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ABSTRAK
Bahwa tugas daripada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Penyusunan administrasi pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah, bahwa selama ini proses penatausahaan keuangan

daerah masih menggunakan kertas /non paperless. Dengan adanya

persoalan tersebut maka diusulkan inovasi proyek perubahan

E_PAPERLESS PASTI (partisipatif, akuntabel, transparan, integrasi)

sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah yangmana akan

dilakukan penyesuaian dalam metode pengelolaan keuangan daerah

melalui aplikasi e-paperless sebagai bentuk digitasi dokumen

penatausahaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, cepat,

transparan dan terintegrasi.

Keunggulan inovasi ini adalah Selain prosesnya yang dapat menyingkat

waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak

dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan

dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan

lagi. “Yang paling penting, keamanan dan kerahasiaan dokumen juga

bakal lebih terjamin. Ini bisa menjadi penguatan pengendalian internal di

tiap-tiap organisasi perangkat daerah.

Manfaat dari inovasi e_Paperless Pasti ini adalah Meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, Percepatan

dalam penyajian dokumen penatausahaan keuangan daerah,

Penghematan anggaran, Meringankan dan memudahkan upaya

penyelesaian pengelolaan keuangan serta ASN terkait bisa langsung

memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi

dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak

ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di

tempat. Dokumen cukup disimpan di-file dan dapat diunduh jika

diperlukan.

Secara target dan capaian tahapan jangka pendek sudah tercapai 100%

dan selanjutnya agar untuk menindaklanjuti tahapan jangka menengah

dan jangka panjang dengan mengacu pada

1.Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

dan Penatausahaan belanja secara elektronik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jombang. e_Paperless akan berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganilisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

elektronik.

2.Mendorong agar penggunaan e_Paperless dapat terintegrasi ke seluruh

OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang

Kata Kunci : e_paperless pasti, akuntabel, transparan, integrasi



KATA PENGANTAR
Syukur alkhamdulillah kami haturkan kehadirat Alloh Swt yang

telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul E_PAPERLESS PASTI

(partisipatif, akuntabel, transparan, integrasi) sebagai Strategi

Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui inovasi yang akan

dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jombang yakni Aktualisasi

paperless dalam Pengembangan pelayanan untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan,

efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Diharapkan kegiatan

penatausahaan dokumen keuangan Pemkab Jombang kini

dilakukan dengan menggunakan sistem digitisasi alias nonkertas

(paperless).

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih pula kepada pihak-

pihak yang mendukung penyusunan laporan ini, antara lain :

1.Ibu Hj. Munjidah Wahab, selaku Bupati Jombang

2.Bapak Agus Purnomo, SH, M.Si, selaku Sekretaris Daerah

Kabupaten Jombang

3.Bapak Dr. Chusaini Mustas, Drs., M.Pd selaku Coach.

4.Serta para pihak yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan

ini.

Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Semoga dengan adanya proyek perubahan dapat

memberikan sumbangsih bagi kinerja BPKAD Kabupaten Jombang

dalam mewujudkan Smart Governance.

Surabaya, Juni 2022

Penulis

MUHAMMAD NASHRULLOH, SE,. M.Si.
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TUJUAN
• Meningkatkan penatausahaan

keuangan berbasis e-paperless

• Digitasi dokumen penatausahaan

keuangan daerah

• Percepatan proses pencairan dana

TUJUAN  JANGKA PENDEK

TUJUAN  JANGKA MENENGAH
• Menurunnya penggunaan dokumen keuangan

dinas/badan yang dulunya menggunakan pola

cetak manual, kini akan beralih menjadi serba

elektronik

• Pengelolaan keuangan akan semakin praktis.

• Evaluasi jangka menengah

TUJUAN  JANGKA PANJANG

• Terwujudnya integrasi secara online E-PAPERLESS PASTI pada

seluruh OPD;

• Evaluasi pelaksanaan proyek perubahan jangka panjang



• Meningkatkan kualitas pengelolaan 
keuangan yang lebih transparan dan 
akuntabel

• Percepatan dalam penyajian dokumen 

penatausahaan keuangan daerah

• Penghematan anggaran

• Meringankan dan memudahkan upaya 
penyelesaian pengelolaan keuangan

• Efisiesi sumberdaya dan sumberdana

ASN terkait bisa langsung memberikan tanda 
tangan di mana sajakarena sistem ini 
terkoneksi dengan android di smartphone 
masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada 
alasan dokumen terhambat karena ASN-nya 
sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup 
disimpan di-file dan dapatdiunduh jika 
diperlukan



IMPLEMENTASI
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H A S I L  
C A P A I A N  
K I N E R J A

Sebelum dan Sesudah

Peraturan Bupati Nomor 22 

atahun 2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan dan 

Penatausahaan belanja secara 

elektronik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten 

Jombang

Tersedianya aplikasi 

e_Paperless  

Capaian Setelah Proper



C A P A I A N  
K E B E R H A S I L A N



SIMPULAN

•

•

•
•

•
•



REKOMENDASI

•

• Merekomendasikan agar tim yang 
sudah terbentuk untuk terus 
dipertahankan

• Membangun koordinasi baik formal 
maupun informal dengan stakeholder 
terkait

• Disamping itu pentingnya dukungan 
sumber daya organisasi BPKADI 
Kabupaten Jombang secara 
proprosional untuk menyelesaikan 
proyek perubahan sampai dengan 
tujuan Proyek Perubahandapat 
tercapai sesuai target.




