
SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELANGGARAAN PENDIDlKAN DAN PELATIHAN

FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menirnbang

Mengingat

a. bahwa untuk menjarrun terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan fungsional perencana secara akuntabel
dan profesional, perlu disusun Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Perencanai-

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ten tang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Perencana;

1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun
1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor ...
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan
Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perencanaan Fembangunan NasionallBadan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHANFUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Diklat,
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana ...
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sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999.

3. jabatan Fungsional Perencana, adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan
organisasi yang dalam pelakasanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri di bidang perencanaan.

4. Pejabat fungsional perencana, adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan perencanaan di Kementerian PPNIBappenas.

5. Instansi Pembina ]abatan Fungsional Perencana adalah
Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, yang
selanjutnya disebut Bappenas.

6. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas adalah Sekretaris
Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan
NasionallSekretaris Utama Badan Perencanaan
Pernbangunan Nasional.

7. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana,
selanjutnya disebut Pusbindiklatren, adalah unit kerja di
Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melaksanakan
pembinaan dan pengernbangan jabatan fungsional
perencana pusat dan daerah.

8. Kepala Pusbindiklatren adalah Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian
PPNIBappenas.

9. Kepala Biro SDM adalah Kepala Biro Sumber Daya
Manusia Kementerian PPNIBappenas.

Pasa12

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk
memberikan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana
dalam melaksanakan Diklat Fungsional Perencana.

Pasa13 ...
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Pasal3

Diklat Fungsional Perencana sebagairnana dimaksud dalam
Pasal Z terdiri atas:
a. Diklat Fungsional Perencana Pertama;
b. Diklat Fungsional Perencana Muda;
c. Diklat Fungsional Perencana Madya; dan
d. Diklat Fungsional Perencana Utama.

Pasal4

Penyelenggara Diklat Fungsional Perencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Z adalah Pusbindiklatren.

Pasal5

Penyelenggara Diklat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4
dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Pusbindiklatren
dan/ atau Lernbaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi
yang te1ah dinilai dan ditetapkan oleh Kepala Pusbindiklatren.

Pasal6

Pelaksana Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
melaksanakan Diklat berdasarkan struktur kurikulum dan
mata diklat yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

Pasal7

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana diatur
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal8

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:
a. Lampiran I Kamus Kompetensi Perencana;
b. Lampiran 11 Pedoman Pelaksanaan Diklat Fungsional

Perencana Pertama;
c. Lampiran III Pedoman Pelaksanaan Diklat Fungsional

Perencana Muda;

d. Lampiran ...
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d. Larnpiran IV Pedornan Felaksanaan Diklat Fungsional
Percncana Madya; dan

e. Larnpiran V Pedornan Pelaksanaan Diklat Fungsional
Perencana Utama.

Pasa19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini

1. Ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 1105/Ka/08/2001
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Administrasi di
Lingkungan Bappenas yang rnengatur tentang tata cara
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan

2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor : KEP. 013/M.PPN/02/2003 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Fenjenjangan Perencana sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pernbangunan
Nasional Nomor: PER.006/M.PPN/09/2006,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

-1~
Emmy Suparmiatun
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d. Lampiran IV Pedoman Pelaksanaan Diklat Fungsional
Perencana Madya; dan

e. Lampiran V Pedoman Pelaksanaan Diklat Fungsional
Perencana Utama.

Pasa19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini

1. Ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 1105/Ka/08/Z001
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Administrasi di
Lingkungan Bappenas yang mengatur tentang tata cara
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan

Z. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan
Nasional Nomor : KEP. 013/M.PPNIOZ/Z003 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Penjenjangan Perencanaan sebagairnana diubah dengan
Peratran Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan
Nasional Nomor: PER.006/M.PPNI09/Z006,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Z9 April ZOll

MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

I~,
Emmy Suparlniatun
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BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Konsep Umum Kamus Kompetensi

a. Kamus kompetensi adalah buku rujukan konsep dan arti kompetensi atau
model kompetensi yang disusun khusus oleh jabatan fungsional perencana.

