
 

 



Proyek perubahan ini bagian dari hasil pembelajaran 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ( PKN II ) 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia ( LAN RI ) di Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi 
Jawa Timur. Project Leader dalam proyek perubahan ini 
adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan 
Ruang Kabupaten Madiun. Area proyek perubahan ini 
adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam 
proyek perubahan ini project leader mengangkat judul 
Akselerasi Penangan Kerusakan Jalan dengan Sistem 
Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan 
(SILAT JANTAN). Dengan dilakukan proyek perubahan ini 
diharapkan project leader dapat menemukan cara atau 
metode guna lebih mudah dan cepat serta tepat sasaran 
dalam melakukan perbaikan atau menyusun 
perencanaan penganggaran penyelenggaraan Jalan & 
Jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini 
disebabkan banyaknya titik kerusakan jalan & jembatan 
yang terjadi. Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 
1.011 KM2 yang terdiri dari 15 Kecamatan 206 desa & 
kelurahan mempunyai panjang ruas jalan kabupaten 
sepanjang 743 KM ( ini belum termasuk ruas jalan 
perkotaan, ruas jalan kelurahan, ruas jalan poros desa ) 
serta jumlah jembatan nya sebanyak 448 unit jembatan. 
Dengan banyaknya permasalahan tentang kerusakan 
infrastruktur jalan & jembatan tersebut sedangkan 
anggaran yang kurang memadai, maka sangat 
diperlukan sebuah inovasi cara atau metode, inovasi 
teknologi & inovasi hubungan untuk penyelenggaraan 
infrastruktur jalan & jembatan di Kabupaten Madiun 
untuk mempertahankan kondisi infrastruktur jalan & 
jembatan tetap berfungsi dengan baik. Inovasi teknologi 
dari proyek perubahan ini adalah menyusun sebuah 
aplikasi SILAT JANTAN yaitu sebuah aplikasi berupa 
Web App & Mobile App berbasis Android yang berisikan 
informasi tentang kondisi jalan & jembatan berupa peta 
digital serta dapat menerima pengaduan / pelaporan 
dari masyarakat tentang kerusakan kondisi jalan & 
jembatan.  

Dengan disusunnya aplikasi SILAT JANTAN tersebut 
maka harapannya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan 
Ruang Kabupaten Madiun lebih mudah dan lebih cepat 
dalam melakukan penanganan darurat mapun 
perbaikan jalan & jembatan dikarenakan Satgas 
Pemelihara Jalan & jembatan dapat dengan mudah 
memantau kondisi jalan & jembatan setiap saat, serta 
laporan dari masyarakat tentang kerusakan jalan & 
jembatan dapat segera direspon oleh Dinas, 
dikarenakan aplikasi Silat Jantan ini juga menyediakan 
ruang untuk menerima laporan langsung dari 
masyarakat tentang kerusakan jalan & jembatan di 
wilayah Kabupaten Madiun ( yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Madiun ). Dalam proyek 
perubahan ini project leader dalam jangka pendeknya 
dapat menyelesaikan 4 ( empat ) ouput real yaitu : 
1. Dokumen Kajian Teknis tentang Penyelenggaraan 

infrastruktur jalan & jembatan Kabupaten Madiun 
berbasis Silat Jantan. 

2. Dokumen MoU ( memorandum of understanding ) / 
Kesepakatan Bersama antar stakeholder terkait 
tentang Penyelenggaraan infrastruktur jalan & 
jembatan Kabupaten Madiun berbasis Silat Jantan. 

3. Peraturan Bupati Madiun nomor 15 Tahun 2022 
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
infrastruktur jalan & jembatan Kabupaten Madiun 
berbasis Silat Jantan. 

4. Sebuah aplikasi SILAT JANTAN ( system informasi 
dan pelaporan terpadu jalan & jembatan ) yaitu 
berupa Web App dan Mobile App berbasis Android. 

