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Visi  

Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) Universitas Brawijaya memiliki visi menjadi biro yang 

handal dalam pelayanan administrasi umum, kepegawaian, serta barang milik negara untuk 
mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Brawijaya menuju 
perguruan tinggi yang bertaraf Internasional. 

 

Misi 

Misi Universitas Brawijaya yang relevan dengan pengembangan BUK adalah misi yang terkait 

membangun biro yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparasi, dan pencitraan 

publik menuju perguruan tinggi yang yang bertaraf internasional. Adapun misi BUK terkait 

bidang-bidang pengembangan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Memberdayakan potensi pelayanan bidang administrasi Tata Usaha dan hukum 

ketatalaksanaan; 

2. Menyelenggarakan pelayanan informasi terkait dengan Biro Umum dan Kepegawaian untuk 

membangun citra Universitas Brawijaya; 

3. Menyelenggarakan pelayanan kerumah tanggaan, sarana, pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan aset milik Negara secara optimal; 

4. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian untuk mewujudkan SDM yang profesional, 

tersertifikasi, bermoral dan bermartabat, loyalitas, dan disiplin. 
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I. PENDAHULUAN 

Sebelum tahun 2008, dalam susunan organisasi Universitas Brawijaya terdapat 3 biro 

yaitu: 
1) Biro Administrasi Akademik; 

2) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi; 
3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
 

Namun setelah diterbitkannya SK Rektor Nomor 283/SK/2008 tanggal 19 November 
2008, Biro Administrasi Umum dan Keuangan berubah menjadi Biro Administrasi 
Umum (BAU). UB berubah status menjadi Satker BLU sejak dikeluarkannya Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan  berubah 
menjadi Biro Adminitrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) tanggal 25 Oktober 2012. 

Kemudian berubah sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 29 
Januari 2015 menjadi Biro Umum dan Kepegawaian (BUK). 

Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, biro ini tetap menjadi 
Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) yang mempunyai tugas melaksanakan 

urusan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan 
pengelolaan barang milik negara. 

Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan 
Protokol, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Hukum Tata Laksana (HTL), dan 
Sub Bagian Kearsipan dan Hubungan Masyarakat; 

2. Bagian Kepegawaian terdiri dari Sub Bagian Pendidik, Sub Bagian Tenaga 
Kependidikan; dan 

3. Bagian Barang Milik Negara (BMN) terdiri Sub Bagian Pengadaan, Sub Bagian 
Inventarisasi dan Penghapusan. 

Untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi, dan efisiensi layanan 

Universitas Brawijaya (UB) di era global, maka pengelolaan UB membutuhkan Sistem 

Penjaminan Mutu (SPM). Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) adalah unsur pelaksana 

administrasi Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi umum, 

serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Umum dan 

Keuangan. Secara umum BUK mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian, dan Barang Milik Negara (BMN) tingkat universitas, sesuai 

dengan regulasi yang ada. BUK berkomitmen memberikan layanan yang terbaik guna 

mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan serta melakukan evaluasi dan 

perbaikan secara terus menerus.  
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II. LINGKUP BAHASAN 

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Biro Umum 

dan Kepegawaian melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti 

yang dipersyaratkan, yaitu: 

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; 

2. Perubahan pada eksternal dan internal organisasi yang relevan dengan SMM; 

3. Informasi kinerja dan efektivitas SMM, meliputi tren-tren: 

a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak-pihak yang relevan; 

b. Hasil pengukuran capaian sasaran mutu; 

c. Kinerja proses dan kesesuaian produk/jasa; 

d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; 

e. Hasil-hasil pemantauan dan pengukuran; 

f. Hasil-hasil audit; dan 

g. Kinerja penyedia barang/jasa eksternal; 

4. Evaluasi kecukupan sumberdaya; 

5. Efektivitas tindak lanjut yang dilakukan dibandingkan dengan resiko dan peluang; 

dan 

6. Peluang-peluang untuk perbaikan. 

 

III. PELAKSANAAN 

Hari, tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017 

Jam : 09.00 s.d 11.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat BUK, Gedung Rektorat  Lantai 4 

Peserta : Anggota Tim Jaminan Mutu BUK 

Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) selalu berkomitmen untuk memberikan peluang 

adanya koreksi terhadap proses dan pencegahan produk yang tidak sesuai. Oleh 
karena itu, tinjauan manajemen BUK disusun dengan mempertimbangkan semua 
aspek yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi 

sistem manajemen. Hasil dari tinjauan manajemen ini menjadi dasar perlunya 
perubahan sistem, bahkan perubahan organisasi di BUK. 

Tinjauan manajemen BUK dilakukan dalam beberapa tahapan. Secara umum, proses 

tinjauan manajemen BUK adalah sebagai berikut: 

 Persiapan tinjauan manajemen 



Laporan Tinjauan Manajemen Biro Umum dan Kepegawaian Tahun2017 

 

Biro Umum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya 3 
 

Diawali dengan penyusunan konsep teknis pelaksanaan tinjauan manajemen, 
terdiri dari jadwal, data yang diperlukan untuk bahan tinjauan manajemen dan 

pembagian tugas. Selanjutnya, dilakukan rapat dan hasilnya akan memberikan 
koreksi dan persetujuan terhadap konsep pelaksanaan tinjauan manajemen. 

 Pelaksanaan tinjauan manajemen 

Pengumpulan data terkait program kerja BUK oleh masing-masing bagian dengan 
mengacu kepada sasaran mutu BUK. Masing-masing bagian diberi waktu untuk 

membahas capaian sasaran mutu masing-masing. Hasil pembahasan tersebut 
disertai dengan uraian hambatan, koreksi, dan pencegahan/terobosan baru yang 
dilakukan dalam pelaksanaan program-programnya. Hasil pembahasan tersebut 

disampaikan kepada management representative, untuk dilakukan kompilasi dan 
analisis efektifitas dan efisiensi sistem. 

 Pelaporan tinjauan manajemen 
Hasil kompilasi dan analisis efektifitas dan efisiensi sistem di BUK dirumuskan 
dalam suatu laporan tertulis. Konsep laporan tertulis tersebut disampaikan kepada 

semua Anggota Tim Jaminan Mutu BUK untuk diperiksa ulang. Selanjutnya, revisi 
terhadap laporan disampaikan kepada pimpinan Universitas Brawijaya untuk 
mendapatkan arahan dan kebijakan terkait organisasi BUK. 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Biro Umum dan KepegawaianTahun 2017 berikut ini 

disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II). 