b. Kamus kompetensi berfungsi untuk membantu mengenal setiap kompetensi
secara lebih detail. Didalamnya terdapat indikator-indikator perilaku yang
merupakan building block tundamental pada setiap model kompetensi.
Dimana indikator-i ndikator perilaku tersebut dihimpun dan diorganisasikan
dalam beragam dimensi kompetensi dalam bentuk berjenjang dengan
beberpa tingkatan atau level. Indikator perilaku rnerupakan contoh-contoh
perilaku yang akan diobservasi ketika seseorang mendemonstrasikan suatu
kompetensi.

c. Judulinama kompetensi yang disepakati adalah sebagai suatu istilah yang
dapat memaknai secara representatif rangkurnan dari kumpulan sejumlah
indikator perilaku yang memiliki keserupaan tertentu, Biasanya judul
kompetensi pendek dan menggarnbarkan ke khasan muatannya sebagai
pembeda dari kornpetensi-kornpetensi yang lain.

d. Definisi/deskripsi adalah uraian singkat rnengenai karakteristik kemampuan
yang dibutuhkan untuk rnengerjakan tugasnya dalam rangka menghasilkan
prestasi kerja yang efektif.

e. Indikator perilaku adalah perilaku yang harus ditampilkan untuk
menentukan apakah seorang telah rnenunjukkan kornpetensi tertentu atau
tidak dalam mengernban tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

2. Ruang lingkup Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana, terdiri atas:

a. Kamus kompetensi inti Jabatan Fungsional Perencana;

b. Kamus kompetensi teknis Jabatan Fungsional Perencana; dan
c. Kamus kompetensi spesifikJabatan Fungsional Perencana.

3. Uraian ruang lingkup Kamus Kornpetensi jabatan Fungsional Perencana
sebagaimana dimaksud dalarn angka 2, dijabarkan secara rinci pada Bab H.

BAB 11 ...
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BAB 11
URAIAN KAMUS KOMPETENSI

A. Kamus Kompetensi Inti

1. Integritas

a. Integritas adalah rnelaksanakan tugas didasari keutuhan pribadi yang
rnenyangkut kernatangan ernosional, persepsi yang realistis, sosiabilitas
dan memiliki pegangan hidup (way of lite) sesuai dengan norma
masyarakat dan tuntutan agarna. Keutuhan pribadi untuk dapat rnenyatu
dan rnerespon kebutuhan rnasyarakat luas ternpat ia rnengabdi.

b. Kata-kata kunci:
I) Konsisten terhadap tugas/ etika profesil norma sosial.
2) Mempersepsi secara realistis.
3) Bersikap terbukal asertif.
4) Memiliki pegangan hidup.
5) Memiliki kepekaan sosial.
6) Understanding) Empathy & earring.

Level Indikator Perilaku
Level I: 1.
Melakukan tugas sesuai
aturan atas dasar
pengawasan. 2.

3.

Mernerlukan pengawasan berkala untuk
menJamm tercapainya target kerja operasional
sehari -hari.
Perhatian tidak teralihkan ketika harus
menangam suatu tugas yang rnenghendaki
penyelesaian segera.
Tidak berani rnelakukan hal-hal di luar
penugasannya.
Berpegang pada aturan/prosedur, mernatuhi
aturari/ prosedur.

4.

Level 2: 1.
Melakukan tugas
dengan kernatangan
ernosional dan persepsi
yang realistis.

2.

Mengetahui rnana yang baik/tidak baik, man a
yang boleh/tidak boleh berdasarkan acuan-
acuan baku yang tertera sebagai aturan lembaga,
dan ketika harus bertindak rnandiri berpedornan
pada aturan terse but.
Muncul rasa percaya diri karena ada dirnensi-
dirnensi yang jelas dari aturan/mekanisme kerja
lernbaga.
Menjaga kerahasiaan.
Mendahulukan kepentingan orgarusasi karena
mernaharni dirnensi-dimensi peraturan
orgarusasi.

3.
4.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

5. Tidak mernanfaatkan wewenangnya untuk
kepentingan pribadi, karena norma-norma yang
jelas dan urnum (general) yang biasa dipakai
sebagai pegangan,

6. Berani rnernpertahankan prinsip-prinsip
organisasi karena dapat mengacu pada aturan-
aturan yang jelas dari organisasi,

Level 3 : 1.

