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 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
BIRO UMUM 

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 
Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85910144 

E-mail: biro.umum@bpkp.go.id 

 
Nomor 
Lampiran 
Hal  

 
:  LKIN - 49 /SU05/1/2022 
:  Empat berkas 
:  Laporan Kinerja Biro Umum sampai dengan  
   Triwulan IV Tahun 2021 
 

                
             25 Januari 2022 

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola 
di Jakarta 

 

  

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Umum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 

dengan simpulan sebagai berikut:  

1.  Sasaran Kegiatan 

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Utama BPKP, Biro Umum 

bertanggung atas empat sasaran program dengan lima indikator kinerja program (IKP). 

Target, realisasi, dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 

selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1 

Capaian Kinerja Kegiatan Biro Umum   

Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Kinerja Kegiatan 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1 
Terwujudnya tata 
kelola kearsipan yang 
tertib 

1 
Kategori Hasil Pengawasan 
Kearsipan dari ANRI 

 Skala  
1 - 100 

93 83,58 89,87%  

2 
Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
Barang Milik Negara 

2 
Persentase BMN dalam 
kondisi baik 

% 85% 98,08% 115,39%  

3 
Persentase penurunan 
temuan atas pengelolaan aset 

% 20% 40% 75%  

3 

Terlaksanakannya 
Pengelolaan BMN 
yang tertib pada unit 
kerja 

4 
Persentase unit kerja yang 
pengelolaan BMNnya baik 

% 100% 100% 100%  

4 
Meningkatnya kulitas 
layanan Biro Umum 

5 
Indeks kualitas layanan Biro 
Umum 

  Skala  
1 - 10 

8,20 8,26 100,73%  

mailto:biro.umum@bpkp.go.id
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Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa 

penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip 

yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan 

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, 

keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai 

dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik 

tingkat pusat maupun tingkat daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab 

pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

sebagai penyelenggara kearsipan nasional. 

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pengawasan Kearsipan bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulaso nilai 

pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai pengawasan 

kearsipan eksternal memiliki bobot 60%, sedangkan nilai pengawasan kearsipan eksternal 

memiliki bobot 40%. Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan 

indeks kinerja penyelenggarakan kerasipan pada objek pengawasan.  

Sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib diukur dari satu indikator 

kinerja yaitu “kategori hasil pengawasan kearsipan dari ANRI” dengan target nilai tahun 2021 

sebesar 93,00. Tinggi rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI menunjukkan 

tingkat kesesuaian pelaksanaan kearsipan dengan peraturan yang berlaku. Nilai dan kategori 

atas hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI terinci pada tabel 2. 

Tabel 2 

Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI 

 

Nilai Kategori

> 90 – 100 AA (sangat memuaskan)

> 80 – 90 A (memuaskan)

> 70 – 80 BB (sangat baik)

> 60 – 70 B (baik)

> 50 – 60 CC (cukup)

> 30 – 50 C (kurang)

0 – 30 D (sangat kurang)
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Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara 

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN) diukur dari 

dua indikator kinerja, yaitu persentase BMN dalam kondisi baik dan persentase penurunan 

temuan atas pengelolaan aset.  

1. Persentase BMN dalam kondisi baik 

Informasi atas pengukuran BMN dalam kondisi baik dihitung berdasarkan jumlah aset tetap 

yang telah teridentifikasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang 

berada di seluruh unit kerja BPKP yang diperoleh dari output data pada aplikasi SIMAK 

BMN.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang 

Milik Negara, mengkategorikan kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan 

dan rusak berat, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya 

(1) Baik (B) 

Apabila kondisi barang masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. 

(2) Rusak Ringan (RR) 

Apabila barang masih dalam keadaan utuh, tetapi kurang berfungsi dengan baik. 

Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan 

penggantian bagian utama/komponen pokok. 

(3) Rusak Berat (RB) 

Apabila kondisi barang tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan 

perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak 

ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi. 

b. Tanah 

(1) Baik (B) 

Apabila kondisi tanah siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukannya. 

(2) Rusak Ringan (RR) 

Apabila kondisi tanah karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau 

dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (contoh : 

pengeringan, pengurukan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan 

sesuai dengan peruntukannya. 
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(3) Rusak Berat (RB) 

Apabila kondisi tanah tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai 

dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi, dan sebagainya. 

c. Gedung dan Bangunan 

(1) Baik (B) 

Apabila kondisi bangunan utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti, 

kecuali pemeliharaan rutin. 

(2) Rusak Ringan (RR) 

Apabila bangunan masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan 

ringan pada komponen komponen bukan konstruksi utama. 

(3) Rusak Berat (RB) 

Apabila kondisi bangunan tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi. 

d.  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

(1) Baik (B) 

Apabila kondisi fisik barang dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. 

(2) Rusak Ringan (RR) 

Apabila kondisi fisik barang dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan 

ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 

(3) Rusak Berat (RB) 

Apabila kondisi fisik barang dalam keadaan tidak utuh / tidak berfungsi dengan 

baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar. 

2. Persentase Penurunan Temuan atas pengelolaan aset 

Persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset diukur berdasarkan perhitungan 

persentase penurunan jumlah kejadian/kasus yang terkait dengan pengelolaan BMN yang 

dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPKP pada 

tahun berjalan yang berulang dibandingkan dengan jumlah kejadian/kasus tahun 

sebelumnya. 

Satuan yang digunakan dalam menghitung jumlah temuan adalah kejadian/kasus, bukan 

nilai rupiah. Kejadian/kasus temuan dalam pengelolaan aset terjadi apabila pengelolaan 

aset dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Pengukuran persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset  tahun 2021 adalah 

persentase penurunan jumlah kejadian/kasus pengelolaan aset tahun 2021 yang berulang 

dibandingkan dengan jumlah kejadian/kasus tahun 2020. 
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Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Pengelolaan BMN yang tertib pada Unit Kerja 

Sasaran kegiatan terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib pada unit kerja memiliki satu 

indikator kinerja kegiatan yaitu ‘Persentase unit kerja yang pengelolaan BMN-nya baik’. 

Kriteria Pengelolaan BMN yang baik adalah: 

a. Adanya korelasi antara perencanaan BMN dalam RKA dengan RKBMN. 

b. Adanya korelasi antara BMN dalam RKA dengan pemaketan dalam SIRUP. 

c. Proses pengadaan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. BMN yang diadakan telah digunakan dalam operasional unit kerja. 

e. BMN yang idle telah dilakukan kerja sama pemanfaatan. 

f. BMN yang dimiliki telah dilakukan pengamanan dan pemeliharaan yang cukup. 

g. BMN yang dimiliki telah dicatat dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

h. Proses pemindahtanganan BMN sudah sesuai dengan ketentuan. 

i. Proses penghapusan BMN telah melalui tahapan proses penghapusan sesuai dengan 

ketentuan. 

j. Proses penatausahaan BMN telah sesuai dengan ketentuan. (Penatausahaan adalah 

rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik 

negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). 

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Umum 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi 

ketatausahaan, protokol, persandian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga sehingga 

layanan Biro Umum meliputi layanan dukungan tata usaha, layanan kerumahtanggaan, dan 

layanan manajemen BMN. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan Biro Umum 

memiliki satu indikator kinerja yaitu ‘Indeks Kualitas Layanan Biro Umum’. 

Indeks kualitas layanan Biro Umum diukur melalui survei kepuasan kepada para stakeholder 

Biro Umum, baik dalam fungsi pelayanan maupun pembinaan. Survei kepuasan berisi 

kuesioner layanan kepuasan pengguna Biro Umum. 

Kriteria yang dipakai dalam survei ini berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor  

S-1779/SU/01/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan 

Layanan Sekretaris Utama Tahun 2021 yang meliputi kualitas/ mutu layanan, ketepatan waktu, 

integritas pelayanan, penanganan aduan, sarana dan prasarana, prosedur/SOP, etika 
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pelayanan, kompetensi petugas, metode pelayanan, dan inovasi. Pada tahun 2021 indeks 

kualitas layanan Biro Umum ditargetkan sebesar 8,20 dari skala 1-10. 