1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

1. Sudah ada 

Siado yang 

dapat 

digunakan 

untuk 

memantau 

BKD tetapi 

belum ada 

evaluasi dan 

analisis 

kewajaran 

beban kerja 

dosen yang 

sebenarnya 

berdasarkan 

kondisi riil yang 

terjadi pada 

SM-

UKPPA-

F02 

akan dilakukan 

evaluasi dan 

analisis 

kewajaran 

beban kerja 

dosen yang 

sebenarnya 

berdasarkan 

kondisi riil yang 

terjadi pada 

setiap fakultas 

Tidak jelas unit 

kerja mana 

yang akan 

melakukan 

fungsi dan 

kewenangan 

untuk 

melakukan 

evaluasi dan 

analisis 

kewajaran 

beban kerja 

dosen. 

Akibatnya unit 

kerja saling 

tunjuk dan 

melempar 

akan segera 

dibicarakan/dirapatk

an lebih lanjut siapa 

yang akan 

melakukan 

kewenangan ini 

(segera ditetapkan). 

Akan dilaporkan ke 

WR 2 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

setiap fakultas tanggung jawab 

terkait dengan 

fungsi dan 

kewenangan 

tersebut 

2. Sudah ada 

SIMPEG tetapi 

belum memiliki 

fungsi untuk 

menganalisis 

kinerja tenaga 

kependidikan, 

dan dapat 

memberikan 

rekomendasi 

siapa yang 

layak untuk 

diberi 

kesempatan 

memperoleh 

pendidikan 

lebih tinggi 

SM-

UKPPA-

F03 

akan segera 

menetapkan 

fungsi dan 

kewenangan 

untuk 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi untuk 

menganalisis 

kinerja tenaga 

kependidikan, 

dan dapat 

memberikan 

rekomendasi 

siapa yang layak 

untuk diberi 

kesempatan 

memperoleh 

pendidikan lebih 

tinggi  

simpeg masih 

dalam tahap 

input dan up 

date data 

(sistem masih 

dalam 

pengembangan) 

Akan dibentuk tim 

monitoring dan  

evaluasi simpeg 

3. UB belum 

mempunyai 

rencana 

terstruktur 

peningkatan 

jumlah, rasio, 

kualifikasi 

akademik dan 

kompetensi 

tenaga 

kependidikan 

yang dievaluasi 

setiap tahun. 

Perlu disusun 

pada level 

Universitas 

dibawah 

koordinasi WR 

SM-

UKPPA-

F04 

akan dilakukan 

perencanaan 

peningkatan 

kualitas SDM 

melalui analisis 

jabatan 

Belum ada 

perencanaan  

terstruktur 

tentang 

kualifikasi 

akademik 

(pembinaan 

karir) 

akan dilakukan 

pemetaan dan 

perencaan SDM 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

4 

4. Perencanaan 

lahan selama 

ini dilakukan 

oleh Bidang 

Perencanaan 

(BAK) dan 

WR4, tetapi 

belum ada 

mekanisme 

data hasil 

pemetaan 

penggunaan 

lahan apakah 

sudah sesuai 

dengan 

perencanaan 

peruntukan 

lahan atau 

tidak. Pada 

level UB perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G03 

Perencanaan 

seharusnya 

dilakukan di 

bawah 

koordinasi WR 4 

dan hasil 

perencaan akan 

dilaksanakan 

oleh BUK 

belum adanya 

perencanaan 

untuk 

mengevaluasi 

pemanfaatan 

lahan sesuai 

peruntukannya 

perlu adanya 

pembentukan tim 

monev untuk 

mengevaluasi 

pemanfaatan lahan 

sesuai dengan 

peruntukannya 

5. Belum ada data 

rekap 

pemetaan 

kesesuaian 

kapasitas 

ruang kuliah. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

kapasitas 

ruang kuliah 

SM-

UKPPA-

G04 

akan dilakukan 

koordinasi 

antara BUK dan 

BAK serta 

bagian 

akademik setiap 

fakultas untuk 

mengirimkan 

data gedung dan 

lahan (ukuran 

ruang dan 

inventarisnya) 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait data 

rekap pemetaan 

dan monitoring 

kesesuaian 

kapasitas ruang 

kuliah 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, 

misalnya pihak 

fakultas (membentuk 

tim sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring 

kesesuaian 

kapasitas ruang 

kuliah  
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

6. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G05 

BUK akan 

melakukan 

rekap 

pemetaaan dan 

monitoring 

terkait 

kesesuaian 

kapasitas ruang 

kuliah untuk 

kuliah 

mimbar/umum  

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait rekap 

pemetaan dan 

monitoring 

kesesuaian 

kapasitas ruang 

kuliah untuk 

kuliah 

mimbar/umum  

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, 

misalnya pihak 

fakultas (membentuk 

tim sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring ruang 

kuliah untuk kuliah 

mimbar/umum 

7. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G06 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring ruang 

kerja pimpinan 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

ruang kerja 

pimpinan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan), serta 

mendorong 

koordinasi antara 

WR1 dan WR2 

beserta jajarannya 

terkait rekap 

pemetaaan dan 

monitoring ruang 

kerja pimpinan 

8. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G07 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring ruang 

kerja dosen 

tetap 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

ruang kerja 

dosen tetap 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak fakultas 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring ruang 

kerja dosen tetap 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

9. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G08 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring ruang 

tata usaha 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

ruang tata 

usaha unit kerja 

di lingkungan 

UB 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring ruang 

kerja tata usaha 

10. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G10 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring luas 

ruang 

perpustakaan  

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring luas 

ruang 

perpustakaan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring luas 

ruang perpustakaan 

11. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G12 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

sarana dan 

prasarana untuk 

mahasiswa 

berkebutuhan 

khusus yaitu 

pelabelan 

dengan tulisan 

Braille dan 

informasi dalam 

bentuk suara, 

lerengan (ramp) 

