasinya jauh dari kantor mereka, karena satu kali kunjungan Tim SoS menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus.

E. Keberlanjutan
1. SOS  akan terus dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. Inisiatif kegiatan Tim SoS ini berhasil berkat komitmen dari 
    pihak KPPN Madiun dan satker sebagai mitra kerja KPPN untuk segera menyelesaikan permasalahan pelaksanaan dan 
    penyaluran dana APBN beserta pertanggungjawabannya. 
2.SoS Program pada Tahun 2017 ini akan ditindaklanjuti dengan ShortCourse Program , dengan melakukan kluster 
   program course berdasarkan animo satker.
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Pojok Transformasi Kelembagaan dan
Zona Integritas WBK/WBBM

· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi Pemangku Kepentingan

· Pemanfaatan dan peningkatan Sarana Prasarana, Tekhnologi Komunikasi dan Informasi

· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM

· Waktu Penerapan Inovasi : Februari 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

· Inovasi ini diinisiasi untuk menggemakan transformasi kelembagaan, fitur fitur TK dan Tresury Charter 

  yang berhubungan dengan pemangku kepentingan

· Inovasi ini juga diinisiasi untuk menginfokan bahwa KPPN Madiun adalah Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

· Inovasi ini juga diinisiasi sebagai ruang transit atau ruan terima tamu bagi tamu-tamu pejabat sehingga dapat diterima 

  pada area layanan yang terbuka untuk lebih menunjukkan transparansi 

· Inovasi ini  merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik. Dalam survey kepuasan pengguna layanan 

  pada KPPN Madiun, kemudahan memperoleh informasi merupakan salah satu layanan yang dikonfirmasikan kualitas 

  pelayanannya kepada satuan kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi diperlukan upaya 

  untuk menyiapkan SDM untuk dapat menerima dan mendukung adanya perubahan terhadap inovasi-inovasi baru 

  dalam rangka peningkatan pelayanan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

· Inovasi ini juga diupayakan  untuk menumbuhkan Budaya anti korupsi dalam upaya pencegahan korupsi 

  di lingkungan KPPN Madiun

A. ANALISIS MASALAH

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun 

selama ini belum dioptimalkan. Informasi yang diberikan lebih sering sebatas permintaan satuan kerja (satker).

Untuk memudahkan satuan kerja mendapatkan informasi yang diperlukan khususnya transformasi Kelembagaan pada 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dibutuhkan tempat/ruangan khusus. Pojok Tranformasi Kelembagaan ini dirancang 

agar  dapat  menginformasikan terkait perubahan-perubahan yang sudah, sedang atau   akan terjadi dalam tubuh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk berdiskusi antar pegawai atau satker tentang 

perubahan perubahan organisasi atau lainnya sambil menikmati secangkir teh atau kopi.  Disamping itu tempat ini 

dipergunakan juga sebagai tempat untuk para Satuan Kerja/pihak lain yang ingin bertemu/berkonsultasi dengan 

pejabat/pegawai KPPN Madiun sehingga tamu tersebut tidak diterima diruangan pejabat/pegawai untuk menghindari hal-hal 

yang tidak kita inginkan bersama. 

Dengan adanya pojok transformasi kelembagaan dan zona integritas  ini, diharapkan capaian indeks kepuasan pengguna 

layanan KPPN Madiun meningkat. Penyampaian informasi secara proaktif dan tepat sasaran diharapkan dapat  menyiapkan 

pegawai untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada serta upaya untuk mencegah tidak korupsi atau nepotisme 

dapat dihindarkan. Dengan adanya inovasi layanan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan KPPN Madiun 

dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani .
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B. PENDEKATAN STRATEGIS
Sasaran strategis yang diharapkan :
1. Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun untuk dapat memberikan layanan informasi 
     secara optimal; 
2. Memberikan edukasi kepada pegawai/satker tentang pentingnya Program Transformasi Kelembagaan dimana 
     agar dapat melakukan perbaikan secara lebih masif, integral dan terstruktur, demi menciptakan 
     Kementerian Keuangan yang lebih baik, yang mampu menghadapi tantangan di masa depan dan memenuhi 
     harapan para stakeholders.
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5; 
4. Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
Pojok Transformasi Kelembagaan dan Zona Integritas ditempatkan pada ruang Front Office (FO) 
depan pintu masuk utama KPPN Madiun. Tempat tersebut tersedia: 
��Meja dan Kursi santai untuk menerima tamu; 
�� Informasi Transformasi Kelembagaan pada Ditjen Perbendaharaan; 
��Brosur, majalah dan lainnya yang merupakan informasi terkait dengan Transformasi Kelembagaan.

1.Tahapan Pembangunan dimulai Februari 2017
��Rapat  untuk merencanakan pembuatan Pojok TP dan ZI (KPA/PPK, PejabataPengadaan, 
   Duta Transformasi Kelembagaan, Kasubbag Umum).
��Pengumpulan Informasi
��Penyusunan HPS
��Penunjukan Pihak Ketiga
��Melakukan uji coba
��Penetapan Keputusan Penggunaan Pojok TK dan ZI

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Dengan adanya  Pojok TK dan WBK /Zona Integritas memberikandampak  yang sangat  positif  bagi 
pandangan masyarakat khususnya satker sebagai mitra kerja akan program – program transformasi kelembagaan 
dan sebagai sarana publikasi bahwa KPPN Madiun telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas  

E. KEBERLANJUTAN
Pojok Transformasi Kelembagaan dan WBK / Pembangunan Zona Integritas akan terus dikembangkan dan 
dilakukan update informasi secara berkala dan berkesinambungan

WAG Program 
WhatsApp Group Program

· Peningkatan Efektifitas Layanan Kepada Pemangku Kepentingan 

  dengan pemanfaatan Tekhnologi Informasi

· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2016

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

Untuk  meningkatkan pemahaman satuan kerja terhadap

ketentuan-ketentuanperbendaharaan, KPPN Madiun 

secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi mengenai 

peraturan atau aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja. 

Sosialisasi dan pemberian informasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, seperti tatap muka langsung dengan 

satuan kerja, dapat juga melalui media lain seperti: brosur, 

banner, website, dan e-mail selain penjelasan langsung dari 

customer service dan juga melalui media-media sosial  lainnya. 

Salah satu cara penyampaian informasi kepada satuan kerja 

ataupun pemangku kepentingan yang telah dilaksanakan oleh 

KPPN Madiun  adalah WAG Program. 