2. Capaian Kinerja Kegiatan 

Kinerja kegiatan Biro Umum didukung pelaksanaan kegiatan pada Bagian Tata Usaha, Bagian 

Rumah Tangga, dan BAgian Manajemen Barang Milik Negara, dengan empat sasaran 

kegiatan yang dilengkapi dengan lima indikator kinerja kegiatan (IKK). Capaian kinerja 

kegiatan berdasarkan lima IKK yang sudah terealisasi sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3 

Capaian Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun 2021 

No. 
Urut 
SK 

No. 
Urut 
IKK 

Kegiatan / Sasaran 
Kegiatan (SK) / 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) 

Target 
2021 

Target 
s.d Tw 

IV tahun 
2021 

Realisasi 
s.d. Tw IV 

th 2021 

Capaian (%) 

Keterangan 
s.d. 

Triwulan 
IV tahun 

2021 

Tahun 
2021 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4 9 

1 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib 

  1 
IKK 1: Kategori Hasil 
Pengawasan 
Kearsipan dari ANRI  

93 93 83,58 89,87% 89,87% 

Hasil 
pengawasan 
ANRI  tahun 
2021 

2 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang MIlik Negara 

  2 
IKK 1: Persentase 
BMN dalam kondisi 
baik  

85% 85% 98,08% 115,39% 115,39% 

Pengukuran 
berdasarkan 
Laporan BMN 
semester I 
Tahun 2021  

  3 

IKK 2: Persentase 
penurunan temuan 
atas pengelolaan 
aset 

20% 20% 40% 75% 75% 

Hasil 
pemeriksaan 
BPK tahun 
2021 
dibandingkan 
dengan tahun 
2020  

3 Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib pada unit kerja 

  4 

IKK 1: Persentase 
unit kerja yang 
pengelolaan 
BMNnya baik 

100% 100% 100% 100%  100% 

Assessment 
dilaksanakan 
bulan 
Desember 
2021. 

4 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro Umum 

  5 
IKK 1: Indeks 
Kualitas Layanan 
Biro Umum 

8,20 8,20 8,26 100,73% 100,73% 

Assessment 
dilaksanakan 
bulan 
Desember 
2021. 
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Capaian kinerja kegiatan Biro Umum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 diuraikan dan 

dianalisis lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Kategori hasil pengawasan kearsipan dari ANRI 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI) memiliki tugas melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 

Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah Daerah Provinsi. 

Pengawasan kearsipan tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan 

eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal  24 Peraturan Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai 

Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan eksternal dengan 

bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya nilai 

hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja 

penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah. 

Pengawasan kearsipan eksternal pada tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan 

instrumen baru dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan 

kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah. 

Pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal 

tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Pengawas ANRI pada Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan telah di tetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Surat 

Kepala ANRI Nomor B-AK.01.00/4039/2021 tentang Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 

adalah sebesar 83,58 (delapan puluh tiga koma lima delapan) dengan kategori “A 

(Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut: 

Nilai Hasil 
Pengawasan 

NHP 2021 Bobot NHP x Bobot 

Eskternal 80,1 60% 48,06 

Internal 88,8 40% 35,52 

Jumlah Akumulasi 83,58 
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 Turunnya nilai hasil pengawasan BPKP tahun 2021 dikarenakan masih terdapat kinerja 

terkait kearsipan yang harus ditingkatkan antara lain: 

1) penetapan rancangan kebijakan yang belum ditetapkan serta menyusun menetapkan 

kebijakan yang belum disusun termasuk kebijakan Penerapan Aplikasi Umum Bidang 

Kearsipan Dinamis dengan sistem informasi kearsipan dinamis terintegritas 

(SRIKANDI), serta melaksanakan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud 

setelah ditetapkan. 

2) Pencanangan, sosialisasi dan penerapan sasaran tertib arsip dalam Gerakan Nasional 

Sadar Tertib Arsip (GNSTA) diseluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang 

berikutnya. 

3) Intensitas pemindahan arsip inaktif dan pengolahan arsip menjadi informasi dalam 

kerangka Sistem Informasi Kearsipan Nasional. 

4) Berpatisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul 

Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. 

5) Intensitas penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan ke ANRI. 

6) Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat 

menjamin ketersedian SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan 

analisis kebutuhan. 

b. Persentase BMN dalam kondisi baik 

 Data kondisi BMN dapat diketahui dari SIMAK BMN yang diupdate minimal enam  bulan 

sekali untuk keperluan penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2021, target 

persentase BMN dalam kondisi baik sebesar 85%. Berdasarkan Laporan Barang 

Pengguna Semester 1 Tahun 2021 Nomor LAP-08/SU05/3/2021 tanggal 30 Juli 2021 

Persentase BMN dalam kondisi baik sebesar 98,08%. 

Meskipun secara agregat pencapaian persentase BMN dalam kondisi baik telah 

melampaui target, demi meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya direncanakan akan 

terus dilakukan peningkatan atas pencapaian persentase BMN dalam kondisi baik pada 

masing-masing unit kerja. 
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c.  Persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset  

 Persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset diukur berdasarkan perhitungan 

persentase penurunan jumlah kejadian/kasus yang terkait dengan pengelolaan BMN yang 

dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPKP pada 

tahun berjalan yang berulang dibandingkan dengan jumlah kejadian/kasus tahun 

sebelumnya. 

Satuan yang digunakan dalam menghitung jumlah temuan adalah kejadian/kasus, bukan 

nilai rupiah. Kejadian/kasus temuan dalam pengelolaan aset terjadi apabila pengelolaan 

aset dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pengukuran persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset  tahun 2021 adalah 

persentase penurunan jumlah kejadian/kasus pengelolaan aset tahun 2021 yang berulang 

dibandingkan dengan jumlah kejadian/kasus tahun 2020.  Penyampaian Laporan Hasil 

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat informasi jumlah 

temuan kejadian/kasus pengelolaan aset tahun 2021.  

 

Tabel 4 

Temuan atas Pengelolaan Aset Tahun 2020-2021 

No Kriteria Temuan 
Jenis Temuan 

Berulang = 1 
Tidak Berulang 

= 0 LHP BPK 2020 LHP BPK 2021 

1 Kekurangan volume pekerjaan Kekurangan volume tujuh paket 
pekerjaan belanja modal 

  

2 Administrasi PNBP belum tertib Kesalahan penyetoran dan 
keterlambatan penerimaan PNBP 
serta sewa ruangan yang belum 
didukung dengan perjanjian 

  

3 Penatausahaan persediaan 
belum tertib 

Pencatatan persediaan tidak tertib 
pada Pusdiklatwas dan Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Penatausahaan Persediaan 
pada Satker Kantor Pusat dan 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah belum tertib 

1 

 Pencatatan dan Penghitungan 
Akhir Tahun Persediaan Solar 
Bahan Bakar Genset pada 
Lingkungan BPKP belum tertib 

0 

4 Kelebihan pembayaran 
pekerjaan 

Kelebihan pembayaran atas 
pekerjaan konstruksi pelaksanaan 
fisik pondasi gedung kantor dan 
power house di Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung beserta dengan denda 

Kelebihan Pembayaran atas 
Lima Paket Pekerjaan Sebesar 
Rp314.386.101,- pada Kantor 
Pusat dan Pusdiklatwas 

1 

5 Pencatatan/SIMAK BMN belum 
mutakhir 

Aset tak berwujud dalam SIMAK 
BMN belum mutakhir 

  

Pencatatan BMN pada Perwakilan 
BPKP Provinsi Jawa Barat dan 
Kepulauan Bangka Belitung belum 
mutakhir 
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No Kriteria Temuan 
Jenis Temuan 

Berulang = 1 
Tidak Berulang 

= 0 LHP BPK 2020 LHP BPK 2021 

6 Kesalahan 
Penganggaran/Peruntukan 
Belanja Barang dan  Belanja 
Modal 

Belanja barang untuk perolehan 
aset tetap sebesar Rp126.745.675 
dan aset tidak berwujud sebesar 
Rp286.807.000 