untuk pengguna 

kursi roda, jalur 

pemandu 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

sarana dan 

prasarana untuk 

mahasiswa 

berkebutuhan 

khusus yaitu 

pelabelan 

dengan tulisan 

Braille dan 

informasi dalam 

bentuk suara, 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring sarana 

dan prasarana untuk 

mahasiswa 

berkebutuhan 

khusus yaitu 

pelabelan dengan 

tulisan Braille dan 

informasi dalam 

bentuk suara, 

lerengan (ramp) 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

(guiding block) 

di jalan atau 

koridor di 

lingkungan 

kampus, 

peta/denah 

kampus atau 

gedung dalam 

bentuk 

peta/denah 

timbul, dan toilet 

atau kamar 

mandi untuk 

pengguna kursi 

roda 

lerengan (ramp) 

untuk pengguna 

kursi roda, jalur 

pemandu 

(guiding block) 

di jalan atau 

koridor di 

lingkungan 

kampus, 

peta/denah 

kampus atau 

gedung dalam 

bentuk 

peta/denah 

timbul, dan toilet 

atau kamar 

mandi untuk 

pengguna kursi 

roda 

untuk pengguna 

kursi roda, jalur 

pemandu (guiding 

block) di jalan atau 

koridor di lingkungan 

kampus, peta/denah 

kampus atau 

gedung dalam 

bentuk peta/denah 

timbul, dan toilet 

atau kamar mandi 

untuk pengguna 

kursi roda 

12. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G15 

BUK akan 

segera 

melakukan 

rekap pemetaan 

dan monitoring 

bangunan di UB 

harus sesuai 

dengan 

persyaratan 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan 

dan keamanan, 

serta dilengkapi 

instalasi listrik 

dengan daya 

yang memadai. 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

bangunan di UB 

harus sesuai 

dengan 

persyaratan 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan 

dan keamanan, 

serta dilengkapi 

instalasi listrik 

dengan daya 

yang memadai 

Akan segera 

membentuk Tim 

pemetaan dan 

monitoring 

bangunan di UB 

harus sesuai dengan 

persyaratan 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan dan 

keamanan, serta 

dilengkapi instalasi 

listrik dengan daya 

yang memadai. 

13. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

SM-

UKPPA-

G18 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

pemetaaan dan 

monitoring ruang 

kuliah yang 

minimal harus 

dilengkapi 

dengan papan 

tulis, pengeras 

suara, LCD 

Projector dan 

AC 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

ruang kuliah 

yang minimal 

harus dilengkapi 

dengan papan 

tulis, pengeras 

suara, LCD 

Projector dan 

AC 

pihak terkait, seperti 

pihak fakultas 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring ruang 

kuliah yang minimal 

harus dilengkapi 

dengan papan tulis, 

pengeras suara, 

LCD Projector dan 

AC 

14. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

G19 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

tentang manual 

penggunaan 

peralatan di 

laboratorium 

harus 

disediakan untuk 

memandu dan 

menghindari 

terjadinya 

kerusakan alat 

akibat 

penggunaan 

yang salah 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

tentang manual 

penggunaan 

peralatan di 

laboratorium 

harus 

disediakan 

untuk memandu 

dan 

menghindari 

terjadinya 

kerusakan alat 

akibat 

penggunaan 

yang salah 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak laboratorium di 

lingkungan UB 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring tentang 

manual penggunaan 

peralatan di 

laboratorium harus 

disediakan untuk 

memandu dan 

menghindari 

terjadinya kerusakan 

alat akibat 

penggunaan yang 

salah 

15. Proker 

diusulkan oleh 

BUK tetapi 

belum melihat 

kesesuaian 

dengan 

SM-

UKPPA-

H16 

BUK akan 

menyusun 

program 

kerjanya sesuai 

dengan renstra 

dan program 

Renstra rektor 

selama ini 

belum 

disebarkan dan 

disosialisasikan 

pada semua 

Unit kerja akan 

meminta renstra dan 

program kerja 

Rektor untuk dipakai 

sebagai bahan atau 

acuan untuk 



Laporan Tinjauan Manajemen Biro Umum dan Kepegawaian Tahun 2017 

 

10 Biro Umum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya 

 

No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

Renstra dan 

Program Kerja 

Rektor. Biro 

Keuangan 

yang 

melakukan 

pemetaan 

terhadap 

kesesuaian 

dengan renstra. 

Sebaiknya 

setiap Biro saat 

pengajuan 

proker dan 

anggaran 

sudah 

mengacu ke 

Renstra 

kerja Rektor unit kerja untuk 

digunakan 

sebagai acuan 

untuk membuat 

program kerja 

membuat program 

kerja 

16. Berbagai MP 

yang terkait 

sudah dibuat 

tetapi belum 

ada data 

pelaksanaan 

MP, data tindak 

lanjut dan hasil 

monitoring 

serta evaluasi 

(MP evalusi 

pihak ketiga) 

SM-

UKPPA-

H17 

akan segera 

disiapkan data 

pelaksanaan MP 

evaluasi pihak 

ketiga, data 

tindak lanjut dan 

hasil monitoring 

serta 

evaluasinya 

Belum ada tim 

evaluasi pihak 

ketiga terkait 

masalah 

pengadaan 

akan diserahkan 

laporan hasil 

evaluasi pihak ketiga 

tentang pengadaan 

melalui koordinasi 

antara BUK dan SPI 

17. Sudah ada 

Gap Analysis 

tetapi belum 

sampai kepada 

penggambaran 

efektifitas dan 

efisiensi 

manajemen di 

unit kerja 

SM-

UKPPA-

H18 

akan segera 

melakukan gap 

analysis yang 

menggambarkan 

efektifitas dan 

efisiensi 

manajemen di 

unit kerja 

Belum ada atau 

memiliki acuan 

yang jelas dan 

spesifik terkait 

persyaratan 

jabatan di unit 

kerja 

Menentukan/membu

at tim yang akan 

membuat acuan 

yang jelas dan 

spesifik terkait 

persyaratan jabatan 

18. Dana masih 

terbatas 

sehingga 

SM-

UKPPA-I02 

akan 

menggunakan 

dana sesuai 

tidak 

terpenuhinya 

kebutuhan 

pengadaan akan 

disesuaikan dengan 

dana yang ada 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

pembiayaan 

berbagai 

aktifitas 

didasarkan 

pada tingkat 

prioritas 

urgensi dan 

kebutuhannya 

dengan skala 

prioritas  

semua sarpras 

karena 

keterbatasan 

dana 

dengan skala 

prioritas 

19. Belum ada data 

rekap 

pemetaan. 

