
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto 
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 

Tclepon 5704501 - 04, Faksimile 5738732

Nomor : /pe^/8|2o?2 9 AtvMs 2022
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pengusulan Calon Penerima Tanda Kehormatan

yang ke-40 Hari Bakti Rimbawan Pada tanggal 16 Maret 2023
Yth.:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
6. Kepala UPT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan pada peringatan Hari Bakti 
Rimbawan 2023 yang ke-40, kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilai telah berjasa luar biasa atau berjasa besar 
atau berjasa kepada Negara dan Bangsa, akan diusulkan Tanda Kehormatan Bintang 
Jasa, Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya 
Satya kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

2. Usulan Penghargaan Tanda Kehormatan diajukan secara selektif sesuai dengan yang 
dipersyaratkan PP No. 35 Tahun 2010, dan harus melampirkan Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2K) 2 Tahun terakhir minimal dengan nilai 
baik setiap unsurnya.

3. Syarat khusus usulan tanda kehormatan Bintang Jasa Satyalacana Pembangunan, 
Satyalacana Wira Karya, Satyalacana Karya Satya masing-masing sebagaimana matrik 
terlampir.

4. Untuk memperlancar proses pengusulan Tanda Kehormatan dimaksud, kami harapkan 
agar Saudara melakukan seleksi intern secara selektif dan telah melalui pengkajian/ 
penelitian oleh unit Eselon I terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dengan 
berpedoman pada persyaratan tersebut diatas.

Usulan Tanda Kehormatan RI pada peringatan Hari Bakti Rimbawan Tahun 2023 yang ke- 
40 sudah harus diterima Sekretariat Negara paling lambat awal Desember 2022, Untuk itu 
guna tercapainya ketepatan waktu perlu adanya ketentuan sebagai berikut;



a. Usulan penerima Tanda Kehormatan dilakukan secara berjenjang dari satker ke Eselon
I dan dari Eselon I ke Biro Kepegawaian dan Organisasi. Usulan diharapkan dapat 
kami terima melalui Eselon I masing-masing paling lambat tanggal 30 September 
2022.

b. Khusus untuk usulan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS), akan 
dilakukan melalui aplikasi SLKS yang dapat diakses di 
www.simpeg.menlhk.go.id/kinerja sebagaimana telah kami sosialisasikan 
kepada pengelola SLKS di lingkup eselon I, demi kelancaran penyelesaian piagam 
dan petikan mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan dan data pribadi calon penerima penghargaan SLKS diambil dari data 
SIMPEG yang bersangkutan, untuk itu agar mengupdate data SIMPEG yang 
bersangkutan

- Masa kerja calon penerima penghargaan dihitung dari SK CPNS sampai dengan 
TMT 30 November2022

- Untuk pegawai yang dikenakan sanksi disiplin dan menjalankan cuti di luar 
tanggungan negara, masa kerja di hitung setelah yang bersangkutan selesai 
menjalankan sanksi dan atau cuti diluar tanggungan negara.

- Semua usulan disampaikan melalui aplikasi, kami tidak akan memproses usulan 
yang disampaikan secara manual.

- Daftar usulan penerima SLKS disertai data pendukung/lampiran berkas masing 
masing maksimal 3 (tiga) lembar (judul SK halaman yang terdapat nama calon 
penerima penghargaan) dalam bentuk hard copy dan softcopy file gabungan 
dalam bentuk PDF minimal 700 kb yang diupload ke dalam aplikasi SLKS. Data 
pendukung/lampiran berkas dimaksud terdiri dari:
1. SK CPNS
2. SK Pangkat Terakhir
3. SK Jabatan terakhir
4. DRH singkat SLKS

- Data pendukung/lampiran berkas usul PNS yang diusulkan harus sesuai dengan 
data yang tercantum dalam daftar usulan, apabila data dukung/lampiran usulan 
dan data yang tercantum tidak sesuai kami tidak akan memproses usulan 
satyalancana PNS tersebut. Contoh Nama Jabatan terakhir pada DRH harus sama 
dengan jabatan pada SK Jabatan terkahir yang dilampirkan.

5. Usulan yang tidak lengkap administrasi dan diterima Biro Kepegawaian dan Organisasi 
setelah tanggal 30 September 2022 tidak akan diproses.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala Biro Kepegawaian dan Orgasnisasi

Tembusan : 
Sekretaris Jenderal

http://www.simpeg.menlhk.go.id/kinerja


LAMPIRAN SURAT KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 
NOMOR : 4H- / loPt* / Afc / p&s,. 7- /fifzoVL
TANGGAL : 9 ^ovl