WAG Program pada dasarnya adalah peningkatan efektifitas 

mutu  layanan mulai dari perencanaan anggaran sampai pada 

pelaporan keuangan melalui  media sosial WA Group  

Keluarga KPPN Madiun dengan memanfaatkan 

sosial media Whats App.
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A. ANALISIS MASALAH
Untuk meningkatkan layanan kepada pemangku kepentingan, diperlukan suatu media dimana informasi tentang layanan KPPN Madiun 
bisa diakses dengan mudah. Di era modern ini sosial media menjadi salah satu sarana yang efektif untuk berkomunikasi 
menjalin silahturahmi sekaligus untuk penyampaikan informasi pengetahuan dan pemberitahuan mengenai segala hal yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Madiun. Media informasi  tersebut haruslah dalam bentuk yang mudah dioperasikan dan 
mempunyai tingkat aksesabilitas tinggi. Dengan adanya media informasi tersebut, maka tugas KPPN dalam mengedukasi satuan kerja 
yang bisa dilakukan dengan lebih lancar lagi. Selain itu, pemangku kepentingan dan bahkan KPPN Madiun dapat memperoleh informasi 
yang diperlukan dalam bentuk 'informasi satu atap'. Di dalam mengedukasi satker KPPN Madiun mendesain informasi berbasis 
sosial media  yang disebut dengan WAG Program. Aplikasi ini menggunakan media sosial WhatsApp  dengan nama  Group 
Keluarga KPPN Madiun dengan jumlah peserta sebanyak 192 anggota yaitu para pengelola perbendaharaan pada satker lingkup kerja 
KPPN Madiun. Di dalam group Keluarga KPPN Madiun ini bebas bertanya mengenai segala informasi layanan KPPN Madiun dan 
setiap hari KPPN Madiun akan memberikan satu informasi berkaitan dengan pengetahuan tentang kebendaharaan . 
WA Group  ini juga bermanfaat untuk memantau tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan KPPN, 
karena satker bisa menyampaikan pengaduan, kritik/saran, terhadap layanan petugas.

B. PENDEKATAN STRATEGIS
Pihak yang terlibat dalam WAG Program ini adalah seluruh pemangku kepentingan dan pegawai KPPN Madiun

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
1. Penerapan Program 
    a. Pembentukan Group WA Keluarga KPPN Madiun. Group WA dibentuk dan memasukkan nomor HP para bendahara/operator 
        dari seluruh satker ke dalam Group WA.
    b. Perbaharuan informasi. Setiap hari selain layanan standar pada WA group , admin mengupload satu informasi edukasi 
        seputar perbendaharaan
    c. Tanya Jawab.  Satker bisa melakukan tanya jawab seputar permasalahan di dalam melakukan kegiatan kebendaharaan dan 
        admin wajib menjawab/ mencarikan solusi apabila satker mengalami kendala
2. Monitoring
Monitoring dilakukan secara berkelanjutan melalui respon pengguna WA serta quiz yang dilakukan seminggu sekali. Menyampaikan 
aturan penggunaan, mendisiplinkan tata diskusi dan memberikan peringatan terkait informasi yang berkaitan dengan SARA

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Dengan kegiatan  WAG Program ini pemangku kepentingan mengalami kemudahan dalam melakukan aktifitas kebendaharaan, 
pelaksanaan anggaran  sampai dengan pertanggungjawaban keuangan

E. KEBERLANJUTAN
WAG Program ini relatif mudah diterapkan mengingat saat ini animo masyarakat terhadap media sosial sangat tinggi  dan program ini 
bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja asal terdapat jaringan internet. Inovasi ini terus dikembangkan sebagai sarana komunikasi 
untuk beberapa komunitas, antara lain WA Group KPA, dan WA Group Bendahara 

E- Filling SP2D (E-Office)
· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi Pemangku Kepentingan

· Pemanfaatan dan peningkatan Sarana Prasarana, Tekhnologi Komunikasi danInformasi

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)
· Inovasi ini diinisiasi untuk dukungan terhadap E-Office dan implementasi dari Perbendaharaan Go Green
· Inovasi ini juga merupakan dukungan terhadap manajemen persuratan dan manajemen penyimpanan 
  arsip yang baik dengan meminimalkan penggunaan kertas serta efisiensi ruangan arsip
· Dalam upaya penggunaan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan serta percepatan dalam penyelesaian 
  pengarsipan SP2D secara elektronik
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Bersama Menuju WTP
BMW Program 

· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi 
  Pemangku Kepentingan
· Waktu mulai penerapan Inovasi : November 2016

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

PMK Nomor 222/PMK.05/2016  Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga(Penyusunan LKKL) 

perubahan PMK -177/PMK.05/2015 mengatur bahwa  KPPN  mendapat tembusan Laporan keuangan Satker. 

Tembusan Laporan Keuangan Satker selama ini diberlakukan hanya sebagai syarat pemenuhan kewajiban dari PMK 

tersebut diatas. KPPN Madiun melihat bahwa dari tembusan yang disampaikan satker tersebut dapat dilakukan

suatu kegiatan yang dapat membantu satker untuk mewujudkan  opini  Wajar Tanpa Pengecualian. 

Dengan demikian tekad untuk mewujudkan  Laporan Keuangan yang  akuntabel, akurat, handal 

dan dapat dipercaya dapat dilaksanakan

A. ANALISIS MASALAH
Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun 
selama ini belum dioptimalkan. Penggunaan Teknologi informasi belum dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi/terpadu, 
pengarsipan masih dilakukan secara manual oleh masing-masing seksi dan sub bagian umum.   Untuk itu diperlukan aplikasi 
yang handal. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat  penyimpanan dokumen/ pengarsipan dengan lebih baik dimana  
selain mempunyai arsip Hardcopy juga mempunyai arsip dalam bentuk softcopy

B. PENDEKATAN STRATEGIS
Sasaran strategis yang diharapkan :
1.Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun 
   untuk dapat menggunakan teknologi informasi secara optimal; 
2.Memudahkan dalam pencarian arsip;
3.Mengamankan arsip dengan lebih baik
4.Mempercepat proses perekaman arsip dalam bentuk softcopy. 
5.Meminimalkan penggunaan kertas
6.Memudahkan mencari dokumen surat masuk dan surat keluar
7.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun 
   mencapai indeks 4,5 pada skala 5; 
8.Terwujudnya integrated information services dengan dukungan IT

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
1.Pembangunan aplikasi oleh pihak penyedia
2.Penyediaan sarana prasarana berupa mesin scanner dan personal computer
3.Aplikasi ini di install pada masing-masing computer baik mulai dari pelaksana sampai kepala kantor 
4.Petugas pengarsipan SP2D adalah pegawai pada seksi Vera
5.Seluruh dokumen SP2D di rekam melalui aplikasi ini
6.SP2D dipdf-kan dengan  discan terlebih dahulu
7.Petugas penatausahaan surat masuk adalah sekretaris KK
8.Petugas pembuat surat keluar adalah semua pelaksana, checker adalah atasan langsung dan approval adalah kepala kantor
9.Penerapan aplikasi diawali dengam 

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Dengan kegiatan  E-Filling SP2D  dan E-Office mempermudah dalam pengarsipan dengan lebih baik

E. KEBERLANJUTAN
Aplikasi e-filing/e-office akan terus diterapkan sambil dilakukan evaluasi pelaksanaan secara periodik seiring dengan semakin 
meningkatknay kemajuan teknologi. Terlebih, aplikasi yang digunakan di Kementeian Keuangan pun sudah mengarah kepada 
aplikasi dan database yang terintegrasi, yang sudah tentu akan cukup berpengaruh pada aplikasi e-filing ini.
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A. ANALISIS MASALAH

1.Terdapat beberapa Laporan Keuangan yang disusun belum mencerminkan dari data laporan-laporan pendukungnya. 