Pada level UB 

perlu 

dipertegas unit 

mana yang 

melakukan 

pemetaan dan 

monitoring 

SM-

UKPPA-

M01 

BUK akan 

melakukan 

rekap terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

sarana dan 

prasarana 

penelitian yang 

memenuhi 

standar 

laboratorium tipe 

4 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

antara BUK dan 

Bagian 

Perencanaan 

terkait 

pemetaaan dan 

monitoring 

sarana dan 

prasarana 

penelitian yang 

memenuhi 

standar 

laboratorium 

tipe 4 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak laboratorium di 

lingkungan UB 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

melakukan rekap 

pemetaan dan 

monitoring  sarana 

dan prasarana 

penelitian yang 

memenuhi standar 

laboratorium tipe 4 

20. Belum ada 

standar sarana 

prasarana yang 

menjadi acuan 

dalam setiap 

proses 

pengajuan 

pengadaan 

sarpras 

penelitian 

SM-

UKPPA-

M02 

Akan melakukan 

koordinasi 

dengan LPPM 

untuk 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana 

pengabdian 

masyarakat 

yang memenuhi 

standar  mutu, 

keselamatan 

kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, 

dan keamanan 

bagi peneliti, 

masyarakat dan 

lingkungan 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

terkait unit kerja 

mana yang 

akan 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana 

pengabdian 

masyarakat  

yang memenuhi 

standar  mutu, 

keselamatan 

kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, 

dan keamanan 

bagi peneliti, 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak  LPPM 

(membentuk tim 

sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

menetapkan sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

masyarakat  yang 

memenuhi standar  

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan bagi 

peneliti, masyarakat 

dan lingkungan. 



Laporan Tinjauan Manajemen Biro Umum dan Kepegawaian Tahun 2017 

 

12 Biro Umum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya 

 

No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

masyarakat dan 

lingkungan 

21. Belum ada 

standar sarana 

prasarana yang 

menjadi acuan 

dalam setiap 

proses 

pengajuan 

pengadaan 

sarpras 

penelitian 

SM-

UKPPA-

M03 

Akan melakukan 

koordinasi 

dengan LPPM 

untuk 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana 

penelitian yang 

memenuhi 

standar 

kecukupan 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

terkait unit kerja 

mana yang 

akan 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana 

penelitian yang 

memenuhi 

standar 

kecukupan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak laboratorium 

LPPM (membentuk 

tim sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

menetapkan sarana 

dan prasarana 

penelitian yang 

memenuhi standar 

kecukupan 

22. Belum ada 

standar sarana 

prasarana yang 

menjadi acuan 

dalam setiap 

proses 

pengajuan 

pengadaan 

sarpras 

pengabdian 

SM-

UKPPA-

S02 

Akan melakukan 

koordinasi 

dengan LPPM 

untuk 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana PPM 

yang memenuhi 

standar mutu, 

keselamatan 

kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, 

dan keamanan 

bagi pelaksana 

PPM, 

masyarakat dan 

lingkungan 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

terkait unit kerja 

mana yang 

akan 

menetapkan 

sarana dan 

prasarana PPM 

yang memenuhi 

standar mutu, 

keselamatan 

kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, 

dan keamanan 

bagi pelaksana 

PPM, 

masyarakat dan 

lingkungan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak laboratorium 

LPPM (membentuk 

tim sesuai dengan 

kebutuhan) untuk 

menetapkan sarana 

dan prasarana PPM 

yang memenuhi 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan bagi 

pelaksana PPM, 

masyarakat dan 

lingkungan 

23. Belum ada 

standar sarana 

prasarana yang 

menjadi acuan 

dalam setiap 

proses 

pengajuan 

SM-

UKPPA-

S03 

Akan melakukan 

koordinasi 

dengan LPPM 

untuk 

menyediakan 

sarana dan 

prasarana PPM 

tidak jelasnya 

tupoksi dan 

kewenangan 

terkait unit kerja 

mana yang 

akan 

menyediakan 

BUK akan 

melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait, seperti 

pihak laboratorium 

LPPM (membentuk 

tim sesuai dengan 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

pengadaan 

sarpras 

pengabdian 

yang memenuhi 

standar 

kecukupan 

sarana dan 

prasarana PPM 

yang memenuhi 

standar 

kecukupan 

kebutuhan) untuk 

menyediakan sarana 

dan prasarana PPM 

yang memenuhi 

standar kecukupan 

24. Beberapa 

Manual 

Prosedur (MP) 

belum 

mencantumkan 

bagan alur 

kegiatan yang 

juga bisa 

digunakan 

sebagai acuan 

untuk 

menetapkan 

SLA 

diantaranya 

adalah MP 

pelayanan 

ATK; 

penghapusan 

gedung dan 

MP 

pelaksanaan 

penghapusan 

kendaraan 

bermotor yang 

dilaksanakan di 

tingkat KPKNL 

SLA 

(Service 

Level 

Agreement) 