Realisasi Belanja 
Penambahan Nilai Gedung 
Bangunan Sebesar 
Rp80.071.382,- menggunakan 
anggaran belanja barang pada 
satker Perwakilan BPKP 
Provinsi DKI Jakarta 

1 

 Realisasi Belanja Keperluan 
Perkantoran sebesar 
Rp424.092.471,- dan Belanja 
Operasional Covid sebesar 
Rp281.509.800,- 
menggunakan Anggaran 
Belanja Modal sebesar 
Rp705.602.271,- pada Satker 
Pusinfowas 

1 

7 Aset Memiliki Nilai Buku/Nilai 
Perolehan Minus 

 

 

 Aset Tak Berwujud dan Aset 
Lain-lain yang memiliki nilai 
buku minus 

0 

 Daftar Aset Tetap dengan nilai 
perolehan minus sebesar 
Rp2.062.479.757,- 

0 

8 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

(KDP) yang tidak jelas 

keberlanjutannya 

 

 Daftar Konstruksi Dalam 
Pengerjaan (KDP) yang tidak 
jelas keberlanjutannya dengan 
nilai total sebesar 
Rp6.138.779.488,- 

0 

9 Perbedaan hasil perhitungan 

ulang atas ADK Koreksi 

revaluasi 

 Rekapitulasi perbedaan hasil 
perhitungan ulang atas ADK 
Koreksi revaluasi yang sudah 
diterima oleh SIMAK BMN 
sebesar Rp20.362.900,- 

0 

10 Aset Rusak Berat  Aset rusak berat belum 
direklas 

0 

Jumlah Temuan Berulang 4 

 

Temuan atas pengelolaan aset berdasarkan LHP BPK tahun 2020 dan 2021 terdiri dari 10 

kriteria temuan. Persentase untuk temuan berulang atas pengelolaan aset berdasarkan laporan 

hasil pemeriksaan BPKP Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebagai berikut: 

Temuan berulang LHP BPK 2021

Jumlah temuan LHP BPK 2021
=

4

10
𝑥100% = 40% 

Persentase capaian dari target     =
1 −   𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑠. 𝑑 𝑇𝑊 𝐼𝐼𝐼

1 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

       =  
1−40% 

1−20%
 𝑥 100% = 75% 
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d. Hasil pengukuran unit kerja yang pengelolaan BMN-nya baik dilaksanakan pada bulan 

Desember 2021. Unit kerja melakukan self assesment yang hasilnya divalidasi oleh Biro 

Umum selaku pembina BMN di Lingkungan BPKP. Hasil validasi seluruh unit kerja 

pengelolaan BMN-nya baik secara keseluruhan berkategori baik. Rincian persentase unit 

kerja yang pengelolaan BMN-nya baik adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Skor BMN Baik Unit Kerja BPKP 

No Unit Kerja 
 Skor  

Kategori No. Unit Kerja 
 Skor  

Kategori 
(1- 100)   (1- 100)   

1 Kepulauan Riau 97,44 Memuaskan 21 Gorontalo 87,12 Baik 

2 Sumatera Selatan 97,28 Memuaskan 22 Sumatera Utara 86,8 Baik 

3 Jawa Tengah 97,12 Memuaskan 23 Bangka Belitung 86,48 Baik 

4 Sulawesi Barat 95,92 Memuaskan 24 Sulawesi Selatan 86,24 Baik 

5 Sulawesi Tengah 95,28 Memuaskan 25 Maluku Utara 85,84 Baik 

6 Jawa Timur 94,56 Memuaskan 26 Maluku 85,36 Baik 

7 Kalimantan Barat 94,48 Memuaskan 27 Inspektorat 85,2 Baik 

8 D.I Yogyakarta 94,08 Memuaskan 28 Papua Barat 85,2 Baik 

9 Bali 94,08 Memuaskan 29 NTT 84,64 Baik 

10 Riau 93,52 Memuaskan 30 Jambi 83,76 Baik 

11 Jawa Barat 92,48 Memuaskan 31 Sulawesi Tenggara 83,44 Baik 

12 Banten 92,48 Memuaskan 32 Sulawesi Utara 82,8 Baik 

13 Lampung 92,08 Memuaskan 33 Kalimantan Utara 82,48 Baik 

14 Pusdiklatwas 91,44 Memuaskan 34 D.K.I Jakarta 82,24 Baik 

15 Bengkulu 91,12 Memuaskan 35 Pusbin JFA 82,08 Baik 

16 Kalimantan Timur 90,72 Memuaskan 36 Kalimantan Tengah 81,92 Baik 

17 NTB 90,24 Memuaskan 37 Pusinfowas 81,2 Baik 

18 Aceh 90,08 Memuaskan 38 Papua 81,2 Baik 

19 Kalimantan Selatan 89,36 Baik 39 Puslitbangwas 80 Baik 

20 Sumatera Barat 87,84 Baik 
    

 
Ukuran yang digunakan untuk penentuan predikat diatur sebagai berikut: 

Nilai dan kategori :   91 - 100  =  Memuaskan 

                     76 -  90   =  Baik 

                              61 -  75   =  Sedang 

                               S.d   60   =  Kurang 
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Tabel 6 
          Persentase Unit Kerja yang Pengelolaan BMN-nya Baik 

Nilai dan Kategori 
Jumlah 
PW/ID 

Persentasi 

Memuaskan 18 46% 

Baik 21 54% 

Sedang - - 

Kurang - - 

Jumlah 39 100% 

 

e. Indeks kualitas layanan Biro Umum 

pengukuran indeks kualitas layanan Biro Umum dilaksanakan pada bulan Desember 2021 

dengan responden 467 pegawai baik di Kantor Pusat BPKP, Pusdiklatwas, dan 

Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Hasil pengukuran indeks kualitas layanan Biro 

Umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 

Indeks Kualitas Layanan Biro Umum Tahun 2021 

 

 

Layanan Kebersihan 8,15

Layanan Keamanan 8,24

Layanan Kesehatan 8,25

Layanan Tanggap Darurat 

Bencana 
8,20

Layanan Koordinasi 

Keprotokoleran (Upacara)
8,29

Layanan Koordinasi Pengelolaan 

Arsip
8,22

Layanan Koordinasi Persuratan 8,27

Layanan Koordinasi Konservasi 

Energi dan K3
8,15

Layanan Koordinasi Penyusunan 

RKBMN dan Monitoring Realisasi 

BM/PBJ

8,37

Layanan Koordinasi Pengadaan 8,34

Layanan Koordinasi 

Penatausahaan BMN
8,41

467

8,26

8,20

100,73%

8,26

Jumlah

Indeks Kualitas Layanan Biro Umum

Target Indeks Tahun 2021

Capaian Kinerja Kualitas Layanan Biro Umum (IKK 5)

2391 Kantor Pusat

Perwakilan 

BPKP
2 228

No
Jumlah 

Responden
Jenis Layanan

Indeks per 

Layanan

Indeks 

Kualitas 

Layanan Biro 

Unit Kerja
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3. Output Kegiatan 

  Output kegiatan sesuai dengan RKA Biro Umum tahun 2021 sebanyak enam indikator 

output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 8. 