2.Satker belum paripurna  menjelaskan dari mana asal nilai yang disajikan.  

3.Penyusun Laporan Keuangan kurang memahami laporan itu sendiri.

4.Belum adanya panduan yang memudahkan satker untuk menyusun laporan keuangan.

B. PENDEKATAN STRATEGIS

1.Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam BMW Program ini meliputi :

  a.Penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

     Penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga adalah petugas yang secara resmi ditunjuk KPA untuk menyusun 

     Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

  b.Tim Reviu Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Madiun, Tim Reviu Seksi Verak KPPN Madiun ini meliputi seluruh Kasi dan 

     Pelaksana yang ada di Seksi Verak KPPN Madiun. Tim Reviu bertugas melakukan telaah dan 

     Analisa terhadap Laporan Keuangan yang dikirim satker. 

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

   1.Penerapan Program diawali dengan pelatihan melakukan telaah/reviu LK dengan menggunakan template telaah

   2.Pelatihan menyusun konsep rekomendasi

   3.Pembagian tugas sesuai Bagian Anggaran dan proses penyusunan rekomendasi

   4.Penyampaian hasil rekomendasi kepada satker

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

Dengan kegiatan BMW Program penyusun laporan keuangan pada satker  bisa memahami laporan keuangan yang disusunnya

E. KEBERLANJUTAN

BMW Program akan secara serius dilakukan pada tahun 2017 dan ditindaklanjuti dan dievaluasi secara periodik. 

BMW program akan diintegrasikan dengan shortcourse program yang merupakan tindaklanjut pengembangan layanan SOS

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

Buku Saku dirancang sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi Satker 

dalam mengelola keuangannya.Didesain dalam format cetak Buku Saku berisi 

berbagai peraturan, pedoman dan tata cara pembukuan bendahara di Satker. 

Handbook Bendahara Pengeluaran
· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi Pemangku Kepentingan
· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017
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A. ANALISIS MASALAH

Banyaknya pertanyaan yang datang dari bendahara kepada CSO KPPN mengindikasikan bahwa  masih minimnya pengetahuan 

dan pemahaman sebagian bendahara Satker terhadap prosedur dan proses bisnis penatausahaan serta pertanggung jawaban 

bendahara, berpotensi menghambat penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN.  Selain itu saat ini jabatan bendahara satuan 

mitra kerja KPPN Madiun khususnya dari sekolah/madrasah dijabat oleh tenaga fungsional guru 

(guru merangkap bendahara pengeluaran) karena keterbatasan jumlah SDM,  sehingga bendahara membutuhkan waktu 

untuk dapat memahami dengan cepat karena perbedaan latar belakang pendidikan dan sebagian besar 

Bendahara pengeluaran belum pernah mengikuti diklat bendahara.  Melihat kondisi ini, KPPN Madiun memandang 

perlu adanya sebuah buku panduan yang bisa menjadi pedoman bagi para Bendahara Satker dalam mengelola keuangannya. 

Buku Panduan ini dirancang dalam versi cetak (Buku Saku) yang tentu bisa selalu dibawa dengan mudah kemanapun berada.

B. PENDEKATAN STRATEGIS

a. Sasaran penerbitan buku Saku Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola 

    Anggaran Pendapan dan Belanja Negara guna memudahkan dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya 

    yang dapat di lakukan dimana dan kapan saja berada sehingga mudah  di cari dan di iingat.

b. Berdasarkan pencermatan kondisi di lapangan dan diskusidengan berbagai pihak baik kepada bendahara, KPA, PPK, 

    dan pejabat pengelola keuangan serta KPPN Madiun baik  Kepala Kantor, Seksi MSKI dan Seksi lainnya mengusulkan 

    adanya sebuah panduan yang dapat memudahkan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas  

    dan tanggung jawabnya.

c. Inovasi ini memecah kan masalah yang dihadapi bendahara pengeluaran baik dari sisi penatausaan, 

    pembukuan dan pertanggungjawaban.

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Buku saku Bendahara Pengeluaran ini  dilaunching/mulaidisebarluaskan penggunaannya sejak 1 Februari 2017 

kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Madiun yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan yang berjumlah 167 satuan kerja.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

Hasil nyata dan dampak positif dari inisiatif Buku Saku Bendahara Pengeluaran ini adalah :

a.LPJ Bendahara menjadi tepat waktu;

b.Data LPJ semakin akurat;

c.Tingkat kesalahan dalam penyusunan LPJ semakin berkurang;

d.Tingkat antrian untuk berkonsultasi semakin berkurang;

e.Bendahara dengan mudah untuk mendapatkan jawaban apabila ada kendala/masalah.

E. KEBERLANJUTAN

Pengalaman umum dan pengalaman yang paling berkesan dalam melaksanakan inisiatif  program 

Buku Saku Bendahara Pengeluaran di  KPPN Madiun adalah ketika Bendahara Pengeluaran benar-benar 

merasakanakan manfaatnya dari program tersebut. Bendahara sangat terbantu dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan dapat dihilangkan serta mudah di dalam memahami isi buku tersebut, 

semoga hal ini bisa terus ditingkatkan dan selalu di update apabila ada peraturan baru terkait dengan tugas-tugas 

bendahara serta dikemas  lebih menarik lagi.

Handbook Bendahara Pengeluaran ini akan dibuat dalam format Android
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· Peningkatan Efektivitas  dan Kualitas Pelayanan atau partisipasi para pemangku kepentingan

· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Maret 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Madiun 
merupakan hal baru bagi KPPN dan pemerintah daerah.  
Oleh karena itu untuk memberikan buku pedoman yang praktis 
yang mudah dipahami, maka Tim Penyalur Dana DAK Fisik dan 
Dana Desa KPPN Madiun, berinisiatif menyusun buku saku ini.