Konsisten antara kata
dan perbuatan sebagai
pola prilaku/kebiasaan. 2.

Memiliki perhatian dan kesediaan untuk
membantu secara personal untuk mernenuhi
tugas bersama.

Memiliki sikap peduli terhadap kebutuhan
orgarusasi untuk sampai pada inisiatif yang
sesuai dalam rangka rnemenuhi kebutuhan
tersebut.

3. Menyatakan pendapat secara asertif (berani
terbuka), tanpa rnenyinggung perasaan.

4. Menampilkan diri apa adanya dan tidak sukar
bagi orang lain rnenduga apa yang ia rnau, serta
rnudah berintegrasi dengan tuntutan umum.

5. Berani berkata mengenai hal-hal yang tidak
seuai dengan nilai pribadi atau organisasi.

6. Menghargai perbedaan pendapat, karakteristik,
dan kepentingan setiap orang dengan tidak
mernbedakan perlakuan pada setiap orang.

7. Mendahulukan introspeksi terhadap diri
daripada melihat kesalahan pihak lain ketika
berhadapan dengan kegagalan, atau kesalahan.

Level 4 : 1.

Mendahul ukan
kepentingan orgarusasi 2.
daripada kepentingan
dirinya.

Menilai kebutuhan orgarusasi lebih penting/
tinggi daripada kepentingan diri.

Membentuk standar yang tegas, berupaya aktif
untuk rnendorong konsistensi orang lain dalam
berkata dan berperilaku sesuai tatanan nilai
organisasi ketika bekerja secara individu dan tim.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

3. Secara asertif disertai nilai -nilai kesopanan dan
memerhatikan budaya, mengoreksi tindakan diri
dan orang lain dengan mengacu pada perangkat
nilai formal maupun informal yang umum.

Kemampuan untuk rnernbangun hubungan yang
terbuka, tulus dan dapat dipercaya,
memperlakukan seluruh individu dengan bijak,
bertingkah laku sesuai dengan nilai - nilai yang
diyakini dan komitmen yang telah disepakati,
mernpertahankan standar integritas yang tinggi,

Level 5:

Mengilhami,
menciptakan situasi,
sehingga orang lain atau 2.
lingkungan
menurnbuhkan satu kata
dengan perbuatan (way
ot lite). 3.

4.

1. Mernbangun suasana yang mengilharni orang
lain atau lingkungannya untuk menurnbuhkan
satu kata dengan perbuatan.

Berperan aktif (rnencari cam-cam, suasana,
dukungan) untuk mengembangkan kepribadian
yang integrated dari orang-orang dalarn
organisasi, dengan metode yang efektif.

Mengedepankan nilai-riilai kejuangan dan
pandangan hidup bangsa rnenjadi sikap dan
perilaku dalarn penyelenggaraan pernerintahan
dan pernbangunan, yang dapat "terbaca" Itersirat
dalam langkah atau hasil kerjanya.

(Memberi nilai) bekerja lebih sebagai kegiatan
ibadah daripada mencari nafkah.

4.

2. Kemampuan ...



-5-

2. Kernampuan Berfikir Strategis:

a. Kemarnpuan berfikir strategis adalah kernarnpuan dalam rnerumuskan
perrnasalahan mendasar serta mengintegrasikan setiap hal yang terkait
dengan kepentingan pernbangunan agar tercipta rencana pernbangunan
yang ideal (sesuai dengan ide) yang mempertirnbagkan realitas dan
berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah, rnaupun panjang.

b. Kata-kata kunci:
1) Memahami visi lernbaga dan lingkup Iernbaga ke luar dan ke dalam.
2) Berpikir kornprehensif, analitik-kritis, integratif, dan jangka panjang,
3) Ideal dengan pertirnbangan realistis (cara berpikir harus membumi).
4) Fokus pad a hal penting dan rnengurangi aktivitas yang tidak penting.
5) Berpikir sistemik.
6) Lateral & Divergen (keluasan wawasan, aspirasi).

Indikator PerilakuLevel

Level I:

Cara berpikir konkrit
praktis berdasarkan 2.
rencana yang telah
tersedia.

