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 Maksud dan tujuan  

Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi jabatan fungsional tertentu adalah untuk 

memantapkan proses administrasi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan  antara lain ;  

 Cepat   tugas pelayanan di bidang kegegawaian dilaksanakan sesuai stardart SOP  

 Tepat  usul proses administrasi diberikan kepada orang telah terpenuhi persyaratan  

 Cermat dan teliti menyusun berkas usul 

sesuai dengan jenis dan standart dokumen 

yang ditentukan. 

 Disipilin penyampaian usul administrasi 

jabatan sesuai dengan tata waktu yang 

ditentukan 

 Setiap hasil kerja/tindakan harus dapat 

dipertanggung jawabkan 

Untuk meningkatkan pemahaman dibidang 

administrasi jabatan fungsional tertentu Biro 

Kepegawaian  dan Organisasi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan  

bimbingan teknis  administrasi jabatan fungsional 

tertentu pada  tanggal 2 Agustus 2016 bertempat di Kantor Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan Wilayah VIII diikuti oleh  Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengelola Kepegawaian 

dan Koordinator Pejabat Fungsional dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  Provinsi Bali yaitu  BPKH Wiayah VIII, BPDAS  Unda Anyar LHK, BPSLKL 

Wilayah Jawa Bali dan Nusra, Balai PPI dan KARHUTLA Wilayah Jawa Bali Nusra, Balai 

KSDA Bali, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah  VII dan Balai Taman Nasional Bali 

Barat. Pada acara tersebut hadir juga dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata 



Lingkungan Ibu Endang (Kepala Sub Bag Pengembangan kepegawaian beserta staf 

pengelola kepegawaian jabatan fungsional).  

Kepala BPKH Wilayah VIII ( Ir. Syafri,MM) selaku koordinator UPT Kementerian LHK 

Provinsi Bali membuka acara Bimtek Pengelolaan administrasi jabatan fungsional tertentu 

dalam sambutan menyampaikan bahwa kita bersyukur mendapat bimbingan teknis dari  

Biro Kepegawaian untuk lebih memahami tentang pengelolaan administrasi jabatan 

fungsional dan barang kali ada permasalahan dapat disampaikan pada acara ini, Terima 

kasih kepada  Bapak Suwardi dari Biro Kepegawaian telah datang ke Bali yang 

memberikan bimbingan teknis kepada pejabat fungsional. Selanjutnya dari Biro 

Kepegawaian Bapak Suwardi (Kepala Sub Bag Administrasi Jabatan Fungsional) sebagai 

narasumber dan moderator adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha  (Dra. Ni Made Yorni) 

Adapun materi yang dibahas  antara lain ; 

- Hasil Evaluasi Permasalahan  proses adiministrasi jabatan Fungsional tahun 2015 

- Seputar permasalahan usul kenaikan pangkat jabatan fungsional  akibat 

kekurangan berkas tahun 2015 

- Perubahan kebijakan administrasi kepegawaian  

- Perubahan regulasi 

- Peran pejabat pengelola kepegawaian 

- Proses Administrasi jabatan fungsional Biro Kepegawaian 

- Komptensi pejabat pengelola kepegawaian 

- Persyaratan Angka Kredit kenaikan jabatan/kenaikan Pangkat Fungsional PEH dan 

Polhut 

Perubahan kebijakan Bidang Adninistrasi Kepegawaian secara internal antara lain ; 

 Usul kenaikan pangkat yang diproses Biro Kepegawaian  dan Organisasi  adalah 

dalam keadaan lengkap dan benar. 

 Apabila berkas dalam keadaan tidak lengkap, akan diproses pada periode 

berikutnya.   

 Tidak ada toleransi proses usul Kenaikan Pangkat melewati batas waktu, dengan 

dalih alasan apapun. 

 Surat Keputusan kenaikan jabatan fungsional yang digunakan syarat Kenaikan 

Pangkat, penetapannya tidak boleh melewati tanggal pengajuan SAPK usul 

kenaikan pangkat ke BKN. 



Sedangkan secara external antara lain ; 

  Usul  kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Utama oleh Presiden, berlakunya sejak 

ditetapkan (tidak berlaku surut).  

 BKN memberikan batas waktu maksimal 10 hari kerja untuk melengkapi 

kekurangan berkas usul Kenaikan Pangkat, apabila dalam jangka waktu yang 

ditentukan belum dilengkapi, akan ditolak.   