HANDBOOK DAK FISIK DAN DANA DESA
A. ANALISIS MASALAH
a.Kurangnya pemahaman pegawai baik internal maupun eksternal mengenai mekanisme 
   penyaluran  DAK Fisik dan Dana Desa ;
b.Kurangnya pemahaman pemda tentang mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ;
c.Masih banyaknya pertanyaan yang datang untuk mendapatkan penjelasan tentang mekanisme penyaluran 
   DAK Fisik dan Dana Desa

B. PENDEKATAN STRATEGIS
Sasaran penerbitan buku Saku DAK FISIK  Dana Desa adalah Para Pegawai khususnya KPPN dan Pemda 
serta masyarakat umum guna memudahkan dalam memahami bagaimana mekanisme penyaluran dan persyaratan penyaluran.
Berdasarkan pencermatan kondisi di lapangan dan diskusi dengan berbagai pihak baik kepada bendahara, KPA, PPK, 
dan pejabat pengelola keuangan serta KPPN Madiun baik  Kepala Kantor, Seksi MSKI dan Seksi lainnya mengusulkan adanya 
sebuah panduan yang dapat memudahkan pengelola keuangan KPPN dan Pemda serta masyarakat yang membutuhkan informasi 
DAK Fisik dan Dana Desa

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
Buku saku DAK Fisik dan Dana Desa ini  dilaunching/mulai disebar luaskan penggunaannya sejak 1 Maret 2017 
kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Madiun yang meliputi Pemda  Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, 
Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Mageten yang berjumlah 5 satuan kerja dan masyarakat umum.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Hasil nyata dan dampak positif dari inisiatif Buku Saku DAK Fisik dan Dana Desa ini adalah :
a.Pemahaman pegawai tentang DAK Fisik dan Dana Desa semakin baik;
b.Berkurangnya pertanyaan seputar pengertian dan penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa;
c.Mempermudah untuk mendapatkan informasi DAK Fisik dan Dana Desa;
d.Memudahkan memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari pihak luar yang membutuhkan;
Mempercepat proses sosialisasi kepada masyarakat umum;

E. KEBERLANJUTAN
Pengalaman umum dan pengalaman yang paling berkesan dalam melaksanakan inisiatif  program 
Buku Saku DAK FISIK DAN DANA DESA di  KPPN Madiun adalah ketika Pegawai benar-benar merasakanakan 
manfaatnya dari program tersebut. Pegawai terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan 
dapat dihilangkan serta mudah di dalam memahami isi buku tersebut, semoga hal ini bisa terus ditingkatkan 
dan selalu di update apabila ada peraturan baru terkait DAK Fisik dan Dana Desa serta dikemas  lebih menarik lagi.
Handbook ini akan diterbitkan pula dalam versi android
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A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

·Sebelum inisiatif ini mulai dilaksanakan, berdasarkan pengamatan lokasi ATM terdekat berjarak sekitar 1 km dari KPPN, 

sehingga untuk keperluan transaksi non tunai seperti penyetoran pajak/bukan pajak ataupun transaksi pribadi lainnya 

memerlukan keluar dari kantor 

·Agar satker dan pegawai terbantu maka diupayakan penyediaan ATM Mini dengan bekerja sama dengan Bank Umum 

yang menjadi mitra satker

·Inovasi ini memecahkan masalah dalam mengupayakan transaksi non tunai bisa dilakukan di area FO KPPN

·Inovasi ini dengan tujuan utama menambahkan fasilitas ruang layanan FO dan memberikan kemudahan 

 kepada pegawai tidak meninggalkan kantor untuk keperluan transfer atau membayarkan kewajiban melalui non tunai

·Inovasi ini unik karena memindahkan ATM yang sejauh 1 km atau lebih dari Kantor menjadi berada di dalam kantor

·Berkoordinasi dengan Bank Umum yang dipilih

·Melakukan MOU dengan Bank Umum 

·Menerima mesin EDC dari Bank Umum terpilih

·Menyediakan lokasi penempatan EDC

·Mengatur penugasan internal untuk pengamanan dan keterisian battery EDC setiap saat

·Melengkapi dengan Panduan penggunaan

Sangat membantu dalam melakukan transaksi non tunai baik untuk keperluan penyetoran 

kepada negara maupun transaksi individu/pribadi

Penyediaan EDC di ruang FO KPPN Madiun akan selalu dievaluasi kemanfaatannya dan 

akan diupayakan optimalisasi penggunaannya

· Peningkatan Efektivitas  dan Kualitas Pelayanan atau partisipasi para pemangku kepentingan

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

MINI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

· Penyetoran penerimaan melalui sistem MPN G2 tidak hanya 

  melalui teller Bank saja.  Namun Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor 

  dapat menyetor melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking, 

  EDC (Electronic Data Capture), ataupun mobile banking.

· Dan saat ini transaksi non tunai dibudayakan di setiap lini organisasi 

· Inovasi dengan penyediaan Mini ATM pada Pojok Transformasi adalah 

  bagian selain memberikan dorongan agar wajib setor dapat melakukan 

  penyetoran melalui Mini ATM tersebut juga dapat sebagai implementasi 

  dari gerakan transaksi non tunai
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Kartu Sakti
· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi Pemangku Kepentingan

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Desember 2016

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)
Kartu Sakti merupakan bentuk apresiasi atas prestasi 
yang diberikan kepada satker yang telah melakukan pengelolaan 
APBN dengan baik. 
Kartu Sakti berupa kartu yang diberikan kepada satker 
sebagai identitas yang ditunjukan setiap kali datang  ke KPPN.
Dengan kartu tersebut,satker akan dilayani dengan pelayan 
prioritas dimana salah satunya adalah fasilitas bebas antrian.

A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

Pelaksanaan anggaran yang baik sangat dibutuhkan dalam peningkatan pembangunan. 

Pelaksanaan anggaran yang baik dinilai dari perencanaan, pelaksanaan,sampai dengan pertanggung jawaban

keuangan. KPPN Madiun sebagai Kuasa BUN di daerah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring 

dan evaluasi atas  pelaksanaan anggaran tersebut.Pelaksanaan anggaran yang buruk berdampak juga terhadap 

laporan yang disusun oleh  KPPN berupa LKPP.

Kartu Sakti merupakan bentuk apresiasi atas prestasi yang diberikan kepada satker untuk meningkatkan 

partisipasi satker dalam melakukan pelaksanaan anggaran yang baik. Dengan adanya Kartu Sakti, diharapkan satker 

dapat terpacu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran mereka untuk memperoleh segala 

privilage  yang   diberikan oleh KPPN 

Setiap awal semester dan awal bulan,KPPN  Madiun akan memberikan penghargaan bagi satuan kerja yang sudah berkontribusi 

dengan baik dalam pelaksanaan anggaran APBN yang dikelolanya.Penghargaan diberikan berupa piagam, plakat, dan juga 

Kartu Sakti. Penilaian dilalukan berdasarkan 10 (sepuluh) indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker, 

serta pengumpulan laporan  bulanan yang akurat dan tepat waktu.