Alhamdulillah aplikasi SILAT JANTAN ini juga telah 
dilaunching oleh Bapak Bupati Madiun sendiri. Hal ini 
menandakan bahwa pimpinan telah menyambut baik 
dan mendukung adanya proyek perubahan yang project 
leader lakukan. Dengan telah disahkannnya Peraturan 
Bupati sebagai payung hukum dan aplikasi SILAT 
JANTAN sebagai alat ( tools ) telah dilaunching untuk 
penyelenggaraan infrastruktur jalan & jembatan di 
Kabupaten Madiu, maka ada konsekuensi yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. 
Konsekuensi tersebut adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Madiun harus menyediakan anggaran yang 
cukup untuk infrastruktur pelayanan public ini 
khususnya untuk infrastruktur jalan & jembatan, serta 
Dinas teknis selaku penyelenggara infrastruktur jalan & 
jembatan harus segera menyiapkan / meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia ( SDM ) nya dan 
menyediakan peralatan yang memadai untuk 
mendukung tugas dan fungsinya Dinas. 



Pada era globalisasi saat ini terutama dengan 
terbukanya informasi publik baik dari media cetak, 
media online, maupun media sosial yang sangat 
berkembang seperti sekarang ini, maka masyarakat 
akan selalu menuntut kepada pemerintah untuk 
dilayani sebagaimana mestinya sebagai warga 
negara dari suatu negara. Seyogyanya hal ini jangan 
dijadikan suatu beban bagi pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan layananannya kepada 
masyarakat, justru hal ini sebagai pendorong 
pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas 
layanan terhadap masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah tidak ada alasan 
untuk tidak melakukan pelayanan kepada 
masyarakatnya. Diharapkan pemerintah selalu 
meningkatkan mutu pelayanan dari hari ke hari 
kedepannya. Terutama Pemerintah Daerah yang 
paling dekat hubungannya dengan masyarakat, 
maka pemerintah daerah harus mampu 
melaksanakan pelayanan dasar dan non pelayanan 
dasar kepada masyarakatnya. Pemerintah Daerah 
lewat Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang 
dibentuk untuk menangani urusan pelayanan di 
berbagai sektor harus mampu menjaga kondusifitas 
daerahnya, salah satu wujud pelayanan yang prima 
kepada masyarakatnya adalah segera 
menyelesaikan tuntutan dari masyarakat yang 
mana tuntutan itu sebagai pelayanan dasar yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Urusan 
Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan 
pelayanan dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, 
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan 
Rakyat & Kawasan Permukiman, Ketentraman, 
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan 
Sosial. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
nomor : 81 tahun 2010 bahwa ada 8 ( delapan ) Area 
Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
antara lain : 

1. Area Manajemen Perubahan 

2. Area Penataan Perundang-Undangan 

3. Area Penataan Organisasi 

4. Area Penataan Tata Laksana 

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

6. Area Penguatan Pengawasan 

7. Area Penguatan Akuntabilitas 

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

 

Berkaitan dengan Visi dan Misi tersebut maka Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Madiun mendapatkan amanah untuk menjalankan 
Misi III yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi 
yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan 
agrowisata yang berkelanjutan. Guna mewujudkan 
Misi III tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Madiun harus melakukan 
perubahan di Area Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik yaitu dengan melakukan terobosan-terobosan 
inovasi  pada peningkatan sarana dan prasarana 
infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi 
yang berbasis agrobisnis, agroindustry, dan 
agrowisata yang berkelanjutan.  



 

Fokus Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan, 

dengan menggunakan pendekatan Inovasi 
Administrasi Negara ( INAGARA ) yaitu sebagai 
berikut : 

- Inovasi Proses  

- INovasi Metode 

- InOvasi Produk 

- InoVasi Konseptual 

- InovAsi Teknologi 

- InovaSi Struktur Organisasi 

- InovasI Hubungan 

- Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 



I N O V A S I  M E T O D E  
dengan metode penanganan kerusakan jalan & 

jembatan berdasarkan system aplikasi peta digital 

kondisi jalan & jembatan terkini tersebut, maka 

diharapkan penanganan kerusakan jalan dan jembatan 

di Kabupaten Madiun bisa lebih cepat dan tepat 

sasaran. 

I N O V A S I  T E K N O L O G I  
dengan penerapan teknologi digital aplikasi Sistem 

Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan ( 

SILAT JANTAN ) ini, maka penyelenggaraan 

infrastruktur jalan & jembatan yaitu pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan 

infrastruktur jalan & jembatan, dapat terjadwal dan 

tersusun dengan baik dalam hal perencanaan 

anggarannya, serta bisa lebih cepat & tepat dalam hal 

penanganan perbaikannya. 