 BKN memiliki kebijakan/aturan yang tidak tertulis tetapi diberlakukan dalam proses 

kenaikan pangkat, sehingga setiap pergantian peronil pemroses usul Kenaikan 

Pangkat  di BKN kebijakan akan berubah-ubah. 

 Perubahan regulasi peraturan jabatan fungsional PEH, Polhut dan Penyuluh Kehutanan 

berdampak terhadap Perubahan ketentuan proses administrasi jabatan fungsional :  

 Persyaratan pengangkatan, Kenaikan 

jabatan, kenaikan pangkat. Persyaratan 

PAK yang dapat  digunakan  sebagai 

bahan pertimbangan kenaikan  

jabatan/pangkat.  

Perubahan regulasi peraturan jabatan 

fungsional PEH, Polhut dan Penyuluh 

Kehutanan berdampak terhadap 

Perubahan ketentuan proses administrasi 

jabatan fungsional : 

a. Persyaratan  pengangkatan, Kenaikan     jabatan , kenaikan pangkat 

b.Persyaratan PAK yang dapat   digunakan   sebagai bahan pertimbangan kenaikan     

   jabatan/pangkat. 

Adapun Peran Pejabat Pengelola Kepegawaian antara lain ; 

1. Mendata/menginventarisasi pejabat fungsional yang memenuhi syarat untuk 

diberikan penghargaan (pengangkatan, kenaikan  jabatan, kenaikan pangkat dan 

lain-lain.) 

2. Menyusun dan menyiapkan bahan usul proses administrasi kepegawaian. 

3. Mengusulkan  proses administrasi kepegawaian kepada unit eselon I 

 

 



Permasalahan Penolakan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional Akibat kekurangan berkas Per 

Oktober 2015 

 
No. 

Jenis Penolakan Berkas oleh 
BKN 

Standar 
Dokumen yang ditentukan 

BKN 

 
Keterangan 

1. Copy ijazah Perguruan Tinggi 
LN, dilegalsir oleh Kapusdiklat. 

Surat Keputusan 
Pengakuan Dikti 

 

2. Sk.Jabatan Fungsional yang 
digunakan syarat KP, berlaku 

surut tetapi penetapannya 
melewati tanggal pengajuan 

SAPK 

TMT jabatan fungsional 
dapat berlaku surut, tetapi 

penetapannya sebelum 
pengajuan SAPK ke BKN 

 

3. Terjadi kesalahan dalam 
penjumlahan angka kredit pada 
PAK. 

Angka Kredit PAK benar 
dalam penjumlahan, 
horisontal/vertikal 

Dimungkinkan setelah 
dihitung kembali Angka kredit 
kumulatif tidak cukup. 

4 Usul kenaikan pangkat dengan 
masa kerja dalam jabatan dan 

pangkat lebih dari 5 tahun, 
tidak dilampiri Surat Keputusan 

pemberhentian sementara dan 
pengangkatan kembali 

Melampirkan Sk. 
Pembebasan sementara 

dan pengangkatan 
kembali 

  

5. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
(PPK) terdapat salah satu unsur 

ada yang nilainya cukup 
(kurang dari 76) 

PPK setiap unsur minimal 
bernilai baik 

  

6. Pejabat Penilai Prestasi Kerja 

Pegawai dilakukan oleh Plt/Plh. 

Pejabat penilai PPK adalah 

pejabat struktural 
devinitif. 

Tidak diperbolehkan dinilai 

oleh atasan pejabat penilai, 
merangkap pejabat penilai. 

7 SKP yang disampaikan tidak 

lengkap (tidak mengandung 
istilah 3 serangkai) : 

PPK, Sasaran,Capaian. 

Melampirkan 3 serangkai  

(PPK,Sasaran dan 
Capaian) selama 2 tahun 

terakhir dan untuk tahun 
2013 masih menggunakan 
DP.3 

  

8. PPK, Sasaran Kerja dan Capaian 

akibat dari mutasi baik PJF 
maupun pejabat penilai, tidak 

dilampirkan seluruhnya  

PPK, Sasaran Kerja dan 

Penilaian capaian 
dilampirkan keseluruhan 

 

9. Tanggal penetapan penilaian 
pada penilaian capaian sasaran 
kerja dibuat pada awal bulan 

tahun  berikutnya. 