Kartu Sakti berlaku selama 3 bulan untuk satker yang terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran dan 

satu bulan untuk satker yang tepat waktu menyampaikan LPJ Bendahara dan E-rekon. Pemegang Kartu Sakti 

akan diberikan pelayanan prioritas berupa bebas antrian.

Pemberian Kartu Sakti sangat mempengaruhi kinerja satker dalam memperebutkan prestasi. 

Satker menjadi lebih  terpacau  untuk  melakukan  pelaksanaan anggaran dengan baik dilihat dari persentase 

penyerapan anggaran dan pengumpulan laporan yang meningkat.

Kartu ini akan terus diberikan sebagai apresiasi dan ke depan juga sebagai kompensasi atas kesalahan yang dilakukan 

oleh petugas layanan KPPN 
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A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Wilayah  pembayaran  KPPN  Madiun   meliputi  5 Kabupaten / Kota. Jarak yang ditempuh satker dari wilayah Kabupaten Ngawi 
untuk sampai ke KPPN Madiun memakan waktu sekitar 3 jam. Tentu hal tersebut merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. 
Oleh karena itu, KPPN Madiun  menyediakan kantin kejujuran yang berisi minuman segar dan 
makanan kecil dengan harga terjangkau.

Berdasarkan   permasalahan   yang   dihadapi sebagaimana  dipaparkan  di  atas, 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun  berupaya memberikan sesuatu yang lebih kepada para stakeholder 
agar kepuasan semakin meningkat.
Penyediaan kantin kejujuran ini merupakan langkah   kreatif   dan   inovatif   karena   memiliki sejumlah keunggulan:
  a.  Keterbukaan
       Kantin  anti  gratifikasi  dapat  dinikmati  oleh siapa saja yang datang ke KPPN Madiun.
  b. Kemudahan
       Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kantin kejujuran  hadir untuk memudahkan para stakeholder yang merasa lelah 
       setelah perjalanan   jauh   untuk   sampai   di   KPPN Madiun.
  c.  Edukasi
       Selain ketersediaan minuman yang dapat dinikmati, kantin kejujuran  pun mengandung  unsur  edukasi  bagi  siapa  saja. 
       Hal ini dikarenakan kantin ini berbasis self service, dimana tidak ada penjaga yang melayani pembeli. 
       Para pembeli cukup mengambil  minuman  yang  diinginkan kemudian menaruh uangnya di tempat yang telah disediakan.
  d. Efisien
       Dengan adanya kantin kejujuran , tidak perlu lagi keluar kantor untuk mencari warung yang menjual minuman segar

bermanfaat bagi para stakeholder. Salah satunya adalah dengan membuat kantin kejujuran . Saat ini kantin kejujuran  
baru menyediakan minuman segar yang disimpan di lemari pendingin. Berbagai macam minuman disediakan dengan harga 
yang sangat erjangkau. Kantin kejujuran  disimpan di ruang tunggu satker agar para stakeholder dan para pegawai KPPN Madiun  
sendiri mudah menjangkau. Kantin tersebut berbasis self service, tidak ada penjaga yang  melayani  pembeli.  
Hal  ini  dapat menumbuhkan sikap jujur. KPPN Madiun  sama sekali tidak mendapat keuntungan dari penjualan tersebut.
Kantin kejujuran  hadir sebagai salah satu inovasi  KPPN  Madiun .  Kantin  ini  dimaksudkan dapat dinikmati para stakeholder 
saat datang ke KPPN Madiun . Selain itu, para pegawai KPPN Madiun  pun dapat menikmatinya karena kantin kejujuran  
diperuntukkan bagi siapa saja yang datang ke KPPN Madiun .

· Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau partisipasi Pemangku Kepentingan

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017

KANTIN KEJUJURAN

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

Sejalan dengan pencanangan pembangunan zona integritas 

dan KPPN Madiun dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

minuman dan makanan kecil  petugas satker yang datang 

ke KPPN Madiun,  KPPN Madiun memberikan layanan akan 

kebutuhan tersebut dengan menghadirkan kantin kejujuran 

di ruang tunggu FO.
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CHARGER BOX
· 

   partisipasi Pemangku Kepentingan

· Waktu mulai penerapan Inovasi : November 2016

Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau 

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

Charger Corner merupakan fasilitas yang diberikan oleh KPPN 

untuk kelengkapan ruang layanan. Berupa lemari dengan 9 (sembilan) laci, 

yang dilengkapi dengan kunci di setiap lacinya, berisikan perangkat charger 

untuk mengisi baterai handphone/tablet

Kantin kejujuran disediakan KPPN Madiun  bermodalkan lemari pendingin, rak tempat jajan (snack)  dan wadah 

untuk menyimpan uang. Lemari pendingin tersebut diletakkan di tempat yang strategis dan akan diisi kembali 

apabila stok telah habis. Persoalan yang dihadapi dengan ketersediaan  kantin  kejujuran  adalah 

karena transaksi menggunakan masih menggunakan uang tunai, apabila harus ada uang kembalian, 

satker harus membayar lebih dari harga semestinya dan pengawasan stok barang masih kurang . 

Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya satu pegawai sebagai penanggung jawab.

Dengan adanya kantin kejujuran , manfaat utama  yang  dirasakan  adalah  kemudahan  saat ingin membeli minuman segar 

setelah satker menempuh perlajanan jauh atau ketika cuaca panas.  Dengan  harga  yang  sangat  terjangkau, 

siapa saja dapat menikmati minuman segar.  Pelajaran yang dapat diambil dari inovasi ini adalah kita harus terus 

meningkatkan kepuasan para stakeholder agar semakin terjalin hubungan yang sangat baik. Kantin kejujuran merupakan 

salah satu inovasi yang digagas oleh para pegawai KPPN Madiun  dengan mempertimbangkan satker yang datang ke KPPN Madiun  

dari wilayah yang jauh dan akan merasa kelelahan setelah sampai di KPPN Madiun.

Keberadaan kantin kejujuran tidak saja  bermanfaat untuk satker  tetapi juga pegawai KPPN, sehingga ke depan 

jenis makana/minuman yang dijual akan lebih bervariasi sesuai keinginan satker.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN
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A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Di jaman modern seperti sekarang, manusia tidak lah bisa lepas dari perangkat elektronik yang dapat memudahkan mereka 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti halnya para petugas satker yang membutuhkan telepon genggam (handphone) 

maupun tablet yang dapat digunakan untuk sarana komunikasi kepada rekan kerja dan juga untuk mencari informasi terkini 

mengenai peraturan-peraturan terbaru terkait keuangan negara. Namun adakalanya petugas satker mengalami kendala di saat 

baterai handphone mereka habis dan kesulitan menemukan tempat untuk mengisi baterai mereka, ditambah mereka lupa 

membawa charger handphone mereka.