I N O V A S I  H U B U N G A N  
kesepakatan bersama ( MoU ) antar stakeholder terkait 

(Bappeda, BPKAD, DPRD & DPUPR) tentang penyusunan 

perencanaan anggaran penyelenggaran infrastruktur 

jalan & jembatan di Kabupaten Madiun berdasarkan 

SILAT JANTAN, hal ini diharapkan dapat menciptakan 

sinergitas antar stakeholder 

dalam hal percepatan 

penanganan kerusakan jalan 

& jembatan. 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada 

INAGARA tersebut, focus proyek perubahan strategi 

percepatan ( akselerasi ) penanganan kerusakan jalan 

& jembatan, akan dilakukan melalui pendekatan 

inovasi administrasi negara yaitu : 





Akselerasi penanganan kerusakan jalan dengan 

Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & 

Jembatan ( SILAT JANTAN ) yang akan dicapai baik 

secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

JANGKA PENDEK 

1. Tersusunnya kajian Teknis Tentang 

Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan 

Jembatan Kabupaten Madiun Berbasis SILAT 

JANTAN (Sistem Informasi dan Pelaporan 

Terpadu Jalan & Jembatan) 

2. Tersusunnya MoU / Kesepakatan Bersama Antar 

Stakeholder 

3. Tersusunnya Aplikasi Web SILAT JANTAN 

4. Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan 

Jembatan Kabupaten Madiun Berbasis SILAT 

JANTAN 

5. Terlaksananya sosialisasi  Aplikasi SILAT 

JANTAN Kepada Stakeholder Terkait 

6. Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Penerapan 

Aplikasi SILAT JANTAN 

JANGKA MENENGAH 

1. Terwujudnya Aplikasi Mobile SILAT JANTAN 

(Sistem Informasi Dan Pelaporan Terpadu Jalan 

Dan Jembatan) Yang Berisi Informasi Dan 

Layanan Pelaporan Kondisi Terkini Jalan Dan 

Jembatan Kab. Madiun 

2. Pengembangan Aplikasi SILAT JANTAN Untuk 

Ruas Jalan Perkotaan Dan Ruas Jalan Poros 

Desa Kabupaten Madiun 

JANGKA PANJANG 

1. Pengembangan Aplikasi SILAT JANTAN untuk 

Ruas Jalan Desa dan Ruas Jalan Nasional di 

Wilayah Kabupaten Madiun 

2. Pengembangan Aplikasi SILAT (Sistem Informasi 

dan Pelaporan Terpadu) untuk Kondisi Jaringan 

Irigasi (Bidang SDA) dan Kondisi Jaringan Air 

Minum (Bidang Cipta Karya) 



B E N E F I T  

1. Memudahkan Bidang Bina Marga dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur 

jalan & jembatan yaitu pelaksanaan 

pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan 

peningkatan infrastruktur jalan & jembatan 

Kabupaten Madiun ; 

2. Memudahkan Bidang Bina Marga dalam 

melaksanakan penyusunan perencanaan 

penganggaran penyelenggaraan infrastruktur 

jalan & jembatan (pemeliharaan rutin, 

pemeliharaan berkala dan peningkatan 

infrastruktur Jalan & jembatan) Kabupaten 

Madiun ; 

3. Berkurangnya tekanan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang akibat dari 

complain masyarakat tentang kerusakan jalan & 

jembatan Kabupaten Madiun. 

I M P A C T  

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat; 

2. Mengurangi resiko kecelakaan lalulintas para 

pengguna jalan ; 

3. Memudahkan stakeholder lain dalam membuat 

kebijakan perencanaan target OPD nya. 

4. Memudahkan Pimpinan Daerah dalam 

melakukan control kondisi terkini infrastruktur  

jalan & jembatan di seluruh wilayah Kabupaten 

Madiun. 

5. Meningkatkan partisipasi ( peran serta ) 

masyarakat dalam peduli terhadap 

infrastruktur Jalan & Jembatan Kabupaten 

Madiun. 