1. Mengenali lingkup dan pelaksanaan tugas unit!
departemen.

Mengenali hubungan sebab akibat dari
perrnasalahan sehari - hari.

Mengetahui sumber data dan inforrnasi relevan
yang mendukung pelaksanaan tugas.
Mengumpulkan data yang relevan dan
mengidentifikasi hubungan sebab akibat suatu
masalah.

Memilah data dan inforrnasi sesuai dengan
relevansi masalahnya.

Memberikan kontribusi inforrnasi dan data yang
relevan pada perencanaan operasional,

Menguraikan proses kerja ke dalam tugas dan
aktivitas harian.

3.

4.

5.

6.

7.

Level 2:

Cara berpikir analitis
pad a perrnasalahan 2.
operasional untuk
rencana jangka pendek.

1. Mengenali VISI lernbaga serta mengetahui
kebijakan jangka pendek organisasi.

Memahami implikasi, konsekuensi dan hubungan
sebab akibat dalam suatu perrnasalahan,

Mengaitkan tugas-tugas hariarr/operasional
dalam konteks perencanaan departemen.

3.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

4. Menggunakan teknik-teknik analisis yang sudah
baku un tuk merinci masalah ke dalam
kornponen-komponen.

Oapat menemukan masalah-rnasalah utamal
penting pada permasalahan operasionalnya.

Memecah/memilah rnasalah menjadi rencana
tugas-tugas praktis yang dapat langsung
dilaksanakan.

5.

6.

Level 3:

Systemic Thinking.
Berpikir abstrak untuk 2.
mampu rnenangkap inti
dari suatu permasalahan
dan berpikir sistemik, 3.
untuk menyusun
rencana kerja jangka
menengah dengan
rnempertimbangkan 4.
faktor - faktor yang
mutlak (faktor yang
harus ada, tidak bisa
tidak). 5.

1. Menerjemahkan vi si lernbaga menjadi
perencanaan jangka rnenengah departemen.

Memilah secara kritis antara asumsi, persepsil
oprru dan fakta dalarn mencari solusi atas
masalah.

Merumuskan, rnengintegrasikan dan
mempresentasikan masalah dengan 'flow of
thinking yang jelas dan clear.

Menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada dan
menyesuaikan kemampuan departemen untuk
menetapkan prioritas dalarn rangka rnencapai
sasaran-sasaran operasional.

Memiliki wawasan dan referensi yang luas dan
relevan untuk penguasaan materi perencanaan.

Mengajukan usulan kesimpulan-kesimpulan
sebagai bahan rekomendasi keputusan yang akan
digunakan oleh eselon di atasnya.

Menjabarkan isu-isu strategis ke dalarn kerangka
pikir operasional.

Menggabungkan cara berpikir deduktif dan
induktif dalam menyelesaikan permasalahan.

Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya
yang terbatas.

6.

7.

8.

9.

Level ...



-7-

Level Indikator Perilaku

Leve14:

conceptual Strategic &
Creative
Berpikir abstrak untuk 2.
menangkap inti dari
suatu isue
pernbangunan, dengan
mengernbangkan 3.
sesuatu yang baru dalam
rnenyusun rencana kerja
jangka panjang, dengan
mernpertimbangkan 4.
faktor - faktor generik
(bahan dasar yang bisa
ditampilkan dalam
berbagai keperluan) 5.

1. Peka dan tajam dalam rnengaitkan situasi dan
kondisi yang ada diselaraskan dengan visi
pernbangunan.

Merangkum gagasan berdasarkan berbagai sudut
pandang, pernikiran atau cara yang baru sebagai
bahan untuk menyusun rekomendasi-
rekornendasi kebijakan.

Mengernbangkan dan rnengadaptasikan konsep-
konsep baru yang sesuai dengan arah
pernbangunan saat ini dan ke depan.

Pendekatan bersifat lateral dan
rnenghasilkan pilihan strategi dan
irnplikasinya dan rnenetapkan
konseptual.

divergen,
memahami
keputusan

6.

Memahami rnasalah dan membuat keputusan/
solusi dengan mengornbinasikan penggunaan
good common sense dan practical analysis (cara
berpikir harus membumi).

Memahami peta perrnasalahan dan penyebab
sehingga dapat memperbaiki situasi &
rnenghilangkan penyebab.