Pelayanan yang diberikan oleh KPPN bukan hanya melalui tatap mata secara langsung, melainkan kami juga melayani satker 

melalui fitur group whatsapp. Berbagai informasi mengenai peraturan terbaru maupun pengumuman lainnya kami sampaikan 

melalui whatsapp dan juga melalui email. Dengan meningkatnya penggunanan telepon genggam dalam dalam interaksi 

antar KPPN dan satker, maka Kepala KPPN mengusulkan untuk  menyediakan Charger Corner untuk memudahkan satker dan juga

memperlancar arus komunikasi. Inovasi ini memberikan fasilitas kepada petugas satkeruntuk mengisi daya 

telepon genggam mereka. Fasilitas ini berupa lemari dengan 9 (sembilan) Rak yang berisikan kontak charger untuk disambungkan 

di telepon genggam mereka. Rak ini dilengkapi dengan kunci yang dapat disimpan oleh petugas satker untuk mengamankan 

perangkat elektronik mereka yang sedang dicharge.

Perencanaan pelaksanaan inovasi ini diawali dengan memperhatikan kesanggupan daya yang dapat diterima oleh 

kapasitas listrik KPPN. Setelah dilakukan pemeriksaan dan memungkinkan untuk diadakan, mulai masuk tahap 

desain gambar rencana charger corner ini akan dibuat. Dengan melakukan survei, KPPN terinspirasi dengan 

fasilitas yang sama yang terdapat pada Ruang Tunggu Bandara sehingga desain Charger Corner ini disamakan dengan 

desain yang terdapat di Bandara. Pembuatan Charger Corner dilakukan secara pemesanan dibidang instalasi listrik. 

Pelaksanaan Charger Corner sudah berjalan sejak Desember 2016 dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. 

Tidak ada masalah berarti yang timbul dari fasilitas tersebut

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

Dengan adanya inovasi ini, satker merasa sangat terbantu dalam hal mereka membutuhkan daya untuk mengisi 

baterai handphone mereka. Di saat KPPN mengupdate informasi mengenai peraturan terbaru maupun pengumuman lainnya, 

KPPN akan mengarahkan satker untuk mendownload peraturan tersebut di email, website, maupun group whatsapp 

sehingga apabila handphone berada dalam kondisi mati, sakter dapat dengan segera mengisi baterai di Charger Corner. 

Terkadang satker kurang melampirkan berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan SPM atau bahkan lupa

membawa flashdisk yang berisi adk SPM. Untuk memudahkan melengkapinya mereka harus menghubungi rekan kerja mereka 

untuk membawakan hal tersebut. Di saat keadaan handphone yang mati, mereka bisa langsung 

mengisi baterai di Charger Corner. Dengan adanya Charger Corner ini satker menjadi sangat terbantu dan termudahkan 

dalam mengisi baterai handphone mereka dan tidak perlu harus menitipkan kepada petugas 

Front Office untuk mengisi baterai handphone mereka

Saat ini Charger Corner masih bermanfaat dan terus digunakan oleh petugas satker. Banyak satker yang merasa 

sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini dan merasa kedatangannya ke KPPN bukan hanya memberikan 

kepuasan layanan dalam pengajuan SPM, tetapi juga kepuasan layanan secara personal sehingga menimbulkan rasa nyaman 

kepada petugas satker dan meningkatkan rasa percaya kepada pelayanan publik. 

Kedepan diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan layanan publik

40 “KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri” 41“KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri”



Selamat Pagi Perbendaharaan
Dalam Program Pro I RRI Madiun

· Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana Prasarana, 
  Teknologi Informasi, dan Komunikasi
· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

Ringasan Singkat (Summary)

Layanan informasi merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik. Dalam upaya meningkatkan kepuasan 

pengguna layanan pada KPPN Madiun diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas. Seiring dengan perkembangan 

tuntutan masyarakat, agar Tupoksi KPPN Madiun dikenal oleh masyarakat luas  tidak hanya satuan kerja yang bermitra 

dengan KPPN Madiun dibutuhkan sebuah sarana yang efektif dan efisien sebagai alat komunikasi  guna 

menyampaikan informasi tersebut.

A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
  

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan yang dilakukan pada KPPN Madiun 
selama ini masih dapat dioptimalkan. Kegiatan pelayanan informasi selama ini yang dilakukan KPPN Madiun hanya ditujukan 
khusus kepada satuan kerja kementerian/lembaga mitra kerja melalui surat, email, WA, Banner, TV informasi, dan Sosialisasi  
sehingga hanya diketahui oleh pihak satker mitra KPPN Madiun, untuk itu dalam rangka keterbukaan Informasi Publik 
KPPN Madiun berupaya agar dapat menyampaikan informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat umum. KPPN Madiun 
dalam hal ini bekerjasama dengan RRI Madiun dalam acara “Selamat Pagi Perbendaharaan ” sebuah acara yang dikemas 
semenarik mungkin  yang dapat dinikmati masyarakat luas untuk menyampaikan materi baik mengenai tugas dan fungsi, 
pengelolaan keuangan Negara, peraturan-peraturan baru dan lainnya. Acara ini juga sebagai sarana untuk, sharing, 
dan berdiskusi/berdialog interaktif  melalui saluran  telpon maupun SMS langsung dengan narasumber yang dipandu 
langsung dari pembawa acara  RRI Madiun.

Sasaran strategis yang diharapkn :
  1.Meningkatnya kesadaran pentingnya sebuah pelayanan khususnya keterbukaan  informasi; 
  2.Penyampaian informasi kepada masyarakat umum dengan jangkauan yang luas dan dalam jumlah yang  banyak; 
  3.Mempercepat proses penyampaian informasi;
  4.Keterbukaan informasi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan Negara perlu untuk 
     disebarluaskan/diketahui ke masyarakat sehingga masyarakat paham akan hal-hal yang berhubungan Keuangan Negara 
  5.Dapat menghemat biaya sosialisasi
  6.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun

1.Kegiatan  diawali dengan mengajukan penawaran untuk kerja sama dengan RRI Madiun terkait dengan program ini.
  2.Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Siaran
  3.Penentuan Jadwal Kegiatan, Narasumber dan materi penyiaran
  4.Program ini dilaksanakan sebulan sekali pada hari Senin Minggu Pertama Jam 08.00 s/d 09.00 WIB  tempat 
     di RRI Madiun Jl  Panjaitan Siaran Selamat Pagi Perbendaharaan  ini telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2017

Dengan kegiatan  penyampaian informasi kepada masyarakat umum dengan jangkauan yang luas dan 
jumlah yang banyak dapat dilakukan dengan cepat sehingga masyarakat semakin paham tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan Negara