Tanggal penetapan 
penilaian capaian adalah 
pada akhir bulan dan 

tahun yang 
berasangkutan, karena 

pada awal Januari sudah 

  



masuk periode sasaran 
kerja tahun berikutnya.  

10 PJF yang telah memperoleh 

Ijazah lebih tinggi dan gelar 
sudah dicantumkan dengan Sk. 

Intern Kementeran LHK melalui 
Alih Tk.Ahli/ penempatan 
kembali karyasiswa, tidak 

melampirkan lagi copy ijazah 
dilegalisir oleh PJBW dan Sk. 

TB/IB tersebut. 

Pengakuan gelar/ijazah 

untuk peningkatan karier 
PNS menjadi kewenangan 

BKN. 
Sebagai indikator 
pengesahan Ijazah oleh 

BKN gelar sdh 
dicantumkan pada Sk.KP 

terakhir, apabila belum 
tercantum gelar, 
disyaratkan melampirkan 

copy ijazah dan Sk.TB/IB. 

Copy ijazah dilengkapi 

dengan trankrip nilai 

11. Copy PAK yang dilampirkan 
pada usul KP tidak 

menunjukkan nilai angka kredit 
berkesinambungan, mulai dari 

angka kredit yang tercantum 
dalam KP terakhir, sampai 
dengan periode terakhir. 

Copy PAK dan Asli guna 
kelengkapan KP harus 

menunjukkan nilai angka 
kredit yang 

berkesinambungan, baik 
nilai, maupun periode 
penilaiannya. 

Copy PAK yang dilampirkan 
mulai dari PAK yang 

digunakan untuk KP terakhir 
s/d PAK terakhir. 

12 PJF yang ditugaskan di Seksi 

Wilayah/BKO yang melakukan 
perkuliahan di wilayah tersebut, 

tidak melampirkan 
Sk.penempatan/penugasan 
BKO, sehingga perkuliaahan 

terkesan jauh/diluar standar 
yang ditentukan BKN. 

Melampirkan Sk. 

Penempatan / BKO pada 
saat perkuliaahan 

dilaksanakan. 

  

13. PJF tidak melampirkan Sk. Alih 

tugas 

Melampirkan copy Sk alih 

tugas apabila unit kerja 
pada Sk.KP terakhir 
berbeda dengan unit kerja 

yang akan diusulkan 
kenaikan pangkat. 

  

14 Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai, Sasaran dan capaian 
tidak distempel dinas / copy 
tetapi tidak dilegalisir. 

Distempel dinas pada 

tanda tangan pejabat 
penilai dan atasan pejabat 
penilai. 

Apabila foto copy  harus 
dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang. 

  

 
 

 
 
 



Kesimpulan : 

 
 Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang antara lain ; 

 
1. Berkas yang disampaikan ke depan dalam keadaan lengkap /benar sesuai tata 

waktu dan prosedur  yang telah ditentukan dan meminimalisir terhadap kekurangan 

berkas 

2. Menyelesaikan proses pengusulan pengangkatan  calon PJF  binaan KLHK  ke dalam 

jabatan fungsional definitiv. 

3. Melakukan penyelesaian proses pembebasan     sementara bagi yang telah memiliki 

masa  kerja dalam jabatan/pangkat 5 tahun/lebih belum dapat mencapai angka 

kredit minimal  yang ditentukan 

4. Kebijakan – kebijakan pengelola jabatan fungsional tertentu agar dilakukan sama 

kepada pejabat fungsional masing – masing UPT. 

5. Kegiatan – kegiatan pada UPT dapat mendukung tugas-tugas Fungsional yang 

tercantum pada butir – butir angka kredit.  

6. Pengembangan karir dan Uji komptensi akan dilaksanakan semua pejabat 

fungsional baik untuk alih jenjang, naik jabatan / pangkat. 

7. Untuk meningkatkan SDM  Tem Penilai Pendahulu agar didiklatkan  

8. Penyampaian surat teguran oleh Kepala UPT kepada  Pejabat Fungsional yang telah 

memiliki masa kerja 4 tahun 6 bulan dalam pangkat dan jabatan belum dapat 

mencapai angka kredit minimal yang ditentukan. 

 

                                                                       

                                                                    

 