1. Laporan dan Konsultasi peserta Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional ( PKN ) tingkat II kepada 
Mentor dalam hal ini bapak Sekretaris Daerah 
Kabupaten Madiun ; 

2. Melakukan koordinasi dengan Bidang Bina Marga 
dalam rangka menyusun kajian teknis tentang 
Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan & Jembatan 
berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 
Jalan & Jembatan ( SILAT JANTAN ) Kabupaten 
Madiun ; 

3. Melakukan koordinasi dengan Bidang Bina Marga 
dan UPT Wilayah Jalan dalam rangka membentuk 
Satgas Pemantau Kondisi Jalan & Jembatan untuk 
melakukan survey kondisi ruas jalan & jembatan 
kabupaten Madiun, yang akan digunakan untuk 
menyusun data base Sistem Informasi dan 
Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan (SILAT 
JANTAN) ;  

4. Melakukan rapat koordinasi dengan Bappeda dan 
BPKAD serta stakeholder lainnya guna menyusun 
kesepakatan bersama ( MOU ) dalam merumuskan 
perencanaan penyelenggaraan infrastruktur Jalan 
& jembatan Kabupaten Madiun berbasis Sistem 
Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan 
(SILAT JANTAN) ; 

5. Melakukan rapat konsultasi dengan Bagian Hukum 
dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati 
Madiun tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran 
Infrastruktur Jalan & Jembatan Kabupaten Madiun 
berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 
Jalan & Jembatan ( SILAT JANTAN ) ; 

6. Melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Informatika 
dan Komunikasi Kabupaten Madiun guna penerapan 
aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 
Jalan & Jembatan ( SILAT JANTAN ) Kabupaten Madiun 
untuk bisa diakses oleh masyarakat umum ; 

7. Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun 
tentang Pembentukan Satgas ( satuan tugas ) 
Pemantau Kondisi Jalan & Jembatan Kabupaten 
Madiun ; 

8. Menyusun Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman 
Teknis Penyelenggaran Infrastruktur Jalan & 
Jembatan Kabupaten Madiun berbasis Sistem 
Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan 
(SILAT JANTAN) ; 

9. Menyusun perencanaan pengadaan Jasa Konsultansi 
Teknologi Informatika ( T I ) dalam pembuatan Aplikasi 
Mobile Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan 
& Jembatan ( SILAT JANTAN ). 



 

HASIL VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL 
Visitasi Kepemimpinan Nasional ( VKN ) dilaksanakan 

tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022 

pada lokus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Badung 

Provinsi Bali, telah memberikan inspirasi dalam 

penyusunan rencana proyek perubahan yang kami susun 

dengan mengangkat topik Akselerasi Penanganan 

Kerusakan Jalan dengan Sistem Informasi dan Pelaporan 

Terpadu Jalan & Jembatan ( Silat Jantan ).  Beberapa 

hasil visitasi yang dapat diadopsi adalah sebagai berikut : 

 

Komitmen Pemerintahan Yang Kuat 

Dengan adanya pademi covid-19 sejak tahun 2020 sampai 

saat ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Badung, pendapatan masyarakat juga 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena 

pendapatan masyarakat Kabupaten Badung 

mengandalkan sektor pariwisata. Dalam situasi seperti 

itu maka Pemerintah Kabupaten Badung lewat Dinas 

Koperasi dan UMKM membuat kebijakan untuk 

mendorong pertumbuhan UMKM agar perekonomian 

masyarakat tetap berjalan. Banyak program yang 

diluncurkan pemerintah salah satunya adalah melakukan 

bantuan stimulus kepada para pengusaha UMKM. Serta 

membuat program mengarahkan pelaku UMKM untuk 

bergeser dari sektor pariwisata ke sektor produksi guna 

memperkuat perekonomian kedepannya.   

  Dengan mencermati apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dapat diadopsi untuk proyek perubahan 

ini adalah Komitmen Pemerintah yang kuat terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya patut diapresiasi 

serta diterapkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dalam memenuhi pelayanan 

dasar kepada masyarakat khususnya menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai guna menunjang 

kegiatan perekonomian masyarakat. 