Akan 

memperbaiki 

Manual 

Prosedur (MP) 

yang belum 

mencantumkan 

bagan alur 

kegiatan 

 MP yang belum 

tersusun secara 

rinci dan seusai 

dengan standar 

pelaksanaan 

tugas 

akan diadakan 

koordinasi dengan 

pihak pihak yang 

terkait dengan 

temuan, untuk 

dibicarakan dan 

disusun kembali MP 

yang sesuai dan 

rinci, yang mengatur 

alur proses kegiatan 

pelaksanaan 

pekerjaan 

25. Pada butir 

Surveillance 

Visit 1 & 2 ISO 

9001:2008 oleh 

LRQA unit 

kerja belum 

secara eksplisit 

menjelaskan 

rencana tindak 

lanjut temuan 

dan pihak-

pihak terkait 

Tinjauan 

Manajemen  

Akan 

menjelaskan 

secara eksplisit 

rencana tindak 

lanjut temuan 

dan pihak-pihak 

terkait yang 

akan dilibatkan 

belum 

maksimalnya 

koordinasi 

antara bagian 

maupun 

subbagian yang 

terkait dengan 

temuan 

BUK akan 

mengundang pihak 

pihak yang terkait 

dengan temuan 

untuk membicarakan 

tindak lanjut dari 

penyelesaian 

temuan.  
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

yang akan 

dilibatkan 

26. Pada butir 

umpan balik 

pelanggan, ada 

beberapa hal 

yang belum 

dicantumkan 

oleh unit kerja 

yaitu (1) 

masukan dari 

pelanggan 

hanya 

didasarkan 

pada hasil IKM 

dan belum 

memasukan 

umpan balik 

pelanggan dari 

mekanisme 

yang lain 

seperti melalui  

e-complaint 

dan lesan (2) 

Belum ada 

rencana atau 

analisis lebih 

lanjut terkait 

dengan 

hasil/nilai IKM 

yang 

sebenarnya 

masih berada 

pada level 

yang rendah  

Tinjauan 

Manajemen  

memasukan 

umpan balik 

pelanggan dari 

mekanisme 

yang lain seperti 

melalui  e-

complaint dan 

lesan, serta 

membuat 

rencana atau 

analisis lebih 

lanjut terkait 

dengan 

hasil/nilai IKM 

yang 

sebenarnya 

masih berada 

pada level yang 

rendah  

belum 

dicantumkan 

masukan dari 

pelanggan 

didasarkan 

umpan balik 

pelanggan dari 

mekanisme e-

complaint dan 

lesan. Belum 

ada rencana 

atau analisis 

lebih lanjut 

terkait dengan 

hasil/nilai IKM 

BUK akan 

berkoordinasi 

dengan pihak terkait 

untuk membahas 

masukan dari 

pelanggan 

didasarkan umpan 

balik pelanggan dari 

mekanisme e-

complaint dan lesan 

serta menyusun 

rencana atau 

analisis lebih lanjut 

terkait dengan 

hasil/nilai IKM 

27. Pada butir 

kinerja dan 

evaluasi 

proses, unit 

kerja belum 

menjelaskan 

atau mengukur 

capaian 

Tinjauan 

Manajemen  

Akan 

menjelaskan 

dan mengukur 

capaian program 

kerja dan 

indikator kinerja  

belum adanya 

standar capaian 

program kerja 

dan indikator 

kinerja yang 

bisa dijadikan 

dasar untuk 

mengukur 

BUK akan 

berkoordinasi untuk 

menentukan standar 

capaian program 

kerja dan indikator 

kinerja untuk 

dijadikan dasar 

untuk mengukur 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

program kerja 

dan indikator 

kinerja yang 

bisa dijadikan 

dasar untuk 

mengukur 

sekaligus 

melakukan 

evaluasi kinerja 

unit kerja. Unit 

kerja malah 

mencantumkan 

SLA yang 

ditetapkan 

untuk beberapa 

layanan (tidak 

sesuai dengan 

template 

tinjauan 

manajemen 

yang telah 

ditetapkan 

untuk UKPPA 

di lingkungan 

UB) 

sekaligus 

melakukan 

evaluasi kinerja 

unit kerja 

sekaligus melakukan 

evaluasi kinerja unit 

kerja sesuai dengan 

template yang telah 

disediakan 

28. Pada butir 

tindak lanjut 

tinjauan 

manajemen 

sebelumnya, 

uraian dan 

analisis belum 

dilakukan 

sesuai dengan 

template 

tinjauan 

manajemen 

yaitu 

mencantumkan 

tindak lanjut 

yang sudah 

dilakukan, 

kendala yang 

dihadapi dari 

rekomendasi 

Tinjauan 

Manajemen  

akan 

memberikan 

uraian dan 

analisis 

tindak lanjut 

tinjauan 

manajemen, 

uraian dan 

analisis belum 

dilakukan 

sesuai dengan 

template 

tinjauan 

manajemen 

BUK akan 

berkoordinasi untuk 

membahas tindak 

lanjut tinjauan 

manajemen, uraian 

dan analisis belum 

dilakukan sesuai 

dengan template 

tinjauan manajemen 
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No. 

Rekomendasi 
Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 
dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

tinjauan 

manajemen 

sebelumnya 

serta 

menjelaskan 

rencana 

selanjutnya  

 

2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi 

Tidak ada perubahan Eksternal maupun Internal Organisasi BUK selama periode 

Januari sampai dengan Juni 2017. 

3. Kinerja dan Efektivitas SMM 

a. Kepuasan pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders 

Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh 

Pusat Informasi, Dokumentasi, danKeluhan terhadap pelayanan di lingkup 

Biro Umum dan Kepagawaian, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 Total Responden Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa 

di Biro Umum dan Kepegawaian adalah sejumlah 5 orang. 

 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa di Biro 

Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

 

No Unsur Pelayanan  
Nilai Unsur 
pelayanan 

1 Kesesuaian Persyaratan 3.20 B 

2 Kemudahan Prosedur 2.80 B 

3 Kecepatan Pelayanan 3.00 B 

4 Ketepatan waktu layanan 3.00 B 

5 Kesesuaian biaya 3.00 B 

6 Hasil Layanan 3.40 A 

7 Kemampuan SDM 3.60 A 

8 Sikap SDM 3.20 B 

9 Layanan sesuai Maklumat Layanan 3.20 B 

10 Penanganan Pengaduan 3.20 B 

Total Nilai IKM 79.00 
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No Unsur Pelayanan  
Nilai Unsur 
pelayanan 

Nilai Mutu Pelayanan B 

Kinerja Unit pelayanan BAIK 

 

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan 

jasa pada Biro Umum dan Kepegawaian, menunjukkan bahwa tingkat 

layanan mendapatkan tanggapan yang baik dari responden. 