Program  ini akan terus diupayakan dilaksanakan secara rutin dengan dilaksanakan satu bulan sekali. 
Program ini akan terus berlangsung dan dilaksanakan secara konsisten mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi 
penyebaran informasi penting KPPN kepada masyarakat. Selain manfaaat, pelaksanaan dan penerapan siaran 
Selamat Pagi Perbendaharaan ini sangat mudah dan murah, sehingga terjamin keberlanjutannya.
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A. ANALISIS MASALAH
Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada 
KPPN Madiun selama ini belum dioptimalkan. Informasi yang diberikan selama ini berupa  brosur, surat, WA, Email 
dan sosialisasi. Agar informasi dapat di peroleh kapan saja dan dimana saja KPPN Madiun berupaya memberikan 
informasi kepada Pegawai/Satuan Kerja khususnya pada saat sedang menunggu antrian layanan di ruang tunggu (FO).  
KPPN Madiun menyajikan informasi: Realisasi Anggaran, Jadwal penyampaian SPM, Peraturan baru, film, dan lain-lain. 
Inovasi ini dilakukan untuk mendukung program Perbendaharan Go Green khususnya  penghematan penggunaan kertas. 
Dengan TV informasi ini, diharapkan capaian indeks kepuasan pengguna layanan KPPN Madiun meningkat.

B. PENDEKATAN STRATEGIS
Sasaran strategis yang diharapkan :
  1.Meningkatnya kesadaran  akan pentingnya keterbukaan informasi; 
  2.Memberikan informasi yang berguna bagi satker meskipun sambil menunggu panggilan antrian.
  3.Mengurangi  antrian di CSO karena satker sudah cukup dengan informasi yang ada pada TV informasi 
  4.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5; 
  5.Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
TV Informasi di pasang di depan kursi ruang tunggu FO sehingga mudah untuk dilihat
Bentuk informasi yang disajikan : power point, film/video  dll
Tahapan Pembangunan dimulai Desember  2016
· Rapat  untuk merencanakan pembuatan TV Informasi 
  (KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Duta Transformasi Kelembagaan, Kasubbag Umum).
· Pengumpulan Informasi
· Penyusunan HPS
· Penunjukan Pihak Ketiga
· Penunjukan petugas operator
· Pengumpulan Informasi
· Melakukan uji coba
· Penetapan Keputusan Penggunaan TV Informasi

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI
Dengan penyediaan   TV Informasi  satker mendapat informasi terkini. Sekaligus sebagai media publikasi kegiatan KPPN 

E. KEBERLANJUTAN
Penggunaan TV Informasi akan terus digunakan secara berkelanjutan dan akan dilakukan updating informasi 

· Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana Prasarana, 
  Teknologi Informasi, dan Komunikasi
· Peningkatan sistem pembinaan, administrasi dan SDM
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

TV Informasi
Ringasan Singkat (Summary)

· Inovasi ini diinisiasi untuk memberikan informasi terkini dan tersaji setiap saat di FO KPPN

· Inovasi ini berupa penyampaian informasi infografis terkait Alokasi Anggaran, I Account APBN Lingkup kerja KPPN Madiun, Realisasi Anggaran, 

   Satker berprestasi dan informasi kegiatan-kegiatan KPPN

· Layanan informasi merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik. Dalam survey kepuasan pengguna layanan pada KPPN Madiun, 

   kemudahan memperoleh informasi merupakan salah satu layanan yang dikonfirmasikan kualitas pelayanannya kepada satuan kerja. 

   Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi diperlukan upaya untuk menyiapkan SDM untuk dapat menerima dan 

   mendukung adanya perubahan terhadap inovasi-inovasi baru dalam rangka peningkatan pelayanan serta meningkatkan efektivitas 

   dan efisiensi organisasi
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Aplikasi  Sistem Pengawasan dan Persuratan

· Peningkatan Efektifitas  Pelaksanaan Tugas dan fungsi dengan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi

· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017

Ringasan Singkat (Summary)

Dalam upaya penggunaan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan serta percepatan dalam 

penyelesaian pekerjaan terutama dalam pencatatan surat masuk dan keluar dan penyelesaian surat.

A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

- 

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada 

KPPN Madiun selama ini belum dioptimalkan. Penggunaan Teknologi informasi belum dikelola dalam suatu sistem yang 

terintegrasi/terpadu, masih dilakukan secara manual oleh masing-masing seksi dan sub bagian umum.  

Layanan informasi yang dilakukan juga belum mendukung program less paper. Untuk itu diperlukan aplikasi yang handal.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat  mempercepat proses agenda surat keluar/masuk, penyelesaian surat keluar 

serta mendukung program go green perbendaharaan khususnya penghematan dalam penggunaan kertas dan tinta printer.

Sasaran strategis yang diharapkan :

1.Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun untuk dapat memberikan 

   layanan informasi secara optimal.

2.Ditetapkannya kembali tim pengelola layanan informasi KPPN Madiun.

3.Tersusunnya alur kerja (SOP) layanan informasi KPPN Madiun. 

4.Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5.

5.Terwujudnya integrated information services dengan dukungan IT

Aplikasi ini di install pada masing-masing computer baik mulai dari pelaksana sampai kepala kantor

- Aplikasi tersebut mendukung program less paper

Dengan program Persuratan ini dapat terwujudnya integrated information services dengan dukungan IT

Aplikasi persuratan akan terus digunakan dalam penunjang tugas dan fungsi sehari-hari 

karena selain mendukung program green office dengan less paper, aplikasi persuratan 

juga dapat meningkatkan efisiensi penyelesaikan persuratan.
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A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

· Sebelum inisiatif ini mulai dilaksanakan, berdasarkan pengamatan barang milik pribadi disimpan ditempat yang 

  sekedarnya dan tidak rapi 

· Penyimpanan barang milik pribadi bercampur dengan berkas atau alat tulis kantor

· Sehingga diperlukan penyediaan Locker untuk fasilitas pegawai

· Inovasi ini memecahkan masalah dan lebih rapi dalam penyimanan dan lebih aman 

· Inovasi ini dengan tujuan utama menambahkan fasilitas bagi pegawai agar nyaman dan merasa ikut memiliki 

  dan menjaga fasilitas tersebut

· Inovasi ini unik karena membuat pegawai merasa dihargai dan disediakan fasilitas pribadi 

· Menyusun kebutuhan dan menghitung anggaran yang diperlukan

· Melakukan pemesanan dan menindaklanjuti dengan proses pengadaan

· Melakukan serah terima 

· Memberikan label nama dan melakukan penyerahan kunci locker kepada masing-masing pegawai.

Penyimpanan barang milik pribadi menjadi lebih aman dan mendukung kerapian. 

Penyediaan Locker perlu tetap dijaga tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Locker Pegawai
· Peningkatan Sistem Pembinaan , Administrasi dan SDM
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

Ringasan Singkat (Summary)

· Pegawai belum memiliki tempat penyimpanan

  barang-barang milik pribadi di kantor dengan keamanan yang cukup.