ADOPSI 
DAN adaptasi 



K o o r d i n a s i  Y a n g  E f e k t i f  D e n g a n  S t a k e h o l d e r  

Koordinasi dengan stakeholder yang te lah di jal in  oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Badung selama in i  hendaknya menjadi inspirasi  bagi organisasi  public untuk membangun 

sinergitas yang baik  guna mendukung tugas pokok dan fungsi OPD secara maksimal.  Hal 

terpenting adalah kemampuan pimpinan serta seluruh ja jarannya hingga pada t ingkat pelaksana 

untuk dapat berkoordinasi dengan seluruh stakeholder secara efektif .  Melalaui koordinasi yang 

efektif  d iharapkan mampu mengkomunikasikan semua kepentingan stakeholder tersebut sehingga 

dapat bersinergi mensukseskan program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah 

secara optimal.  

Dalam proyek perubahan in i  perlunya koordinasi dan komitmen bersama antar stakeholder terkait  

guna mencapai terlaksananya program dan kegiatan yang te lah dituangkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun,  untuk mendukung 

suksesnya Visi  dan Misi  Kepala Daerah dalam hal in i  B upati  dan Wakil  Bupati  yaitu  Aman,  Mandiri ,  

Sejahtera dan Berakhlak.  

 



Penerapan Teknologi Digital 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Badung sudah 

menerapkan salah satu layanannya dengan teknologi 

digital yaitu penerapan System Informasi Identifikasi 

Wilayah Pelayanan Tera / Tera Ulang Berkelanjutan 

(Indahnya Terang Bulan) yaitu system informasi yang 

digunakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Badung 

untuk membantu pendataan, penjadwalan dan 

pelaporan tera / tera ulang UPPT di wilayah Kabupaten 

Badung. Sehingga dengan penerapan system tersebut 

optimalisasi dalam pendulangan penerimaan PAD dari 

retribusi tera / tera ulang di Kabupaten Badung dapat 

tercapai serta perlindungan terhadap masyarakat dari 

kecurangan ukuran / timbangan dari pelaku bisnis juga 

tercapai. 

Penerapan teknologi digital tersebut perlu diadopsi 

dalam proyek perubahan ini yaitu penerapan aplikasi 

system informasi dan pelaporan terpadu jalan & 

jembatan ( Silat Jantan ) adalah sebuah aplikasi peta 

digital yang dapat memberikan informasi tentang 

kondisi terkini Jalan & Jembatan di wilayah Kabupaten 

Madiun. Dengan adanya informasi kondisi terkini 

infrastruktur jalan & jembatan tersebut diharapkan 

dapat mempercepat dalam penanganan perbaikan jalan 

& jembatan serta memudahkan dalam penyusunan 

perencanaan anggaran penyelenggaraan infrastruktur 

jalan & jembatan di wilayah Kabupaten Madiun. 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap setiap 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung, menjadi nilai 

positif bagi organisasi publik.  Dalam proyek 

perubahan ini kami  juga akan melibatkan masyarakat 

dalam menyampaikan laporan tentang titik-titik 

kerusakan infrastruktur jalan & jembatan yang terjadi 

di semua wilayah Kabupaten Madiun. 



OUTPUT 

1. Tersusunnya Kajian Teknis tentang 

Penyelenggaran infrastruktur jalan & jembatan 

berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 

Jalan & Jembatan (SILAT JANTAN) 

2. Tersusunnya Berita Acara Komitmen / 

Kesepakatan antar stakeholder terkait dalam 

penyusunan perencanaan anggaran 

penyelenggaraan infrastruktur jalan & jembatan 

berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 

Jalan & Jembatan (SILAT JANTAN). 

3. Tersusunnya  Aplikasi Sistem Informasi dan 

Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan (SILAT 

JANTAN) Kabupaten Madiun  

4. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan & 

Jembatan  Kabupaten Madiun berbasis Sistem 

Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & 

Jembatan (SILAT JANTAN) 

5. Terlaksananya sosialisasi Aplikasi SILAT JANTAN 

Kabupaten Madiun kepada Stakeholder terkait dan 

perangkat daerah lainnya 

6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan 

aplikasi SILAT JANTAN 

OUTCOME 

1. Terciptanya penyelenggaraan infrastruktur 

Jalan & jembatan yang tepat dalam 

perencanaan & pelaksanaannya serta cepat 

dalam pelaksanaan perbaikan kerusakan Jalan 

& jembatan. 