Umpan balik pelanggan yang lain adalah dari kompilasi keluhan. Keluhan 

pelanggan merupakan hal penting untuk ditindaklanjuti karena berpengaruh 

secara langsung terhadap kepuasan pelanggan. Selama bulan Januari 

sampai dengan Juni Tahun 2017, terdapat beberapa keluhan tertulis kepada 

BUK melalui aplikasi e-Complaint, yaitu sebagai berikut:  

No. 
Jenis/Aspek/ 

Bidang/ Layanan 
yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindak lanjut (atau 

rencana) 
Status 
Akhir 

1.  Fasilitas Umum Masih ada tempat 
sampah/tong sampah 
yang isinya terlalu 
penuh.  

BUK telah berkoordinasi 
dengan pihak kebersihan 
dan fakultas dan 
membahas kerjasama 
yang baik antara pihak 
kantor pusat, fakultas, 
dan kebersihan, dan 
disepakati: 
1. Mengatur jadwal rutin 

pengambilan 
sampah. 

2. Pihak fakultas 
menambah tempat 
sampah di area 
Fakultas. 

closed 

2.  Fasilitas Umum 1. Akses keluar 
masuk pintu KPRI 
antara jalan raya 
dan jalan kampus 
terlalu tinggi 
selisihnya  

2. saat jam sibuk 
sering crowded 

Akan diadakan perbaikan 
untuk menyetarakan 
tinggi jalan di UB dengan 
jalan raya. 

open 

3.  Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja/Fasilitas 
Umum 

Tidak ada ruang 
khusus merokok di 
kantor pusat 

Akan dibuatkan ruang 
khusus untuk merokok 

open 

4.  Fasilitas Umum Videotron di pojokan 
bundaran UB rusak, 
tidak terbaca 
tulisannya 

Sudah diperbaiki closed 
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No. 
Jenis/Aspek/ 

Bidang/ Layanan 
yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindak lanjut (atau 

rencana) 
Status 
Akhir 

5.  Kepegawaian Tidak menemukan MP 
pengaktifan kembali 
dosen non PNS yang 
telah menyelesaikan 
tugas belajar di dalam 
website kepegawaian. 

MP pengaktifan kembali 
dosen non PNS akan  
dipublikasikan di website 
kepegawaian/web BUK 

closed 

6.  Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja/Fasilitas 
Umum 

Saluran pembuangan 
AC, bocor 

Sudah diperbaiki closed 

 

b. Capaian Sasaran Mutu 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2016 
Target 2017 

Capaian 
2017 

% 
Capaian 

1. 
Bagian Umum, Hukum dan Tata 
Laksana 

  
  

1.1 

Proses Sistem Administrasi 

Surat (SIAS) untuk Surat Keluar 

TW I 

1 Hari 1 Hari 1 Hari 100 % 

1.2 

Proses Sistem Administrasi 

Surat (SIAS) untuk Surat Masuk 

TW I 

1 Hari 1 Hari 1 Hari 100 % 

1.3 Penerbitan Keputusan Rektor 10 Hari 10 Hari 10 Hari 100 % 

1.4 Proses Peminjaman Gedung 1 Hari 1 Hari 1 Hari 100 % 

2. Bagian Kepegawaian     

2.1 
Pengusulan SK Pensiun / 

Pemberhentian Pegawai PNS 
- 88 usulan 60 usulan 

 

2.2 
Pengusulan Kenaikan Pangkat 

Tenaga Kependidikan PNS 
- 180 usulan 180 usulan 

 

2.3 Pengusulan Penghargaan 

Satya Lancana PNS 
- 270 usulan 237 usulan 

 

2.4 Proses Pengusulan 

Pengangkatan Pertama dalam 

Jabatan Fungsional Dosen 

13 Hari 
Kerja/ 
Usulan 

13 Hari 
Kerja/ 
Usulan 

10 Hari 
Kerja/ 
Usulan 

130% 

2.5 Proses Pengusulan SK Tugas 

Belajar Dosen 

9 Hari 
Kerja/ 
Usulan 

6 Hari Kerja/ 
Usulan 

7 Hari 
Kerja/ 
Usulan 

86% 

3. 
Bagian Barang Milik Negara 
(BMN) 

  
  

3.1 
Proses Pengadaan Barang dan 

Konstruksi  
 77 Paket 

  

3.2 

Pelayanan Alat Tulis Kantor 

(ATK) di tingkat rektorat 

Universitas Brawijaya 

3 Hari 3 Hari 2 hari 100 % 

3.3 
Penghapusan gedung kantor 

Universitas Brawijaya 
2 Gdg 3 Gdg 2 Gdg 67 % 
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Pemenuhan target sasaran mutu yang belum terpenuhi 100%, karena untuk 

pemenuhan target tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

membutuhkan kerjasama yang melibatkan instansi di luar Universitas, 

sehingga diperlukan koordinasi yang berkelanjutan untuk memenuhi target 

sasaran mutu 100% 

c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk/Jasa 

Secara spesifik, selain berdasarkan pada temuan audit dan evaluasi umpan 

balik pelanggan, kinerja BUK juga dapat diukur dari capaian program kerja 

dan capaian indicator kinerja. Setiap tahun, BUK melakukan perumusan 

program kerja terukur berdasarkan hasil tinjauan manajemen tahun 

sebelumnya. Ukuran capaian program kerja di BUK ditentukan dengan 

memberikan skor sesuai tahapan pelaksanaan programnya. Berdasarkan 

skor tersebut, maka setiap program dapat diukur capaiannya untuk bahan 

evaluasi penyusunan program selanjutnya 

 

d. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

A. Keluhan   

1. Masih ada tempat sampah/tong 
sampah yang isinya terlalu 
penuh.  

BUK telah berkoordinasi 
dengan pihak kebersihan 
dan fakultas dan 
membahas kerjasama 
yang baik antara pihak 
kantor pusat, fakultas, dan 
kebersihan, dan 
disepakati: 
3. Mengatur jadwal rutin 

pengambilan sampah. 
4. Pihak fakultas 

menambah tempat 
sampah di area 
Fakultas. 

closed 

2. 1. Akses keluar masuk pintu 
KPRI antara jalan raya dan 
jalan kampus terlalu tinggi 
selisihnya  

2. saat jam sibuk sering crowded 

Akan diadakan perbaikan 
untuk menyetarakan tinggi 
jalan di UB dengan jalan 
raya. 

open 

3. Tidak ada ruang khusus 
merokok di kantor pusat 

Akan dibuatkan ruang 
khusus untuk merokok 

open 

4. Videotron di pojokan bundaran 
UB rusak, tidak terbaca 

Sudah diperbaiki closed 
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No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

tulisannya 

5. Tidak menemukan MP 
pengaktifan kembali dosen non 
PNS yang telah menyelesaikan 
tugas belajar di dalam website 
kepegawaian. 