Tabel 8 
Output Kegiatan  Biro Umum Tahun 2021 

 

Indikator Output 
Kegiatan (IOK) 

(RKA/DIPA) 
Satuan  

Output 

Target 
2021 

Target 
s.d. Tw 

IV th 
2021 

Realisasi  
s.d. TW IV 

Capaian (%) 

Tahun 
2021 

s.d. Tw 
IV 

Layanan 
Kerumahtanggaan 

Bulan 
Layanan 

12 12 12 100% 100% 

Dukungan Manajemen 
Kantor Pusat 

Bulan 
Layanan 

12 12 12 100% 100% 

Kendaraan Bermotor Unit 3 3 3 100% 100% 

Perangkat Pengolah 
Data dan Komunikasi 

Unit 134 134 134 100% 100% 

Peralatan Fasilitas 
Perkantoran 

Unit 516 516 516 100% 100% 

Pembangunan/Renovasi 
Gedung Bangunan 

Unit 33 33 33 100% 100% 

 Dari tabel 8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. IOK 1: Layanan Kerumahtanggaan 

Layanan kerumahtanggaan selama tahun 2021 terdapat 12 layanan, yang terdiri dari 

layanan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Layanan 

kerumahtanggaan pada Biro Umum merupakan layanan manajemen Biro Umum 

untuk Kantor Pusat BPKP. Layanan kerumahtanggaan di Kantor Pusat BPKP antara 

lain terdiri dari layanan kesekretariatan dan protokoler, pemeliharaan BMN, 

pelaksanaan layanan internal Kantor Pusat, pengelolaan persuratan, pengelolaan 

perpustakaan dan poliklinik, pengelolaan kearsipan, pengelolaan persandian, 

pembinaan persandian dan kearsipan, penyusunan dan koordinasi penyusutan 

rentuh BMN, pengadaan dan penerimaan BMN, pengadaan barang habis pakai dan 

jasa, pembinaan ULP, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan, 

pemantauan dan evaluiasi pengelolaan BMN serta pembinaan pengelolaan BMN. 
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 Realisasi layanan kerumahtanggaan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 

sebanyak 12 bulan layanan, yaitu telah terlaksananya kegiatan /aktivitas layanan 

kerumahtanggaan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 atau 

sebesar 100% dari target tahun 2021 sebanyak 12 layanan. 

b. IOK 2: Dukungan Manajemen Kantor Pusat BPKP 

Layanan dukungan manajemen Kantor Pusat BPKP selama tahun 2021 terdapat 12 

layanan, yang terdiri dari layanan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

2021. Layanan dukungan manajemen Kantor Pusat BPKP merupakan komponen 

operasional dan pemeliharaan kantor. Layanan dukungan manajemen Kantor Pusat 

antara lain berupa belanja operasional perkantoran dan pimpinan, langganan daya 

dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan bermotor, 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, jasa keamanan, kebersihan, pengemudi, 

dan pramubakti serta pemeliharaan kesehatan pegawai.  

Realisasi dukungan manajemen Kantor Pusat BPKP sampai dengan triwulan IV 

tahun 2021 sebanyak 12 bulan layanan, yaitu telah terlaksananya kegiatan/aktivitas 

dukungan manajemen untuk Kantor Pusat BPKP bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 2021 atau sebesar 100% dari target tahun 2021 sebanyak 12 bulan 

layanan. 

c. IOK 3: Kendaraan Bermotor 

Pengadaan kendaraan bermotor merupakan belanja modal yang dilaksanakan oleh 

Biro Umum pada tahun 2021,. Pelayanan sarana dan prasarana internal oleh Biro 

Umum untuk  pengadaan kendaraan bermotor terdiri dari : 

1)   Modifikasi Hi Ace; 

2)   Pengadaan kendaraan roda 2 operasional Kantor (D.K.I Jakarta). 

Realisasi pengadaan kendaraan bermotor sampai dengan triwulan IV tahun 2021 

adalah 3 unit dari target sebanyak 3 unit atau terealisasi sebesar 100%.  

d. IOK 4: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

Pelayanan sarana dan prasarana internal oleh Biro Umum untuk pengadaan 

perangkat pengolah data dan komunikasi tahun 2021 terdiri dari pengadaan 

perangkat pengolah data dan komunikasi untuk unit-unit sebagai berikut: 
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1) Belanja Modal dan Peralatan Kedeputian: 

a) Deputi Perekonomian pengadaan berupa kamera, PC unit. 

b) Deputi Polhukam PMK dan Deputi Akuntan Negara pengadaan berupa 

kamera,  

c) Deputi PKD pengadaan berupa kamera, laptop, dan tablet. 

d) Deputi Investigasi pengadaan berupa kamera dan laptop. 

2) Biro Umum berupa pengadaan PC unit, printer laserjet black and white, printer 

colour, tablet, laptop, laptop eselon II, laptop staf, kamera, laptop tim kepala.  

3) Ruang arsip record center berupa pengadaan PC unit, scanner, printer, dan 

server. 

4) Biro SDM berupa pengadaan software scanner Koreksi tes 

5) Biro Keuangan berupa pengadaan scanner fujitsu fi-7140, tablet samsung S7, 

notebook, printer warna (toner), portable amplifier wireless, camera video 

conference webcam full HD, dan microphone USB for online meeting. 

6) Biro Hukum dan Komunikasi berupa pengadaan speaker eksternal sebagai 

media ekspos, harddisk internal 10 TB, tripod, flash kamera, tripod telepromter, 

kamera, perekam suara video, laptop, printer laserjet black and white wireless 

mic for camera, stereo videomic, dan backpack tas ransel kamera. 

7) Deputi Akuntan Negara berupa pengadaan inkjet color printer and scanner, 

printer laserjet black and white, dan scanner 

Realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sampai dengan 

triwulan IV tahun 2021 sebanyak 134 unit dari target sebanyak 134 unit atau 

terealisasi sebesar 100%. 

e) IOK 5: Peralatan Fasilitas Perkantoran 

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran merupakan belanja modal peralatan dan 

mesin guna menunjang pelayanan di lingkungan Kantor Pusat BPKP. Pelayanan 

sarana dan prasarana internal oleh Biro Umum untuk  pengadaan peralatan fasilitas 

perkantoran terdiri dari pengadaan peralatan fasilitas perkantoran untuk unit-unit 

kerja sebagai berikut : 
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1) Deputi Perekonomian berupa pengadaan kursi sekretaris Deputi Perekonomian 

2) Deputi Polhukam PMK berupa pengadaan TV sekretaris Deputi Polhukam, 

dispenser ruang sekretaris Deputi Polhukam, mesin kopi, TV eselon I, dan kursi 

sekretaris Deputi Polhukam PMK. 

3) Deputi Akuntan Negara berupa pengadaan TV smart 65 inchi, sofa ruang tamu, 

kursi ottoman puff, kursi ruang rapat, mesin kopi, dan capture card. 

4) Deputi Investigasi berupa pengadaan kursi esselon I dan sofa Dpeuti Investigasi. 

5) Deputi PKD berupa pengadaan microwave, meja rapat, kasur set, kursi meja, 

mesin cuci, lemari, kursi, meja, dan furnipro, kursi kerja Deputi, dan TV Deputi 

PPKD. 

6) Biro Hukum dan Komunikasi berupa peralatan studi podcast, peralatan studio 

foto, peralatan penyimpanan, dan portable recorder rechargable 

7) Biro Umum berupa pengadaan tenda pleton, handie talkie, peralatan rumah 

tangga, green screen, lemari ordner, mesin polisher lantai, air purifier, TV layar 

sentuh ruang sekretaris utama, home theater ruang tamu kepala, soundsystem 

aula, furniture ruang deputi perekonomian, furniture ruang deputi 

penyelenggaraan keuangan daerah, furniture ruang deputi AN, furniture ruang 

deputi investigasi, furniture lounge grha SDM, furniture ruang rapat utama,  

elektronik ruang rapat utama, kursi eselon I, kursi hadap eselon I, sofa ruang 

sekretaris utama, AC, water heater, lemari es, spring bed, media player and 

android TV box, smart TV, tab keyboard cover, printer tim kepala BPKP, mesin 

kopi ekspresso, printer warna, kursi kerja eselon II, microwave, rak kaca uk.200 

x 150 cm, roller blind remote ruang eselon I BPKP, meja pingpong, alat 

kesehatan, furniture ruang kerja Sekretaris Utama, kursi ruang rapat eselon I, 

videotron panggung lantai 12, AC standing lapangan badminton, speaker bose, 

lemari, sofa puff, rak handuk dan tiang vandal, kulkas, lightstand, AC 1 PK, 

printer, kasur set dan matras pad, kasur dan sofa set, kotak P3K, telstruk, kasur 

set, mesin cuci, mic wireless, net tenis lapangan, dispenser, alat shoulder mount, 

jemuran dan hand dryer, kursi kerja dan furnipro kursi kerja, TV ruang kerja 

Kepala BPKP, soundbar Kepala BPKP, TV Sekretaris Utama, sofa Kepala BPKP, 

kursi kayu auditorium Gandhi, monitor 27 inchi, pengadaan furniture ruang 
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sekretaris Kepala BPKP, pantry pimpinan lt. 3, kursi kerja Kepala BPKP, Kepala 

Biro SDM, dan furnipro, kursi kerja ruang sekretaris kepala dan furnipro, kursi 

kerja Kassubag TU pimpinan, tangga lipat ruang sekretaris Kepala BPKP, 

furniture ruang manajemen BMN, springbed, kursi hadap Kepala BPKP, 

peralatan rumah dinas, pengadaan furniture ruang kerja Kepala BPKP, access 

control system, pengadaan furniture Deputi Polhukam, pengadaan dan 

pemasangan sound system pada aula timur, furniture ruang Deputi Investigasi, 

furniture ruang Deputi Perekonomian,  peralatan pendukung multimedia, furniture 

ruang tim Kepala BPKP, pengadaan sound system aula Gandhi, dan peralatan 

pelindung set alat music band. 