2. Terbangunnya sinergitas antar stakeholder 

dalam penyusunan anggaran untuk 

penyelenggaran infrastruktur jalan & jembatan 

3. Terciptanya partisipatif / peran serta 

masyarakat dalam memberikan informasi 

tentang kondisi infrastruktur jalan & jembatan 



Konsultasi rencana proyek perubahan kepada Mentor & Coach 



 

Penyusunan Kajian Teknis tentang penyelenggaraan infrastruktur jalan 

& jembatan berbasis SILAT JANTAN 

Pembentukan Satgas Pemantau Jalan & Jembatan  



Pembuatan Aplikasi Web  dan Mobile SILAT JANTAN 

Penyusunan Kesepakatan Bersama ( MoU ) antar stakeholder terkait  



Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis 

penyelenggaran infrastruktur jalan & jembatan berbasis SILAT JANTAN 

Pengesahan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis penyelenggaran 

infrastruktur jalan & jembatan berbasis SILAT JANTAN 



Sosialisasi Aplikasi SILAT JANTAN  Kabupaten Madiun kepada 

Stakeholder terkait dan perangkat daerah lainnya 

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penerapan Aplikasi 

SILAT JANTAN 



 

Launching Aplikasi SILAT JANTAN 



 

ANALISA SCOPE 

Analisa lingkungan strategis meliputi Analisa lingkungan eksternal dan Analisa lingkungan internal. Analisa 

lingkungan eksternal dilakukan untuk mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi guna mengidentifikasi 

peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. Sementara Analisa lingkungan  internal dilakukan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi ( aspek-aspek organisasi yang membantu / 

menghambat pencapaian visi dan pemenuhan mandat organisasi ).  

Dalam proyek perubahan ini, Analisa lingkungan strategis yang digunakan adalah analisa SCOPE ( situation, 

core competencies, obstacles, prospects, expectations ) yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

Situation ( situasi ) mengacu pada kondisi yang memiliki dampak pada perencanaan terkait factor 

lingkungan internal atau eksternal. 

Core Competencies mengandung arti kemampuan unik yang memberikan dasar untuk penyediaan dan 

penciptaan nilai kepada pelanggan dan keunggulan kompetisi. 

Obstacles merupakan masalah potensial atau ancaman yang dapat membahayakan implementasi 

kompetensi inti dan dengan demikian berdampak pada prospek di masa depan. 

Prospects adalah peluang yang ada secara internal atau eksternal untuk bisnis yang dapat meningkatkan 

keuntungan, diciptakan melalui peningkatan kompetensi inti dan mengatasi hambatan. 

Expectations merupakan future view yakni prediksi kondisi internal dan eksternal di masa depan yang 

memungkinkan akan mempengaruhi secara materi, secara positif dan negatif, penyampaian rencana untuk 

memenuhi prospek yang diidentifikasi. 



S C O P E 



Untuk mencapai tujuan visi  

Kabupaten Madiun yaitu “Terwujudnya 

Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, 

Sejahtera dan Berakhlak“ pada misi  

I I I  yaitu “Meningkatkan pembangunan 

ekonomi yang mandiri berbasis 

agrobisnis, agroindustri, dan 

agrowisata yang berkelanjutan”.  

Dalam kolerasi visi dan misi  

pemerintah Kabupaten Madiun akan 

ditularkan dalam semangat proyek 

perubahan dengan visi perubahan 

inovasi penyusunan system informasi 

dan pelaporan terpadu jalan & 

jembatan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan infrastruktur jalan 

& jembatan yang baik sehingga dapat 

mewujudkan Misi I I I  Kabupaten 

Madiun yaitu Meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang mandiri 

berbasis agrobisnis, agroindustri,  

dan agrowisata yang berkelanjutan.  



SPONSOR 



M a r k e t i n g  
PROYEK PERUBAHAN 

Promoters  : influence besar, interest besar, memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga 

  kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil ( atau menggelincirkannya ) ; 

Defenders  : influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan 

  dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya ; 

Latents  : influence besar, interest kecil, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat 

  dalam upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya jika mereka 

  menjadi tertarik ; 

Apathetics  : influence kecil, interest kecil, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan 

  mungkin tidak mengetahui adanya upaya . 