MP pengaktifan kembali 
dosen non PNS akan  
dipublikasikan di website 
kepegawaian/web BUK 

closed 

6. Saluran pembuangan AC, bocor Sudah diperbaiki closed 

B. Evaluasi Kepuasan   

 Berdasarkan hasil survey Indeks 
Kepuasan Masyarakat terhadap 
layanan jasa pada Biro Umum 
dan Kepegawaian, menunjukkan 
bahwa tingkat layanan 
mendapatkan tanggapan yang 
baik dari responden 

  

C. Temuan Audit  
(termasuk yang eksternal) 

  

1. Sudah ada Siado yang dapat 

digunakan untuk memantau 

BKD tetapi belum ada evaluasi 

dan analisis kewajaran beban 

kerja dosen yang sebenarnya 

berdasarkan kondisi riil yang 

terjadi pada setiap fakultas 

akan segera 
dibicarakan/dirapatkan 
lebih lanjut siapa yang 
akan melakukan 
kewenangan ini (segera 
ditetapkan). Akan 
dilaporkan ke WR 2 

 

2. Sudah ada SIMPEG tetapi 
belum memiliki fungsi untuk 
menganalisis kinerja tenaga 
kependidikan, dan dapat 
memberikan rekomendasi siapa 
yang layak untuk diberi 
kesempatan memperoleh 
pendidikan lebih tinggi 

Akan dibentuk tim 
monitoring dan  evaluasi 
simpeg 

 

3. UB belum mempunyai rencana 
terstruktur peningkatan jumlah, 
rasio, kualifikasi akademik dan 
kompetensi tenaga 
kependidikan yang dievaluasi 
setiap tahun. Perlu disusun 
pada level Universitas dibawah 
koordinasi WR 4 

akan dilakukan pemetaan 
dan perencaan SDM 

 

4. Perencanaan lahan selama ini 
dilakukan oleh Bidang 
Perencanaan (BAK) dan WR4, 
tetapi belum ada mekanisme 
data hasil pemetaan 
penggunaan lahan apakah 
sudah sesuai dengan 
perencanaan peruntukan lahan 
atau tidak. Pada level UB perlu 
dipertegas unit mana yang 
melakukan pemetaan dan 

perlu adanya 
pembentukan tim monev 
untuk mengevaluasi 
pemanfaatan lahan sesuai 
dengan peruntukannya 
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No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

monitoring 

5. Belum ada data rekap pemetaan 
kesesuaian kapasitas ruang 
kuliah. Pada level UB perlu 
dipertegas unit mana yang 
melakukan pemetaan dan 
monitoring kapasitas ruang 
kuliah 

BUK akan melakukan 
koordinasi dengan pihak 
terkait, misalnya pihak 
fakultas (membentuk tim 
sesuai dengan kebutuhan) 
untuk melakukan rekap 
pemetaan dan monitoring 
kesesuaian kapasitas 
ruang kuliah 

 

6. Belum ada data rekap 
pemetaan. Pada level UB perlu 
dipertegas unit mana yang 
melakukan pemetaan dan 
monitoring 

BUK akan melakukan 
koordinasi dengan pihak 
terkait, misalnya pihak 
fakultas (membentuk tim 
sesuai dengan kebutuhan) 
untuk melakukan rekap 
pemetaan dan monitoring 
ruang kuliah untuk kuliah 
mimbar/umum 

 

7. Proker diusulkan oleh BUK 
tetapi belum melihat kesesuaian 
dengan Renstra dan Program 
Kerja Rektor. Biro Keuangan 
yang melakukan pemetaan 
terhadap kesesuaian dengan 
renstra. Sebaiknya setiap Biro 
saat pengajuan proker dan 
anggaran sudah mengacu ke 
Renstra 

Renstra rektor selama ini 
belum disebarkan dan 
disosialisasikan pada 
semua unit kerja untuk 
digunakan sebagai acuan 
untuk membuat program 
kerja 

 

8.  Berbagai MP yang terkait sudah 
dibuat tetapi belum ada data 
pelaksanaan MP, data tindak 
lanjut dan hasil monitoring serta 
evaluasi (MP evalusi pihak 
ketiga) 

akan diserahkan laporan 
hasil evaluasi pihak ketiga 
tentang pengadaan 
melalui koordinasi antara 
BUK dan SPI 

 

9. Sudah ada Gap Analysis tetapi 
belum sampai kepada 
penggambaran efektifitas dan 
efisiensi manajemen di unit kerja 

Menentukan/membuat tim 
yang akan membuat 
acuan yang jelas dan 
spesifik terkait persyaratan 
jabatan 

 

10. Dana masih terbatas sehingga 
pembiayaan berbagai aktifitas 
didasarkan pada tingkat prioritas 
urgensi dan kebutuhannya 

pengadaan akan 
disesuaikan dengan dana 
yang ada dengan skala 
prioritas 

 

11. Pada butir Surveillance Visit 1 & 
2 ISO 9001:2008 oleh LRQA 
unit kerja belum secara eksplisit 
menjelaskan rencana tindak 
lanjut temuan dan pihak-pihak 
terkait yang akan dilibatkan 

BUK akan mengundang 
pihak pihak yang terkait 
dengan temuan untuk 
membicarakan tindak 
lanjut dari penyelesaian 
temuan. 

