Informasi Secara Berkala
AInformasi Profil Badan Publik
Informasi tentang kedudukan, domi
1
Pemerintah Kota Madiun
sili dan alamat lengkap
PPID Kota Madiun
Struktur organisasi, gambaran umu
2
Struktur Organisasi
m dan profil singkat pejabat
Profil Pejabat
Gambaran Umum
3 Visi Misi
4 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Fungsi Kota Madiun
Tugas Fungsi Unit Kerja
Laporan harta kekayaan bagi pejaba
t Negara yang telah
diperiksa, diverifikasi dan telah dik
5
irimkan oleh Komisi
Pemberatasan Korupsi ke Badan Pu
blik untuk diumumkan
Ringkasan tentang program dan
kegiatan yang sedang dijalankan
B
dalam lingkup badan publik
meliputi :
1. Nama program dan kegiatan
2. Penanggung jawab, pelaksana
program dan kegiatan
Tersedia di RKPD Kota Madiun
3. Target dan/capaian program dan Tahun 2021
kegiatan
4. Jadwal pelaksanaan program dan

https://ppid.madiunkota.go.id/?page_id=419
https://ppid.madiunkota.go.id/?p=147
https://ppid.madiunkota.go.id/?page_id=415
https://ppid.madiunkota.go.id/?p=139
https://ppid.madiunkota.go.id/?p=134
https://ppid.madiunkota.go.id/?p=131
https://ppid.madiunkota.go.id/?page_id=424
1.https://ppid.madiunkota.go.id/2020/07/23/laporan-hartakekayaan-pimpinan-daerah/
2.https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/pengumuman_lhkpn/YTNkaE
t6UjBjMGxJT0RGR1JuVjVVWEJ5YTBGUE0wdFNlakEwU0Zo
MVZYRkZaVWRaUlcxbVpWUkVSRUZTTUVKRk1tZHdNVkpJ
WjFOb1drVm1OV2N3VXc9PQ==

https://ppid.madiunkota.go.id/2021/08/03/rencana-kerjapembangunan-daerah-kota-madiun-tahun-2021/

kegiatan
5. Anggaran program dan kegiatan
6. Agenda penting pelaksanaan
tugas Badan Publik
Informasi khusus lainnya yang berk
7 aitan langsung dengan
hak-hak masyarakat
Informasi penerimaan calon
pegawai dan/atau pejabat Badan
Informasi tentang penerimaan calon
Publik
8 pegawai dan/atau
Negara di Lingkungan
pejabat Badan Publik Negara
Pemkot Madiun tersedia di website
BKD Kota Madiun
Informasi tentang penerimaan calon Badan Publik
peserta didik pada
yang
9
Badan Publik yang menyelenggara menyelenggarakan
kan pendidikan untuk umum
pendidikan
Ringkasan informasi tentang
kinerja dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang
C
realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan
beserta capaiannya
Ringkasan laporan keuangan, yan
D
g meliputi :
1. Rencana dan realisasi anggaran Rencana Anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan yang disusun
sesuai standar akuntansi yang

https://perizinan.madiunkota.go.id/

https://bkpsdm.madiunkota.go.id/

http://ppdb.madiunkota.go.id/

https://ppid.madiunkota.go.id/2020/05/22/laporan-kinerja-kotamadiun-tahun-2019-2020/

https://ppid.madiunkota.go.id/2020/07/21/transparansi-anggaran/
https://ppid.madiunkota.go.id/jadwal-piket-pelayanan-ppid-2/
https://ppid.madiunkota.go.id/jadwal-piket-pelayanan-ppid-2/

berlaku
4. Daftar aset dan inventaris
https://ppid.madiunkota.go.id/2020/07/21/transparansi-anggaran/
https://ppid.madiunkota.go.id/2020/07/20/laporan-ppid-kotaRingkasan laporan akses
E
madiun/
Informasi Publik
Informasi tentang peraturan, kep
utusan, dan/atau kebijakan yang
Informasi tentang
mengikat dan/atau berdampak ba
peraturan/kebijakan yang
https://jdih.madiunkota.go.id/
F
gi publik
dikeluarkan Pemerintah Kota Madiun
yang dikeluarkan oleh Badan Pub
lik
Informasi tentang hak dan tata
cara memperoleh Informasi
Publik, serta tata cara pengajuan
https://ppid.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/SOP.pdf
G
keberatan serta proses
penyelesaian sengketa Informasi
Publik
Informasi tentang tata cara
pengaduan penyalah gunaan
wewenang atau pelanggaran yang
dilakukan baik oleh pejabat
H
Badan Publik maupun pihak
yang mendapatkan izin atau
perjanjian kerja dari Badan
Publik yang bersangkutan
Aplikasi SP4N-LAPOR!
https://ppid.madiunkota.go.id/2021/09/16/aplikasi-sp4n-lapor/
Aplikasi Pengaduan milik
https://ppid.madiunkota.go.id/2021/09/16/aplikasi-pengaduanPemerintah Kota Madiun
milik-pemerintah-kota-madiun/
Peraturan Walikota Madiun Nomor
https://ppid.madiunkota.go.id/2020/06/29/peraturan-walikota27 Tahun 2016 tentang Pedoman
madiun-nomor-45-tahun-2017-tentang-petunjuk-teknis-pemberianPengendalian Gratifikasi di
uang-kinerja-kegiatan-kepada-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-

Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun
Formulir pelaporan gratifikasi
Lapor Saber pungli di Kota Madiun

pemerintah-kota-madiun/
https://ppid.madiunkota.go.id/2020/08/03/form-pelaporangratifikasi-2/
https://ppid.madiunkota.go.id/2020/08/03/lapor-saber-pungli-kotamadiun/

Informasi tentang pengumuman
pengadaan barang dan jasa sesuai informasi tersebut tersedia di LPSE
http://lpse.madiunkota.go.id
I
Kota Madiun
dengan peraturan perundangundangan
informasi tersebut tersedia di SIRUP https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro
Informasi tentang prosedur
informasi tersebut tersedia dimasingperingatan dini dan prosedur
https://ppid.madiunkota.go.id/?page_id=304
J
masing OPD
evakuasi keadaan darurat
disetiap kantor Badan Publik
Informasi terkait data statistik Kota
Informasi terkait data statistik
K
Madiun
Kota Madiun