NO TAN DA 
KEHORMATAN KRITERIA BERKAS KETERANGAN

1 Bintang Jasa WNA dan WNI Yang berjasa besar terhadap 
Negara dan Bangsa dalam suatu Bidang 
atau peristiwa atau hal tertentu yang 
bermanfaat bagi keselamatan atau 
kesejahteraan atau kebesaran negara dan 
bangsa

a. Daftar Riwayat Hidup Singkat yang 
bersangkutan

b. Uraian jasa yang luar biasa/ besar/ menonjol 
atau prestasi besar dari yang bersangkutan

c. Foto copy SKP dan P2K 2 (dua) tahun terakhir
d. Surat klarifikasi bebas dari masalah hukum, 

dari Badan Intelejen Negara (BIN), Mabes 
POLRI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi

Yang dimaksud dengan perbuatan jasa adalah :
1. Perbuatan jasa besar dalam hal membina rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa secara terus 
menerus;

2. Perbuatan jasa atau hasil karya diluar bidang 
militer yang dilakukan dapat memberikan 
manfaat yang besar bagi keselamatan, 
kesejahteraan, masyarakat dan kebesaran 
Negara;

3. Perbuatan jasa yang dimaksud terjadi pada 
suatu bidang tertentu, atau dalam suatu 
peristiwaatau kejadian penting tertentu ;

4. Perbuatan jasa tersebut sudah termasuk 
didalamnya pengorbanan harta benda, jiwa 
raga, atau pikirannya untuk kepentingan 
bangsa dan Negara;

5. Perbuatan jasa tersebut diakui di lingkungan 
instansinya atau daerahnya yang berdampak 
nasional;

2 Satyalacana
Pembangunan

WNI yang berjasa terhadap Negara dan 
masyarakat dalam lapangan pembangunan 
Negara pada umumnya atau dalam 
lapangan pembangunan suatu bidang 
tertentu pada khususnya

a. Daftar Riwayat Hidup Singkat yang 
bersangkutan

b. Uraian jasa yang luar biasa/besar/ menonjol 
atau prestasi besar dari yang bersangkutan

c. Foto copy SKP dan P2K 2 (dua) tahun terakhir

Yang dimaksud berjasa dalam memberikan darma
baktinya adalah :
1. Mereka yang telah melaksanakan

pembangunan disuatu bidang tertentu yang 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 
Bangsa dan Negara;

2. Mereka yang telah melaksanakan perencanaan 
disuatu bidang pembangunan tertentu yang 
menunjang terlaksananya pembangunan di 
lapangan

3. Hasil karya/ prestasi yang disumbangkan, 
dapat bermanfaat dan menjadi kebanggaan 
masyarakat secaraluas dilinqkunqannya,



bangsa dan negara, yang dapat diukur secara 
kualitatif dan kuantitatif

4. Perbuatan jasa tersebut diakui dan mempunyai 
dampak positif secara luas di lingkungan 
instansi atau didaerahnya

3 Satyalacana
Wirakarya

WNI yang berjasa dalam darma baktinya 
yang besar kepada bangsa dan Negara 
Indonesia dalam bidang tertentu, sehingga 
bermafaat bagi lingkungannya dan dapat 
dijadikan teladan bagi orang lain.

a. Daftar Riwayat Hidup Singkat yang 
bersangkutan

b. Uraian jasa yang luar biasa/ besar/ menonjol 
atau prestasi besar dari yang bersangkutan

c. Foto copy SKP dan P2K 2 (dua) tahun terakhir

Yang dimaksud berjasa dalam memberikan darma
baktinya adalah:
1. Mereka yang melaksanakan pengabdiannya 

yang besar dan bermanfaat bagi bangsa dan 
Negara.

2. Hasil karya/ prestasi yang disumbangkan, 
dapat bermanfaat bagi masyarakat/ 
lingkungannya, bangsa dan Negara.

3. Pengabdian/ hasil karya/ prestai yang 
disumbangkan dapat dijadikan teladan bagi 
orang lain dan diakui dan mempunyai dampak 
positif secara luas dilingkungan instansi atau 
daerahnya.

4 Satyalacana Karya 
Satya

a. PNS yang telah mempunyai massa kerja 
X,XX atau XXX tahun atau lebih;

b. Secara terus menerus danmenunjukkan 
kesetiaan, kecakapan,kejujuran dan 
kedisiplinannya;

c. Tidak dalam menjalani hukuman disiplin 
pegawai tingkat sedang dan tingkat 
berat dalam masa kerja tersebut 
sehingga dapat dijadikan teladan bagi 
setiap pegawai lainnya.

a) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan 
Pertama (CPNS)

b) Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir
c) Foto copy Surat Keputusan Jabatan Terakhir
d) Salinan/ foto copy Piagam Satyalacana Karya 

Satya Sepuluh Tahun (10 Tahun), Dua Puluh 
Tahun (20 Tahun), atau Satyalacana Karya 
Satya bentuk lama, apabila memilikinya

e) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin

f) Daftar Riwayat Hidup Singkat yang bersang
kutan (sebagaimana contoh terlampir)

g) Foto Copy SKP dan P2K 2 (dua) tahun 
terakhir,

Kepala Biro Kepegawaian dan Orgasnisasi
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