
 

 

INFO  KEPEGAWAIAN 
 

BPKH WILAYAH VIII  MENUJU  
KANTOR PEDULI LINGKUNGAN ( ECO-OFFICE) 

 
Ecco-Office  adalah Kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem 

manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. 
 

Pembahasan Eco- office dilaksanakan pada 
acara sosialisasi oleh Pusat  Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion Balai dan Nusa 

Tenggara pada tanggal 9 Mei  2016 yang 
diikuti oleh segenap karyawan/wati BPKH 

Wilayah VIII. Kepala BPKH Wilayah VIII       
(Ir. Syafri,MM) dalam sambutan/membuka 

acara terkait dengan Eco-office 
menyampaikan  bahwa rasa syukur kita 
dapat berkumpul untuk mengetahui lebih 

jelas tentang eco-office yaitu peduli 
terhadap lingkungan, dengan eco-office 

kantor kita akan semakin bersih dan aman 
serta penghematan biaya. Selanjutnya 

Kepala Pusat Pembangunan Ekoregioan Bali Nusa Tenggara (Drs. Rijaluzzaman) dalam 
arahannya menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat 
berkumpul dalam acara ini sebagai korp rimbawan  walaupun baru bergabung pada 

kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, apa lagi sekarang kita telah 

memakai  baju/pakaian seragam yang sama 
dengan harapan kita selalu memupuk rasa 
persatuan dan memiliki jiwa korsa sebagai 

Aparatur Sipil Negara dan peduli terhadap 
lingkungan. Dan saya merasa bangga juga 

BPKH Wilayah VIII sebagai Koordinator UPT  
di Priovinsi Bali yang telah  memberi contoh 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
tugas dan melaksanakan salah satu program 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yaitu Eco-office. Atas dukungan 
dan responsive, saya mengucapkan terima kasih. Untuk lebih jelasnya dan pemahaman 

masalah ecco-office dan bagaimana Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
Bali dan Nusra  telah melaksanakan ecco office nanti  akan disampaikan oleh Ibu Santi 

Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.   
Dalam materinya disampaikan bahwa Pelaksanaan Eco-Office di kantor yaitu ; 

 Efesiensi penggunaan listrik 

 Eesiesi penggunaan air bersih 



 Peningkatan luas area hijau 
 Pengurangan kemasan plastik 

 Pemilahan sampah organik & 
anorganik 

 Penggunaan dua sisi kertas 

 Pengurangan penggunaan 
tissue 

 Pembuatan biopori 
 Penyediaan TPS B3 & limbah 

B3 
 Penggunaan Vi-gas pada    

                Kendaraan dinas                                                  

Adapun strategi penerapan eco-office  yaitu : 
1. Komitmen dan dukungan pimpinan; 

2. Lakukan secara bertahap; 
3. Tetapkan target per-tahun; 

4. Fasilitas atau sarana yang dapat diakses dengan mudah dan nyaman; 
5. Tidak bosan-bosan untuk saling mengingatkan; 
6. Kontrol secara teratur; 

7. Terapkan dengan tegas 
Selanjutnya diskusi yang berkembang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Pemilahan sampah organik & anarganik  perlu dilakukan baik dikantor maupun 
rumah tangga  

2. Untuk pembuatan biopori khususnya dirumah tangga belum dapat dilaksanakan 

secara maksimal oleh karena  kurang area/luasan area dan biaya pembuatan 
3. Penyedian TPS B3&limbanh B3 belum dapat dilaksanakan di kantor dan 

penggunaan VI-gas pada kendaraan dinas mengingat kurangnya dana. 
4. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di kali atau disungai 

5. BPKH Wilayah VIII yang telah ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) 
telah melaksanakan eco office yaitu pembuatan biopori di halaman Kantor 
sebanyak 140 unit  berupa tutup besi dihalaman, dan pasang biopori dengan tutup 

PVC tanaman  21 unit, Spesifikasi teknis yaitu: 
- Kedalaman galian 80 cm,  

- Pipa kesing 3 “D- 80 cm 
- Tutup biopori besi 8 

- Tutup pipa 3 “ Dol 
Bagaimana tindak lanjut eco office pada Kantor BPKH Wilayah VIII ? apakah sudah melaksanakan  
BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan antara lain  

 mematikan lampu yang tidak diperlukan 
 Mematikan ac 

 Mencabut  kabel perangkat elektronik 
dan steker 

 Menanam pohon  

 Pengurangan kemasan plastik 
 Pembuatan biopori 

 
Demkian sekilas info tentang BPKH  Wilayah 
VIII menuju kantor Peduli Lingkungan 

(ECO – OFFICE)                                                                     
                                                                          
Penulis, Komang Sridanayasa, SH.MH                                                                                        
Analis data kepegawaian BPKH Wilayah VIII 
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