
 

 

INFO  KEPEGAWAIAN 
PEMBINAAN/ARAHAN 

 OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN  
LINGKUP UPT MENLHK PROVINSI BALI  

 
                                                               oleh Komang Sridanayasa,SH.MH 

                                                                           Analis data Kepegawaian BPKH Wilayah VIII 
 
                                                                  

Pembinaan/arahan oleh kepala Biro 

Kepegawaian pada   24 Pebruari 2017                                             

1. yang diikuti oleh pejabat Struktural 

dan 3 orang/staf  lingkup UPT 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Bali dan 
karyawan/wati, BPKH Wilayah VIII , 
BPDASHL Unda Anyar, BPSKL 

Wilayah Jawa Bali Nusra, BKSDA 
Bali, BPHP Wilayah VII Denpasar, 

bertempat di Aula BPKH Wilayah 
VIII. Kepala BPKH Wilayah VIII 
selaku Korwil UPT  (Ir, Syafri,MM)  

membuka acara  dan sekaligus sebagai moderator  bahwa kita  bersyukur pada hari ini 
dapat berkumpul untuk mendapat arahan atau pencerahan oleh Kepala Biro kepegawaian, 

saya minta dapat memberikan masukan  dan menyampaikan permasalahan terkait dengan 
kepegawaian. Selanjutnya Dalam arahan/narasumber Kepala Biro Kepegawaian  (Ir. Erni 

Mayana, MM) menyampaikan bahwa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada 
hari ini kita dapat berkumpul dan kemarin telah melaksanakan Pengukuhan sumpah/janji 
PNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali yang bertempat 

di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.  Kita sebagai Apararur Sipil Negara 
sudah tentu  wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam 

melaksanakan tugas agar mentaati ketentuan jam kerja. Adapun arahan yang disampaikan 
mengenai era Reformasi Birokrasi  yaitu :  Manajemen perubahan/ budaya kerja, Penataan 

Peraturan,  Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem, Penguatan 
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pelayanan publik. Dari 8 (delapan) area 
Reformasi dan Birokrasi yang disampaikan mendapat perhatian dan tanggapan dari 

pejabat struktural dan staf yang 
hadir.  

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
LHK saat ini berjumlh 4.685 telah 
memiliki pejabat fungsional binaan  

Kementerian LHK antara lain PEH, 
Penyuluh Kehutanan, POLHUT, 

Pengawas Lingkungan Hidup dan 
Pengendali dampak Lingkungan, 

namun disarnakan bagi yang 



berminat akan dilakukan inpasing bagi pegawai untuk menjadi pejabat fungsional tertentu. 

Pejabat fungsional agar disiplin mengajukan DUPAK apabila tidak mengajukan angka kredit 
akan diberhentikan melalui proses dari surat peringatan selama  4 tahun belum terpenuhi 

angka kredit, s/d 5 tahun  pemberhentian sementara dan 6 tahun diberhentikan sebagai 
pejabat fungsional. Untuk pengelolaan simpeg dan SAPK diminta agar aktif membuka yang 
dilakukan secara on line  dan melengkapi data yang benar untuk proses kenaikan pangkat 

dan pensiun otomatis. 
 Berdasarkan diskusi Tanya 

jawab maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  1). Masih 
terdapat pegawai yang kurang 

mentaati jam kerja seperti main 
game, nonton serial India  di 

Anteve kata kepala BKSDA, siapa 
yang berminat pindah ke BKSDA 

terutama pendidikan Sarja 
Ekonomi  ayo  daftar karena saat 
ini BKSDA Bali sangat 

membutuhkan dalam pengelolaan 
keuangan dan jabatan 

Bendaharawan telah diisi oleh tenaga fungsional PEH. 2). Sedangkan Kepala BPDASHL 
menyampaikan  terdapat kontra tupoksi  seperti sertifikasi tanaman yang seharusnya 

dilaksanakan oleh  BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusra 3)  Kepala Sub Bag TU TNBB masalah 
alih jabatan POLHUT ke Struktural dimana tunjangan kinerja struktural lebih kecil bila 
dibandingkan dengan jabatan fungsional, dan  adanya shif/tambahan jam kerja terutama 

POLHUT saat jaga sehingga perlu mendapat perhitungan terkait degan tunjangan kinerja. 
4). Masalah Reformasi dan kepegawaian juga  disampaikan oleh Staf BPKH Wilayah VIII 

(Komang Sridanayasa) antara lain ; terkait dengan Reformasi dan Birokrasi yaitu 8 

(delapan) area yang perlu dilaksanakan  sesuai kebijakan Kementerian LHK antara lain  yang 

disampaikan oleh Kepala Biro kepegawaian  juga ditambahkan menjadi 9 area sesuai 

dengan SK Sekjen No. 201 tahun 2014  yaitu  Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

 Kompetensi pegawai sesuai jabatan yang akan ditempatkan  seperti tenaga teknis ke 
bagian TU atau administrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi 

mendapat dukungan sesuai kompetensi personil yaitu The Right Man on The Right Place. 
 Berdasarkan kode Etik PNS no 11 tahun 2011 pada nomor 7 perlu dilakukan revew 

terutama pemahaman pengembangan kebijakan Kehutanan nasonal dimana dalam 
organisasi telah mengalami perubahan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 

 Masalah Sumpah/janji PNS telah diatur sesuai Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014  
pasal 66  dan PP No. 53 tahun 2010  yaitu kewajiban PNS untuk mengucapkan Sumpah 

dan janji PNS  
 Nomenklatur jabatan Pelaksana sesuai Peraturan Manpan No 25 tahun 2016 akan 

dilaksanakan kajian dan penyesuaian dimana Kehutanan terdapat jabatan sejumlah 18 
dan Lingkungan Hidup sejumlah 19 jabatan sebelum dilakukan jabatan baru maka jabatan 
sekarang masih diberlakukan. 

 Tunjangan jabatan Fungsional labih besar kalau dibandingkan dengan struktural 
sesuai jabatannya karena ada resiko yang dihadapi oleh pejabat fungsional dan tujangan 

kinerja akan dibayarkan apabila tidak melaksanakan kinerja tidak baik, dan dikenakan 
sanksi seperti kenaikan pangkatnya bisa 9 tahun bila terjadi pemberhentian sebagai 
pejabat fungsional dan SKPnya dengan nilai cukup, 



 Adanya perubahan organisasi terutama pada BPKH Wilayajh VIII seksi ISDHL maka 

perlu adanya jabatan  dan peningkatan SDM terutama masalah tata  lingkungan. 
 Kepala Biro Kepegawaian merespon dimana  BPKH Wilayah VIII telah membentuk 

Tim Reformasi dan Birokrasi dari 9 area sesuai dengan Keputusan Sekjen  
 Kepala Biro Kepegawaian menyatakan terjadi perubahan organisasi sesuai peraturan 
No 18 dimana BPKH terdapat tupoksi tentang tata lungkungan sehingga dalam 

kegiatannya juga dilaksanakan oleh P3E atau Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion. 
 

Demikian sekilas info tentang pembinaan dan arahan oleh Kepala Biro Kepegawaian 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan harapan semoga dapat menjadi 
perhatian bagi para rimbawandan terima kasih. 

 
                                                                             
 

                                                                  