· Adakalanya pegawai harus berada di kantor lebih dari jam kerja dan diperlukan 

  berganti baju dan sebagainya maka diperlukan lemari khusus demi kenyamanan pegawai 

  dalam menyimpan barang milik pribadi

· Selain demi kenyamanan juga Locker pegawai disediakan sebagai fasilitas untuk menjaga kerapian 

  mendukung budaya kerja 5 R
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A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN

· Sebelum inisiatif ini mulai dilaksanakan, berdasarkan pengamatan memang belum pernah terdapat tamu 

  yang dengan karakter disabilitas

· Namun untuk mendukung pengarusutamaan gender perlu diberikan fasilitas khusus untuk parkir kaum disabilitas

· Inovasi ini dengan tujuan utama menambahkan fasilitas bagi layanan publik

· Inovasi ini unik karena dikhususkan untuk mendukung program PUG

· Menentukan area terdekat dengan lokasi pintu ruang layanan

· Memberikan tanda disabilitas masing-masing pada area parkir roda 2 dan area parkir roda 4

Belum dapat dievaluasi pemanfaatannya 

Penyediaan area ini tetap akan dilakukan sebagai fasilitas dukungan terhadap program PUG

Area Parkir 
Disabilitas
· Peningkatan Layanan yang Responsif Gender
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Januari 2017

Ringasan Singkat (Summary)
Perlunya penyediaan area parkir khusus disable sebagai dukungan terhadap PUG

50 “KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri” 51“KPPN Madiun Siap, Sigap, Tanggap Mengawal APBN, Membangun Negeri”



· Peningkatan Layanan yang responsif gender 
· Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017

Ruang Laktasi dan
Ruang Bermain Anak

Ringasan Singkat (Summary)
Peduli terhadap pengarusutamaan gender  merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik. 
Hal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan pengguna layanan yang beragam dari 
sisi jenis kelamin dan kebutuhan. Dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan pada KPPN Madiun, 
selain juga kenyamanan baik pegawai KPPN Madiun maupun satuan kerja mitra kerja. Seiring dengan 
perkembangan tuntutan masyarakat agar dapat melaksanakan tugas khususnya pegawai perempuan 
yang sedang menyusui bayinya  agar bisa menyusui bayinya dengan asi secara optimal meskipun harus bekerja 
diluar rumah. Menyediakan ruangan untuk merawat anak/bayi dan juga ruang bermain anak apabila sedang 
memerlukan membawa anak pada saat menggunakan layanan KPPN

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan yang dilakukan pada KPPN Madiun selama ini 
belum dioptimalkan. Dan masih dapat dioptimalkan dengan pemenuhan ruangan khusus untuk ibu dan anak.  Wanita Indonesia 
yang bekerja hanya memiliki  jatah cuti selama 3 bulan setelah melahirkan bayinya dan dari penelitian yang dilakukan oleh 
asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) banyak pendapat wanita yang bekerja dengan sangat mudah memberhentikan kegiatan 
menyusuinya setelah mereka kembali bekerja. Hal ini dikarenakan tidak  adanya dari kebijakan kantor yang memberikan waktu 
dan tempat untuk   para   ibu   menyusui ini melakukan kegiatan memerah susu asinya dan tempat untuk penyimpanan 
asi perahan. Pada dasarnya ruang menyusui di perkantoran berbeda dengan ruang menyusui di pusat perbelanjaan. 
Perkantoran bukanlah tempat yang tepat membawa bayi, namun alangkah lebih baik menurut sentra laktasi Indonesia (selasinet) 
bila ada perkantoran yang mengikuti gerakan “sayang bayi” dapat menyediakan fasilitas penitipan anak dan ruang memerah 
dilengkapi dengan kulkas khusus untuk menyimpan asi perahan sementara menunggu jam kantor selesai atau ada pegawai 
yang membawa anaknya ke kantor. KPPN Madiun ingin ikut andil dalam mewujudkan hal tersebut. Meskipun ruangan belum 
lengkap sebagaimana ruangan yang memang benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut.

Sasaran strategis yang diharapkan :
1. Meningkatnya kesadaran pentingnya sebuah pelayanan dan kenyamanan; 
2. Mengurangai biaya kesehatan ibu dan bayi, dengan mendukung ibu menyusui, ibu 
3. Mengurangi angka absen, dengan bayi yang sehat maka angka ibu bekerja yang absen karena alasan tidak bisa bekerja 
    mengurus anaknya yang sakit dapat dikurangi;
4. Meningkatkan produktivitas  pegawai, menyusui membuat ibu lebih sehat, karena ibu tersebut memeperhatikan gaya hidup 
    dan pola makanan. 
5. Selain itu beberapa ibu mulai bekerja dengan lebih disiplin karena mempunyai jadwal untuk memompa asi perah untuk bayinya;

A. ANALISIS MASALAH

B. PENDEKATAN STRATEGIS
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  6. Pegawai akan sehat dan bahagia bekerja pada kantor yang mendukung keputusannya tetap bekerja dengan tidak 
      menelantarkan kebutuhan bayinya. 
  7. Sehingga perusahaan tidak perlu kehilangan pegawainya yang sudah menjadi tenaga ahli di kantornya; 
  8. Meningkatkan reputasi kantor, kantor akan dikenal dengan image yang positif karena memperhatikan 
       kesehatan karyawannya; 
  9. Mengurangi stress pekerja wanita
10. Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun
11. Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM

1. Nursery Room ditempatkan disamping ruang TLC. Pada area tersebut tersedia: 
    ·Meja dan Kursi santai untuk menyusui atau memerah; 
    ·Permainan anak-anak agar anak-anak merasa senang dan betah. 
    ·Bunga untuk menambah kesejukan.
2. Tahapan Pembangunan dimulai Januari 2017
    ·Rapat  untuk merencanakan pembuatan Ruang ini  antara KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Kasubbag Umum).
    ·Pengumpulan Informasi
    ·Penyusunan HPS
    ·Penunjukan Pihak Ketiga
    ·Melakukan uji coba
    ·Penetapan Keputusan Penggunaan Ruang laktasi dan bermain anak.

Dengan penyediaan ruang laktasi dan ruang bermain anak ,  para ibu tidak akan merasa terbebani dalam 
bekerja mengingat mereka  bisa memiliki jadwal sendiri untuk memerah asi untuk bayi nya

Ruang Laktasi dan Ruang bermain anak ini akan tetap dilanjutkan sebagai komitmen KPPN Madiun mendukung gerakan 
ibu menyusui dan pengarusutamaan gender (PUG) dan akan dilengkapi denga sarana lain misalnya wastafel 
dan lemari penyimpan ASI

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

E. KEBERLANJUTAN
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