 

D. Evaluasi Program Kerja   
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No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

1. Secara spesifik, selain 
berdasarkan pada temuan 
audit dan evaluasi umpan 
balik pelanggan, kinerja BUK 
juga dapat diukur dari 
capaian program kerja dan 
capaian indicator kinerja 

  

2. BUK melakukan perumusan 
program kerja terukur 
berdasarkan hasil tinjauan 
manajemen tahun 
sebelumnya 

  

E. Evaluasi Sasaran Mutu   

1. Pemenuhan target sasaran 
mutu yang belum terpenuhi 
100%. 

 Memetakan kembali 
target sasaran mutu 

 

 

e. Hasil-hasil Pemantauan dan Pengukuran 

Berdasarkan dari hasil laporan tinjauan manajemen tahun 2016 disampaikan bahwa 
capaian program kerja menjadi salah satu indicator kinerja di BUK UB. Ukuran 
capaian program kerja tahun 2016 ditentukan dengan memberikan skor sesuai 
dengan tahapan pelaksanaan program sbb:  

 Tahapan Bobot 

P Perencanaan (persiapan, koordinasi, surat tugas, dll) 10% 

D Pelaksanaan 50% 

A Laporan (Kompilasi hasil dan analisis) 30% 

C Tindak lanjut (rencana perbaikan, rekomendasi hasilnya 
bila ada) 

10% 

 Total 100% 

f. Hasil-hasil Audit 

1. Hasil Audit Internal 

Sesuai lingkup AIM UKPPA Siklus 10 Tahun 2017, Tim Auditor Internal melakukan 

evaluasi tindaklanjut atas temuan AIM UKPPA sebelumnya dan melakukan evaluasi 

pemenuhan Standar Mutu UB, serta evaluasi pemenuhan Standar Website 

UKPPA.Tanggal25Oktober 2017, Auditor internal yang bertugas meng-audit BUK 

adalah Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP (Ketua) dan Dr. Ir. Sitawati, MS. 

(Anggota).Adapunhasildari audit tersebutantara lain adalah : 

1. Belum ada standar sarana prasarana yang menjadi acuan dalam setiap proses 

pengajuan pengadaan sarpras penelitian 

2. Beberapa Manual Prosedur (MP) belum mencantumkan bagan alur kegiatan yang 

juga bisa digunakan sebagai acuan untuk menetapkan SLA. 

3. Pada butir Surveillance Visit 1 & 2 ISO 9001:2008 oleh LRQA unit kerja belum 

secara eksplisit menjelaskan rencana tindak lanjut temuan dan pihak-pihak 

terkait yang akan dilibatkan 
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4. Pada butir umpan balik pelanggan, ada beberapa hal yang belum dicantumkan 

oleh unit kerja yaitu (1) masukan dari pelanggan hanya didasarkan pada hasil 

IKM dan belum memasukan umpan balik pelanggan dari mekanisme yang lain 

seperti melalui  e-complaint dan lesan (2) Belum ada rencana atau analisis lebih 

lanjut terkait dengan hasil/nilai IKM yang sebenarnya masih berada pada level 

yang rendah 

5. Pada butir kinerja dan evaluasi proses, unit kerja belum menjelaskan atau 

mengukur capaian program kerja dan indikator kinerja yang bisa dijadikan dasar 

untuk mengukur sekaligus melakukan evaluasi kinerja unit kerja. Unit kerja 

malah mencantumkan SLA yang ditetapkan untuk beberapa layanan (tidak sesuai 

dengan template tinjauan manajemen yang telah ditetapkan untuk UKPPA di 

lingkungan UB) 

 

g. Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal 

Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan terpusat oleh tim pengadaan 
barang/Jasa UB. Tim bekerja dengan baik untuk memenuhi permintaan dari seluruh 
unit yang ada di UB dalam waktu yang tidak begitu lama. 

 

4. Evaluasi Kecukupan Sumberdaya 

Sumber daya manusia di Biro Umum dan Keuangan secara kuantitas dan 

kualitas telah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi yang 

telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari table berikut: 

No. Uraian Keterangan 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum dan Kepegawaian dibagi menjadi 3 
(tiga) bagian, yaitu Bagian Umum, Hukum, dan 
Tata Laksana, Bagian Barang Milik Negara, dan 
Bagian Kepegawaian,  

2. Jumlah sumber daya 
manusia 

 

 a. Bagian Umum, Hukum 
dan Tata Laksana 

1 orang Kepala Bagian 
4 orang Kepala Subbagian 
422 staf yang terdiri dari:  
- 61 staf bidang administrasi 
- 133 satuan pengamanan 
- 65 petugas kebersihan 
- 115 petugas parkir 
- 28 penjaga gedung 
- 20 sopir 

 b. Bagian Barang Milik 
Negara 

1 orang Kepala Bagian 
2 orang Kepala Subbagian 
24 orang staf 

 c. BagianKepegawaian 1 orang Kepala Bagian 
2 orang Kepala Subbagian 
21 orang staf 
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5. Efektivitas Tindak Lanjut 

Secara Keseluruhan penilaian kinerja di BUK UB mendapatkan nilai yang baik, 

dapat dilihat dari indeks kepuasan terhadap layanan BUK kepada pelanggan, dan 

kecepatan pelayanan. Ke depan BUK akan mengadakan pelatihan dan evaluasi kinerja 

setiap bulan di dalam Rapat Kerja BUK yang diselenggarakan setipa bulan, untuk lebih 

meningkatkan kualitas dari SDM yang ada di BUK sehingga bisa meningkatkan kinerja 

dan pelayanan kepada pelanggan. 

 

6. Peluang untuk Perbaikan 

Biro Umum dan Kepegawaian berupaya melakukan perbaikan 

berkesinambungan baik yang berupa temuan audit internal maupun eksternal, data 

IKM (indeks Kepuasan Masyarakat), keluhan melalui e-complaint, dan tinjauan 

manajemen yang dilakukan di internal di segala bidang yang Laporan Tinjauan 

Manajemen Tahun 2016 menyangkut layanan, manajemen dan organisasi. 

Selanjutnya perbaikan tersebut dilakukan dan didokumentasikan sebagai bukti. 

V. PENUTUP 

Berdasarkan kajian sistem manajemen BUK seperti tertuang tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sistem di BUK cukup efektif, hal ini terbukti dari pelaksanaan 

kegiatan yang menjadi tusi BUK dapat terlaksana. Adanya program dan capaian 

indikator kinerja yang tercapai merupakan ukuran efektifitas yang baik.  

Capaian tersebut, meskipun belum sempurna, adalah hasil kerja keras seluruh 

personil BUK. Dalam keterbatasan sumberdaya manusia. 

 

 

 

 

 