8) Ruang Arsip Record Center berupa pengadaan fire alarm system, fire 

suppression system, dan dehumidifier. 

9) Pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 berupa pengadaan peralatan 

tes GeNose UGM dan tabung gas oksigen. 

10) Biro Keuangan berupa pengadaan kursi tamu, meja tamu, kursi kerja koordinator, 

kursi kerja sub koordinator dan staf, pengadaan lemari arsip ruang subkoor dan 

bendahara, pembuatan lemari arsip tinggi, pekerjaan mini bar, pengadaan TV 

SMART ruang rapat karokeu, kursi kerja putar, kursi kerja biasa, lensa kamera, 

furniture ruang bagian pelaporan dan layanan keuangan, dan tab keyboard 

cover. 

11) Puslitbangwas berupa pengadaan furniture lobi Puslitbangwas . 

Realisasi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sampai dengan triwulan IV tahun 

2021 sebanyak 516 unit atau sebesar 100% dari target tahun 2021 sebanyak 516 

unit. 

f) IOK 6: Pembangunan/Renovasi Gedung Bangunan 

Pembangunan/renovasi gedung bangunan merupakan belanja modal untuk 

penambahan nilai gedung dan bangunan. Selama tahun 2021 Biro Umum 

merencanakan rehabilitasi berupa: 

1) Rumah dinas BPKP di Pinang/Kunciran, Rawasari, dan Ciputat yang terdiri dari 

pekerjaan fisik rehabilitasi rumah dinas BPKP Sudimara, rehabilitasi rumah dinas 

eselon II di Rawasari, dan rehabilitasi rumah dinas BPKP Ciputat. 
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2) Rehabilitasi ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat BPKP yang terdiri dari interior 

ruang rapat utama, interior ruang rapat deputi perekonomian, interior ruang rapat 

Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah, interior ruang rapat Deputi Akuntan 

Negara, interior ruang rapat Deputi Investigasi, peningkatan estetika ruang tamu 

kepala BPKP, peningkatan estetika ruang kerja kepala BPKP, rehab ruang kerja 

Sekretaris Utama, rehabilitasi balkon Deputi Investigasi, rehabilitasi balkon 

Deputi Polhukam, rehab area pimpinan lt. 3 BPKP, dan marmer ruputama. 

3) Rehabilitasi lantai 12 Kantor Pusat BPKP yang terdiri dari pekerjaan fisik 

rehabilitasi lantai 12 Kantor Pusat, rehabilitasi lapangan badminton lantai 12, 

renovasi balkon lapangan tenis, atap lovera, dan rehab atap lapangan 

badminton.  

4) Rehabilitasi rumah dinas Sekretaris Utama BPKP. 

5) Rehabilitasi rumah dinas Deputi Investigasi. 

6) Rehabilitasi Grha SDM yang terdiri dari pembuatan lounge Grha SDM, 

rehabilitasi ruang kerja assessor utama, jembatan penghubung, rehabilitasi 

interior Grha SDM, rehabilitasi fasad exterior gedung Grha SDM, dan 

penambahan estetika gedung grha SDM BPKP Pusat.  

7) Rehabilitasi ruangan Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan pada Biro 

Keuangan, dan rehabilitasi ruang kerja Kepala Biro Keuangan. 

8) Perluasan ruang manajemen BMN. 

9) Rehabilitasi ruang inspektorat. 

Pembangunan/Renovasi Gedung Bangunan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 

telah terealisasi sebanyak 33 unit atau sebesar 100% dari target tahun 2021 sebanyak 

33 unit. 

4. Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Penggunaan Dana 

Penggunaan dana kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 disajikan pada tabel 

9. 
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Tabel 9 

Penggunaan Dana s.d. Triwulan IV tahun 2021 

Indikator Output 
Kegiatan (IOK) 

Dana (Rp) 

Pagu 2021 
Pagu s.d. 

Triwulan IV th 
2021 

Realisasi  s.d. 
TW IV 

Capaian (%) 

Tahun 
2021 

s.d. Tw 
IV 

Layanan Perkantoran 
Kantor Pusat 

41.894.904.000 41.894.904.000 39.339.590.266 93,88% 93,88% 

Layanan Tata Usaha Biro 
Umum 

104.101.000 104.101.000 102.378.680 98,35% 98,35% 

Layanan Rumah Tangga 637.162.000 637.162.000 623.464.827 98,78% 98,78% 

Layanan Manajemen 
Barang Milik Negara 

660.687.000 660.687.000 626.407.502 95,46% 95,46% 

Layanan Sarana Internal 
Kantor Pusat 

12.535.008.000 12.535.008.000 12.182.548.527 97,19% 97,19% 

Layanan Prasarana 
Internal Kantor Pusat 

15.491.444.000 15.491.444.000 14.940.550.159 96,44% 96,44% 

Jumlah 71.323.306.000 71.323.306.000 67.814.939.961 96,68% 96,68% 

b. Penggunaan SDM 

Realisasi penggunaan SDM sampai dengan triwulan IV tahun 2021 disajikan pada 

tabel 10. 

Tabel 10 
Penggunaan SDM s.d. TW IV Tahun 2021 

Indikator Output Kegiatan 
(IOK) 

OH 

Target 
2021 

Target s.d. 
Triwulan IV th 

2021  

Realisasi  s.d. 
TW IV 2021 

Capaian (%) 

Tahun 2021 s.d. Tw IV 

Layanan Perkantoran Kantor 
Pusat 

8.586 8.586 8.071 94% 94% 

Layanan Tata Usaha Biro 
Umum 

1.190 1.190 1.179 99,08% 99,08% 

Layanan Rumah Tangga 3.845 3.845 3.795 98,70% 98,70% 

Layanan Manajemen Barang 
Milik Negara 

4.121 4.121 3.940 95,61% 95,61% 

Layanan Sarana Internal 
Kantor Pusat 

40 40 40 100% 100% 

Layanan Prasarana Internal 
Kantor Pusat 

150 150 150 100% 100% 

Jumlah 17.932 17.932 17.175 97,90% 97,90% 

Penggunaan SDM sampai dengan triwulan IV tahun 2021 tercapai sebesar 97,90%. 
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5. Kinerja Lainnya 

Selain kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya peningkatan pelayanan, Biro 

Umum juga melaksanakan kegiatan strategis lain yaitu: 

a. Layanan Aduan Biro Umum (LABU) 

LABU merupakan media keluhan, aduan, saran, kritik, dan pertanyaan terkait layanan 

Biro Umum dengan bantuan tools Whatsapp Business untuk meningkatkan pelayanan 

Biro Umum. Cara kerja LABU adalah setiap aduan yang masuk melalui Whatsapp 

LABU, akan disimpan dalam database, kemudian diteruskan kepada subbagian terkait 

di Biro Umum sesuai isi aduan. Subbagian terkait kemudian menanggapi aduan, dan 

tanggapan/tindak lanjut tersebut dikirimkan ke Whatsapp LABU untuk kemudian 

diteruskan ke pengirim aduan. 

b. Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 

Sebagai auditor Presiden, BPKP dituntut untuk tetap bekerja ditengah pandemi, 

sehingga perlindungan diri dari penularan Covid-19 menjadi prioritas. Dalam rangka 

penanganan kasus virus corona di lingkungan BPKP, Biro Umum telah melaksanakan 

beberapa kegiatan untuk mencegah penyebaran covid-19 antara lain pemberian 

masker dan vitamin kepada seluruh pegawai, pemasangan peralatan cuci tangan, 

penyedian hand sanitizer, penyemprotan disinfektan pada seluruh ruangan kerja dan 

fasilitas di lingkungan Kantor Pusat BPKP, pemasangan tombol touchless pada lift, 

melaksanakan swab antigen untuk seluruh pegawai yang akan melaksanakan kegiatan 

dinas diluar lingkungan Kantor Pusat BPKP. 