 

DESAIN CONTENT M a r k e t i n g  

Desain content marketing menggunakan 4 ( empat ) strategi atau yang lebih dikenal dengan 4P : product 

(produk), price ( harga ), place ( tempat ), dan promotion ( promosi ). Keempat strategi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Product adalah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai sebuah kebutuhan. 

Price merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk. 

Place adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang dijalankan. Dinas PUPR 

menjadi server aplikasi terintegrasi SILAT JANTAN yang nantinya disediakan operator untuk mengelola 

operasional aplikasi. 

Promotion yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan / mengkomunikasikan manfaat product yang 

ditawarkan dan mempersuasi pelanggan untuk membelinya. 



Belum ada Kajian Teknis tentang Penyelenggaran 

infrastruktur jalan & jembatan berbasis Web Aplikasi 

maupun Mobile Aplikasi; 

Belum ada Kesepakatan ( MOU ) antar stakeholder terkait 

dalam penyusunan perencanaan anggaran penyelenggaraan 

infrastruktur jalan & jembatan berbasis Web Aplikasi 

maupun Mobile Aplikasi; 

Belum ada Web Aplikasi maupun Mobile Aplikasi yang 

menggambarkan kondisi terkini ruas jalan & jembatan 

Kabupaten Madiun; 

Belum ada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan infrastrutur jalan & jembatan Kabupaten 

Madiun berbasis Web Aplikasi maupun Mobile Aplikasi. 

Tersusunnya Kajian Teknis tentang Penyelenggaran 

infrastruktur jalan & jembatan berbasis Sistem 

Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan 

(SILAT JANTAN); 

Tersusunnya Kesepakatan ( MoU ) antar stakeholder 

terkait dalam penyusunan perencanaan anggaran 

penyelenggaraan infrastruktur jalan & jembatan 

berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu 

Jalan & Jembatan (SILAT JANTAN); 

Tersusunnya Web Aplikasi Sistem Informasi dan 

Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan (SILAT JANTAN); 

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan infrastrutur jalan & jembatan 

Kabupaten Madiun berbasis Sistem Informasi dan 

Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan Kabupaten 

Madiun ( SILAT JANTAN ). 

S E B E L U M  S E S U D A H  



OUTPUT 

R  E  A  L  

a.  Kajian Teknis  tentang Penyelenggaran infrastruktur Jalan & Jembatan 

Kabupaten Madiun berdasakan SILAT JANTAN;  

b.  MoU  (Kesepakatan Bersama) antar Stakeholder memuat kesepakatan 

antar Stakeholder dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan 

infrastruktur Jalan & Jembatan berbasis SILAT JANTAN;  

c.  Aplikasi  S istem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan  

(SILAT JANTAN) Kab. Madiun;  

d.  Peraturan Bupati  tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur 

Jalan & Jembatan Kabupaten Madiun berbasis SILAT JANTAN;  

 



K E S I M P U L A N  

c. Aplikasi SILAT JANTAN  ( Sistem Informasi dan 

Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan ) yaitu sebuah 

aplikasi peta digital yang bisa memberikan 

informasi kondisi terkini infrastruktur jalan & 

jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun ; 

d. Dokumen Peraturan Bupati Madiun No. 15 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan infrastruktur 

Jalan & Jembatan berbasis Sistem Informasi dan 

Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan (SILAT 

JANTAN) di Kabupaten Madiun. 

4. Pada tahap jangka menengah aplikasi SILAT JANTAN ini 

dikembangkan untuk penanganan / penyelenggaraan 

infrastruktur ruas jalan perkotaan, ruas jalan kelurahan 

serta ruas jalan poros desa. 

5. Pada tahap jangka Panjang, aplikasi tersebut akan 

dikembangkan untuk penanganan infrastruktur ruas 

jalan desa dan ruas jalan nasional yang berada di 

wilayah Kabupaten Madiun, serta aplikasi tersebut juga 

akan diterapkan untuk penanganan infrastruktur 

jaringan irigasi dan infrastruktur jaringan air minum 

pedesaan. 

1. Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan & Jembatan 

( Silat Jantan ) merupakan inovasi untuk penanganan 

penyelenggaraan infrastruktur jalan & jembatan di 

kabupaten Madiun, agar lebih efektif dan efisien dalam 

penangan perbaikan kerusakan jalan & jembatan maupun 

dalam penyusunan  program perencanaan kegiatan 

pemeliharaan berkala jalan & jembatan, rehab / rekon / 

peningkatan jalan & jembatan serta pembangunan baru 

jalan & jembatan. SILAT JANTAN ini merupakan sebuah 

aplikasi peta digital yang menggambarkan data-data 

kondisi infrastruktur jalan & jembatan di kabupaten 

Madiun, serta masyarakat umum bisa berpartisipasi untuk 

melaporkan kerusakan yang terjadi pada kondisi jalan & 

jembatan di wilayah kabupaten Madiun lewat aplikasi 

tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi 

SILAT JANTAN ini terutama perbaikan kerusakan jalan & 

jembatan bisa tertangani lebih cepat dan tepat pada lokasi-

lokasi kerusakan yang terjadi. 

2. Pada tahap jangka pendek ini terdapat 9 tahapan 

(milestone) yang telah direncanakan oleh Project Leader, 

sedangkan Project Leader dapat melaksanakan 10 tahapan 

( milestone ). Tahapan (milestone) tambahan yang 

dilaksanakan tersebut adalah Pelaksanaan Launching 

Aplikasi SILAT JANTAN oleh Bapak Bupati, hal ini dilakukan 

sebagai penandaan telah resminya SILAT JANTAN sebagai 

dasar untuk penyelenggaraan infrastruktur jalan & 

jembatan di Kabupaten Madiun. 

3. Ada 4 ( empat ) output riil yang dihasilkan dari pelaksanaan 

proyek perubahan ini, antara lain :  

a. Dokumen Kajian Teknis tentang Penyelenggaraan 

infrastruktur jalan & jembatan berbasis SILAT JANTAN 

(Sistem informasi dan pelaporan terpadu jalan & 

jembatan) Kabupaten Madiun ; 

b. Dokumen MoU (Memorandum of Understanding) / 

Kesepakatan Bersama  antar Stakeholder terkait 

dalam penyusunan perencanaan anggaran 

penyelenggaraan infrastruktur Jalan & Jembatan 

berbasis Sistem informasi dan pelaporan terpadu 

jalan & jembatan ( SILAT JANTAN ) Kabupaten Madiun ; 



REKOMENDASI  
1. Perlunya mengembangakan aplikasi SILAT 

JANTAN ini di jangka menengah untuk 

penanganan infrastruktur ruas jalan perkotaan 

& ruas jalan kelurahan serta ruas jalan poros 

desa yang telah ditetapkan sebagai ruas jalan 

yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan 

Dinas PUPR Kabupaten Madiun sesuai dengan 

Surat Keputusan Bupati Madiun.  

2. Perlunya mengembangakan aplikasi SILAT 

JANTAN ini di jangka Panjang untuk dapatnya 

memberikan  informasi tentang kondisi 

infrastruktur ruas jalan perdesaan  & ruas jalan 

nasional yang berada di wilayah Kabupaten 

Madiun, walaupun penanganannya bukan 

menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten 

Madiun.  

3. Perlunya menerapkan aplikasi SILAT ( system 

informasi dan pelaporan terpadu ) ini di jangka 

panjang untuk penanganan infrastruktur 

jaringan irigasi & infrastruktur jaringan air 

bersih perdesaan yang penyelenggaraannya 

menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten 

Madiun.  

4. Perlunya meningkatkan hubungan antar 

stakeholder terkait dalam peningkatan 

pelayanan dasar dalam hal penyediaan 

infrastruktur jalan & jembatan yang memadai, 

baik untuk penyusunan program, penyusunan 

perencanaan, dan penyusunan anggarannya 

dalam penyelenggaran infrastruktur jalan & 

jembatan di Kabupaten Madiun.  

5. Perlunya peningkatan SDM ( sumber daya 

manusia ) di Dinas PUPR Kabupaten Madiun 

untuk penyelenggaraan infrastruktur jalan & 

jembatan berbasis SILAT JANTAN di Kabupaten 

Madiun agar dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

6. Perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun 

segera mengalokasikan anggaran untuk 

infrastruktur pelayanan public minimal 40 % 

dari APBD yang bersumber dari DAU ( Dana 

Alokasi Umum ) sesuai amanat Undang - 

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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