Semakin meningkatnya tingkat penyebaran virus Covid-19 di lingkungan BPKP Kantor 

Pusat, Biro Umum memberikan fasilitas swab antigen untuk pegawai dan keluarga 

yang terkonfirmasi positif dan diberikan fasilitas test PCR di RS POLRI, memberikan 

obat-obatan dan vitamin untuk pegawai dan keluarga selama isoman berlangsung, 

serta mediasi ke Wisma Atlet untuk pegawai yang telah dinyatakan positif Covid-19 

sampai dinyatakan negatif/ sembuh/ sehat.  

Kegiatan lainnya adalah dengan melakukan vaksinasi di bulan Maret dan April 2021, 

bagi PNS, non PNS, dan purnabhakti BPKP. Kegiatan vaksinasi dosis pertama 

dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2021 kepada 2.515 pegawai 

dan pensiunan. Kegiatan vaksinasi dosis kedua dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 
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Maret 2021 kepada 2.207 pegawai dan purnabhakti non lansia serta tanggal 7 April 

2021 kepada 239 purnabhakti lansia.  

c.  Penggunaan Aplikasi RINJANI sebagai media pelaporan realisasi Pengadaan Barang 

dan Jasa  

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-423/SU/05/2019 

tanggal 12 Februari 2019 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan PBJ di Lingkungan 

BPKP, semenjak Oktober 2020 Biro Umum telah menyediakan media pelaporan 

menggunakan aplikasi  

RINJANI dalam rangka terciptanya proses pelaporan dan monitoring PBJ yang 

terintegrasi dan aktual antara unit kerja dan Kantor Pusat sehingga lebih efektif dan 

efisien dalam penyampaian informasi, monitoring, pembuatan laporan terkonsolidasi 

serta mempercepat proses penyediaan data untuk pengambilan keputusan strategis 

oleh para pimpinan. 

d. Pada tahun 2021 triwulan IV Biro Umum menyuguhkan aplikasi terbaru yang 

terdiri dari RINJANI, penilaian IKK terkait Pengelolaan BMN Baik, serta Venue 

12 yang dipergunakan untuk pengelolaan lantai 12 sarana olahraga Kantor 

Pusat BPKP. 

e. Sertifikasi Label SIBV Safeguard dari PT. Surveyor Indonesia dan Bureau 

Veritas 

Pandemi telah berlangsung sejak tahun 2020, pemerintah telah melakukan beragam 

upaya dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Beberapa upaya telah dilakukan 

pemerintah antara lain melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Selain itu, pandemi covid-19 telah 

merubah tatanan kehidupan masyarakat, dimana aspek kehidupan mansyarakat 

berubah dengan cepat karena dituntut melakukan protokol kesehatan dimanapun dan 

kapanpun berada.  

Biro umum telah melakukan segala upaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 

di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak awal pandemi 

di tahun 2020. BPKP telah mendapatkan Label SIBV Safe Guard dari PT. Surveyor 

Indonesia (Persero) dan Bureau Veritas, sebagai K/L yang dinilai focus pada 

implementasi protokol kesehatan Covid-19 dan siap bekerja dalam era tatanan baru. 
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BPKP merupakan K/L yang pertama mendapatkan Label SIBV Safe Guard, parameter 

penilaian ini diantaranya menyangkut sarana dan prasaranaa BPKP dalam melakukan 

pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Pengahargaan Label SIBV Safe Guard 

ini menandakan BPKP telah sejalan dengan pemerintah dalam membantu mencegah 

penyebaran rantai Covis-19 di Indonesia khususnya di lingkungan BPKP serta pada 

akhirnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua stakeholders. 

       

6. Kendala dan Rencana Tindak 

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 Biro Umum menemui beberapa kendala dan hal-

hal lain yang perlu dikembangkan dalam pencapaian target antara lain: 

a. Penurunan hasil pengawasan ANRI dari tahun 2020 ke tahun 2021, karena terdapat 

komponen baru di dalam aspek yang dinilai, yaitu komponen reform pada aspek 

kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan. 

Penurunan hasil pengawasan ANRI terhadap BPKP pada penilaian aspek tahun 2021 

tidak terdapat pada pengawasan eksternal tahun 2020, serta memperhitungkan nilai 

pengawasan kearsipan internal. Bobot dari pengawasan eksternal adalah 60% dan 

pengawasan kearsipan internal 40%. Komponen reform yang belum dilaksanakan 

BPKP antara lain penerapan SRIKANDI, pencanangan GNSTA, pengolahan arsip 

menjadi informasi dalam kerangka SIKN, partisipasi BPKP dalam simpul jaringan 

dalam JIKN, intensitas penyerahan arsip statis ke ANRI, perencanaan dan pengelolaan 

SDM kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan 
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DAFTAR PERTANYAAN 

IKK UNIT KERJA DENGAN PENGELOLAAN BMN BAIK 

 

Keterangan Pengisian: 

- Jika Ya, silahkan upload dokumen bukti a=Anda (WAJIB) 

- Jika Tidak, silahkan uraikan keterangan pada kolom berikut (Tidak Wajib) 

 

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 

            

A Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran       

1 Apakah unit kerja telah menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja 
Modal tahun X+1, dan tahun X+2 tepat waktu? 

      

2 Apakah unit kerja sudah menyampaikan Laporan Bulanan Belanja 
Modal tepat waktu? 

      

3 Apakah unit kerja sudah menyampaikan Laporan Triwulan 
Penggunaan Kandungan Dalam Negeri tepat waktu?  

      

4 Apakah terdapat korelasi antara perencanaan BMN dalam RKA 
dengan RKMBN? 

      

B Pengadaan        

1 Apakah unit kerja mandiri telah membuat Rencana Pengadaan 
dalam aplikasi SIRUP? 

      

2 Apakah penyusunan rencana pengadaan dalam SIRUP dilakukan 
secara tepat waktu? 

      

3 Apakah di lakukan update atas perubahan yang terjadi di dalam 
pengadaan dalam aplikasi Sirup? 

      

4 Apakah Rencana pengadaan barang dan jasa tersebut telah di 
upload di website unit kerja? 

      

C Penggunaan dan pemanfaatan        

1 Apakah unit kerja telah mengajukan usulan penetapan status 
penggunaan atas perolehan BMN atas BMN yg belum ditetapkan 
statusnya?  

      

2 Apakah BMN yang di manfaatkan oleh pihak ke-3 telah dilakukan 
perhitungan dan perjanjian? 
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NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 

3 Apakah tarif atas pemanfatan BMN oleh pihak ke-3 telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku? 

      

4 Apakah pengenaan PNBP atas pemanfaatan BMN oleh pihak ke-3 
telah di setor ke kas negara tepat waktu? 
  

      

No URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 

D Pengamanan dan pemeliharaan       

1 Apakah unit kerja telah melakukan inventarisasi BMN secara 
berkala? 

      

2 Apakah atas BMN yang ada telah di berikan tanda (stiker/cap) untuk 
pengamanan?  

      

3 Apakah telah di buat catatan / bukti penyerahan atas penggunaan 
barang-barang yang di manfaatkan perorangan? 

      

4 Apakah unit kerja telah membuat daftar pemeliharaan BMN? 

      

E Pemindahtanganan       

1  Apakah terdapat BMN yg dalam kondisi idle?        

Apabila iya lanjut pertanyaan b, apabila tidak lanjut ke pertanyaan 
point 6 

  

2 Apakah atas BMN idle telah diusulkan untuk 
dipindahtangankan/diserahkan ke pengelola barang 
(kemenkeu/djkn)? 

      

F Penghapusan dan Pemusnahan        

1 Apakah BMN yang rusak sudah Rusak Berat telah di rubah 
kondisinya dan di reklasifikasi ke dalam aset tetap yang tidak di 
gunakan dalam operasional? 

      

2 Apakah unit kerja telah mengajukan usulan persetujuan 
penghapusan thd barang dalam kondisi rusak berat? 

      

G Penatausahaan        

1 Apakah unit kerja sudah melakukan update Simak BMN minimal 2 
kali setahun? 

      

2 Apakah DBR telah di update minimal 1 tahun sekali? 

      

3 Apakah SIP rumah dinas telah di mutakhirkan? (masa berlaku dan 
tarif) 
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KUISIONER LAYANAN BIRO UMUM 

BPKP PERWAKILAN 

 

No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

A Tata Usaha            

  Layanan 
Keprotokolan 
/ Upacara           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Biro Umum 
mempersiapkan informasi 
pelaksanaan upacara 
dengan jelas       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Waktu yang diinformasikan 
cukup untuk 
mempersiapkan kegiatan       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

TIDAK terdapat 
diskriminasi dalam 
pelayanan koordinasi 
keprotokolan / upacara 
oleh Biro Umum       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penyelesaian 
permasalahan 
keprotokolan / upacara 
ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana untuk 
mendukung kelancaran 
koordinasi keprotokoloan / 
upacara sudah memadai       

 

  f Prosedur 
Petunjuk / SOP 
keprotokolan / upacara 
mudah dipahami       

 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang menangani 
keprotokolan / upacara 
memfasilitasi informasi 
keprotokolan dengan 
sopan dan baik       

 

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 

4 Apakah unit kerja telah menyusun laporan semester BMN secara 
tepat waktu dengan benar? 

      

H Pembinaaan Pengawasan dan Pengendalian       

1 Apakah setiap unit kerja melakukan rekonsiliasi melalui kirim ADK 
dari Simak ke Saiba (Keuangan) setiap bulan? 

      

2 Apakah laporan Wasdal BMN telah di buat tepat waktu setiap 
tahunnya? 
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas yang menangani 
keprotokolan / upacara 
memiliki kepiawaian dalam 
mengkomunikasikan 
kegiatan keprotokolan       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       

 

  j Inovasi  

Inovasi layanan 
keprotokolan sudah 
memperjelas informasi 
yang di berikan       

 

               

B 
Rumah 
Tangga           

 

B.1. 
Layanan 
Pengelolaan 
Arsip           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Biro Umum telah 
menginformasikan 
koordinasi pengelolaan 
arsip dengan jelas dan 
mudah dilaksanakan       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Informasi tentang 
pengelolaan arsip mulai 
dari penyimpanan, 
pemeliharan hingga 
penghapusan telah 
terinformasikan dengan 
tepat waktu       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

TIDAK terdapat perbedaan 
layanan yang di berikan 
dalam pelaksanaan 
koordinasi oleh Biro Umum       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Terdapat mekanisme 
penanganan permasalahan 
tentang hambatan 
pengelolaan arsip dan 
telah ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana untuk 
mendukung kelancaran 
koordinasi pengelolaan 
arsip sudah memadai       

 

  f Prosedur 
Petunjuk/SOP tentang 
pengeloaan Arsip mudah 
dipahami       

 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang menangani 
layanan kearsipan 
memberikan layanan 
dengan sopan dan baik       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas layanan memiliki 
kepiawaian dalam 
mengkomunikasikan 
layanan kearsipan       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       

 

  j Inovasi  
Inovasi layanan kearsipan 
sudah mempermudah 
pelaksanaan layanan       

 

               

B.2. 
Layanan 
Koordinasi 
Persuratan           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Biro Umum telah 
membantu mengkoordinasi 
surat sehingga sampai 
pada tujuan yang tepat dan 
kondisi surat terjaga       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu pengiriman 
surat tepat sesuai yang 
dijadwalkan       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

Biro Umum telah 
mengkoordinasi persuratan 
semua unit kerja tanpa 
adanya perbedaan       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penanganan pengaduan 
persuratan telah 
ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Terdapat sarana prasarana 
yang baik untuk 
mendukung proses 
layanan persuratan       

 

  f Prosedur 

Prosedur layanan 
persuratan mudah 
dipahami dan tidak 
berbelit-belit       

 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas telah 
mengkoordinasi surat 
dengan komunikasi dan 
respon yang baik dan 
sopan       

 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas persuratan 
memiliki kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk memfasilitasi 
layanan persuratan       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  j Inovasi  

Inovasi layanan persuratan 
sudah mempermudah 
pelaksanaan pemberian 
layanan       

 

               

B.3. 

Layanan 
Koordinasi 
Konservasi 
Energi dan K3 
Perkantoran           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Biro Umum telah 
menginformasikan layanan 
konsultasi pelaksanaan 
Konservasi Energi dan K3 
dengan jelas, terukur, dan 
dapat diimplementasikan       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Waktu yang di 
informasikan cukup untuk 
melaksanakan kegiatan 
konservasi energi dan K3 
dengan baik       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

Biro Umum telah melayani 
koordinasi pelaksanaan 
konservasi energi dan K3 
semua unit kerja tanpa 
adanya perbedaan       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penanganan pengaduan 
tentang hambatan 
Konservasi Energi dan K3 
telah ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Terdapat sarana prasarana 
yang baik untuk 
mendukung proses 
Koordinasi Konservasi 
Energi dan K3       

 

  f Prosedur 

Pedomaan/SOP 
pelaksanaan Konservasi 
Energi dan K3 mudah 
dipahami, dan tidak 
berbelit-belit       

 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang melayani 
koordinasi Konservasi 
Energi dan K3 merespon 
dengan sopan dan baik       

 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas yang melayani 
koordinasi konservasi 
energi dan K3 memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang 
memadai       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  j Inovasi  

Inovasi tentang 
pelaksanaan Konservasi 
energi dan K3 telah 
memudahkan pelaksanaan 
layanan       

 

               

C 
Manajemen 
BMN           

 

C.1. 

Layanan 
RKBMN dan 
Monitoring 
Realisasi 
Belanja 
Modal/PBJ           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Informasikan penyusunan 
RKBMN dan Monitoring 
Realisasi Belanja 
Modal/PBJ tepat dan 
terinformasikan dengan 
baik       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu informasi 
penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ cukup 
memadai       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

TIDAK terdapat perbedaan 
layanan koordinasi 
Penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ atas 
semua unit kerja       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penanganan 
permasalahan dalam 
penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ telah 
ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana untuk 
mendukung proses 
Koordinasi Penyusunan 
RKBMN dan Monitoring 
Realisasi Belanja 
Modal/PBJ telah tersedia 
dengan memadai       

 

  f Prosedur 

Prosedur koordinasi 
penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ mudah 
dipahami, dan tidak 
berbelit-belit       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang melayani 
koordinasi Penyusunan 
RKBMN dan Monitoring 
Realisasi Belanja 
Modal/PBJ dapat 
berkomunikasi serta 
merespon dengan sopan 
dan baik       

 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk memfasilitasi 
informasi Layanan 
Penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan (berbasis IT) 
mempermudah koordinasi 
dan penyelesaian 
pekerjaan       

 

 
 
 
 
 
 

  

j Inovasi  

Inovasi layanan koordinasi 
penyusunan RKBMN dan 
Monitoring Realisasi 
Belanja Modal/PBJ 
(RINJANI) telah 
mempermudah proses 
layanan       

 

 
       

C.2. 
Layanan 
Konsultasi 
Pengadaan           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Konsultasi dan koordinasi 
pengadaan unit kerja 
mandiri telah terfasilitasi 
dengan baik       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu proses 
pengadaan telah 
terinformasikan dengan 
jelas       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

Biro umum mengkoordinasi 
layanan konsultasi 
pengadaan tanpa adanya 
tindakan diskriminasi       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Permasalahan / kendala 
dalam pengadaan telah 
tindaklanjuti secara tuntas 
oleh Biro Umum       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana yang 
mendukung kelancaran 
konsultasi Pengadaan 
cukup memadai       

 

  f Prosedur 

Prosedur layanan 
konsultasi pengadaan 
jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang melayani 
konsultasi pengadaan 
dapat berkomunikasi dan 
memberikan respon yang 
sopan dan baik       

 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk layanan konsultasi 
pengadaan       

 

  

i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       

 

  j Inovasi  

Inovasi layanan konsultasi 
pengadaan telah 
mempermudah proses 
layanan       

 

     
 

  

C.3. 
Layanan 
Penatausahaa
n BMN           

 

  a 
Kualitas 
layanan 

Informasikan 
penatausahaan BMN tepat 
dan terinformasikan 
dengan baik       

 

  b 
Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu 
penyelesaian aktivitas 
telah terinformasikan 
dengan baik       

 

  c 
Integritas 
Pelayanan  

TIDAK terdapat perbedaan 
layanan konsultasi 
Penatausahaan BMN atas 
semua unit kerja       

 

  d 
Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penanganan 
permasalahan dalam 
penatausahaan BMN telah 
ditindaklanjuti secara 
tuntas       

 

  e 
Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana untuk 
mendukung proses 
konsultasi Penatausahaan 
BMN telah tersedia dengan 
memadai       

 

  f Prosedur 

Prosedur konsultasi 
penatausahaan BMN 
mudah dipahami dan tidak 
berbelit-belit       

 

  g 
Etika 
pelayanan 

Petugas yang melayani 
konsultasi penatausahaan 
BMN dapat berkomunikasi 
serta merespon dengan 
sopan yang baik       
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10 

  h 
Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk memfasilitasi 
informasi Layanan 
penatausahaan BMN       

 

  i 
Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan       

 

  j Inovasi  

Inovasi layanan konsultasi 
penatausahaan telah 
mempermudah proses 
layanan       

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISIONER LAYANAN BIRO UMUM 

KANTOR PUSAT 

 

No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10   

A 
Layanan 
Kebersihan              

  

a Kualitas 
layanan 

Ruang kerja serta fasilitas 
umum kantor terawat 
kebersihannya sesuai 
dengan protokol Kesehatan 
yang baik 

        

  

b Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu permintaan 
layanan kebersihan selalu 
ditepati 

        

  

c Integritas 
Pelayanan  

Biro Umum memberikan 
layanan kebersihan tanpa 
adanya tindakan 
diskriminasi 
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10   

  

d Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Mekanisme penanganan 
pengaduan kebersihan 
jelas dan mudah, serta 
telah ditindaklanjuti secara 
tuntas 

        

  

e Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana yang 
mendukung proses layanan 
kebersihan sudah memadai         

  

f Prosedur Prosedur permintaan 
layanan kebersihan jelas, 
mudah dipahami, dan tidak 
berbelit-belit 

        

  

g Etika pelayanan Petugas yang melayani 
kebersihan dapat 
berkomunikasi ataupun 
memberikan tanggapan 
sopan dan baik 

        

  

h Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk memberikan layanan 
kebersihan yang sesuai 
harapan         

  

i Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan         

  

j Inovasi  Inovasi layanan kebersihan 
telah memudahkan 
pelaksanaan layanan 
kebersihan         

                

B 
Layanan 
Keamanan             

  

a Kualitas 
layanan 

Selama di kantor pegawai 
merasa terjaminan 
keamanannya baik pada 
diri pribadi maupun barang 
pribadi 

        

  

b Ketepatan 
waktu  

Jadwal pemantauan 
keamanan telah 
dilaksanakan oleh petugas 
dengan tepat waktu 
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10   

  

c Integritas 
Pelayanan  

 TIDAK terdapat perbedaan 
pelayanan keamanan pada 
setiap pegawai 

        

  

d Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Terdapat mekanisme 
penanganan aduan 
keamanan yang jelas dan 
mudah, serta pengaduan 
ditindaklanjuti secara tuntas 

        

  

e Sarana dan 
prasarana 

Sarana dan prasarana 
untuk mendukung 
keamanan di lingkungkan 
kantor telah memadai 

        

  

f Prosedur Prosedur keamanan mudah 
dipahami, dan tidak 
berbelit-belit, Pegawai 
memahami Prosedur 
keamanan di unit kerjanya         

  

g Etika pelayanan Petugas keamanan 
memiliki kepiawaian dalam 
mengkomunikasikan 
kepada setiap pegawai 
dengan menjaga kesopan 
dan etika yang baik          

  

h Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk menjaga keamanan 
di lingkungan kantor         

  

i Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan         

  

j Inovasi  Inovasi layanan keamanan 
telah memudahkan 
pelaksanaan layanan 
keamanan         

                

C 
Layanan 
Kesehatan              

  

a Kualitas 
layanan 

Layanan kesehatan yang di 
lakukan Biro Umum dapat 
memberikan diagnosa awal 
yang tepat  
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10   

  

b Ketepatan 
waktu  

Jangka waktu layanan 
kesehatan tepat sesuai 
dengan jadwal yang ada         

  

c Integritas 
Pelayanan  

Layanan Kesehatan 
diberikan kepada seluruh 
pegawai BPKP tanpa 
adanya deskriminasi         

  

d Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Mekanisme penanganan 
pengaduan Kesehatan 
jelas dan mudah, 
pengaduan kesehatan 
ditindaklanjuti secara tuntas         

  

e Sarana dan 
prasarana 

Layanan kesehaan telah di 
dukung dengan sarana 
Prasarana yang memadai          

  

f Prosedur Prosedur pelayanan 
kesehatan mudah 
dipahami, dan tidak 
berbelit-belit         

  

g Etika pelayanan Petugas kesehatan 
memberikan layanan 
dengan dengan sopan dan 
baik          

  

h Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
dalam melakukan layanan 
kesehatan         

  

i Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan         

  

j Inovasi  Inovasi layanan kesehatan 
telah mempermudah 
proses layanan         

                

  

Layanan 
Tanggap 
Darurat 
Bencana             

  

a Kualitas 
layanan 

Biro Umum telah 
menyediakan layanan 
Tanggap Darurat Bencana 
yang jelas          

  

b Ketepatan 
waktu  

Informasi tanggap bencana 
telah diberitahukan tepat 
waktu dalam upaya 
penanggulangan bencana          
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No Aspek Pertanyaan 

Tidak 
Puas 

Puas 
Sangat 
Puas 

TOTAL 

6 8 10   

  

c Integritas 
Pelayanan  

Biro Umum melakukan 
upaya tanggap darurat 
bencana tanpa adanya 
diskriminasi         

  

d Penanganan 
pengaduan / 
permasalahan 

Penanganan pengaduan 
Tanggap Darurat Bencana 
di tanggapi dan 
ditindaklanjuti secara tuntas         

  

e Sarana dan 
prasarana 

Sarana prasarana layanan 
tanggap darurat bencana 
telah memadai         

  

f Prosedur Prosedur penanggulangan 
tanggap darurat bencana 
mudah dipahami, dan tidak 
berbelit-belit.          

  

g Etika pelayanan Petugas tanggap darurat 
bencana dapat bermunikasi 
serta merespon dengan 
sopan dan baik         

  

h Kompetensi 
petugas 

Petugas memiliki 
kompetensi dan 
pengetahuan yang cukup 
untuk memfasilitasi 
informasi tanggap darurat 
bencana         

  

i Metode 
Pelayanan  

Metode pelayanan yang di 
berikan mempermudah 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan         

  

j Inovasi  Inovasi layanan tanggap 
darurat bencana telah 
mempermudah proses 
layanan         
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