Menciptakan cara pandang baru dalarn menilai
masalah akat pada situasi terkini (current issues).
berdasarkan isu dan tema yang berkernbang di
masyarakat.

Menetapkan rekornendasi - rekornendasi
kebijakan yang akan digunakan oleh eselon di
atasnya,

Menggunakan cara-cara baru yang lebih baik
dalam rnemecahkan rnasalah dan mampu
melahirkan gagasan baru dalam mencapai visi
dan misi organisasi/unit kerjanya.

7.

8.

9.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Level 5:

Policy/Wisdom &
Innovative
Berpikir abstrak untuk 2.
rnenangkap inti dari suatu
isue pernbangunan dan 3.
mernbangun suatu
inovasi untuk

b 4.mem angun rencana
kerja jangka panjang,
dengan
pernpertimbangkan faktor
kebijaksanaan, 5.

1. Membuat pendekatan baru dan mengernbangkan
gagasan dan strategi kreatif yang dapat
mendorong peningkatan kinerja lernbaga,

Mernbangun gagasan strategis baru yang
berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menciptakan konsep-konsep baru yang inovatif
untuk rnernenuhi kepentingan lernbaga.

Memiliki kernampuan pola berpikir lateral dan
divergen dengan rnengenali berbagai strategi,
terutama difokuskan pada rnencari rekornendasi
kebijakan,

Mengintegrasikan dan rnensinergikan berbagai
gagasan rnenjadi suatu kebijakan perencanaan
pernbangunan (integrative thinkingi.
Mengintegrasikan pengetahuan mengenai
lingkup tugas lernbaga dengan pernahaman visi
jangka panjang untuk mernfokuskan aktivitas
saat ini pada hal penting dalam mencapai tujuan
strategis.

Merurnuskan kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan lernbaga sebagai bagian
integral dari pernbangunan nasional.

Mernpertimbangkan kebijakan, perundangan,
situasi dan kondisi serta kewenangan yang
dimiliki dalam mengkaji setiap masalah.
Mengakomodasi lSU regional! global dalam
penetapan kebijakan -kebijakan organisasi.

6.

7.

8.

9.

3. Berorientasi ...
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3. Berorientasi Pada Kualitas Perencanaan

a. Berorientasi pada pencapaian standar kerja unggul yang didasari oleh
kekuatan dan kemauan diri sehingga dapat memberikan kontribusi
terhadap pencapaian sasaran organisasi yang efektif, efisien dan
tulltilment.

b. Kata- kata kunci:
1) Mengecek ulang (controlling).
2) Efektif (agar produktivitas tinggi dan efisien).
3) Meminimalkan "kerugian",
4) Cermat pada data.
5) Berpegang pada prosedur.
6) Mempertimbangkan berbagai aspek/komprehensif.
7) Bersedia menerima umpan balik/ feed back
8) Merasa puas dalam bekerja (tulltillmcnt).
9) Improvement (Continuous Learning)

Level Indikator Perilaku

Level 1: 1.

Bekerja sesuai dengan 2.
kualitas minimum. 3.

Bekerja untuk mencapai target tugas pribadi.
Mengikuti aturan serta prosedur.

Memenuhi standar rrurumurn yang telah
ditetapkan oleh organisasi.
Melengkapi data yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas.

Target kerja bersifat rendah-rnoderat.

Standar kualitas ditetapkan dan diatur oleh
prosedur/orang lain.

4.

5.

6.

Level 2:

Memelihara proses kerja
sesuai dengan standar 2.
prosedur.

1. Memfokuskan diri pada ketepatan pengerjaan
tugas.
Mengerjakan tugas dengan fokus perhatian
penuh terhadap detil pekerjaannya.
Memeriksa dan rnengevaluasi akurasi serta
kelengkapan hasil kerja.
Memeriksa ulang hasil tugas untuk memastikan
ketepatannya dengan target yang ditetapkan.
Fokus terhadap prosedur kerja, untuk mencapai
ketelitian dan kecermatan hasil kerja.

3.

4.

5.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
6. Mendahulukan prosedur sebagai cara untuk

mencapai hasil.

7. Berespon positif ketika dihadapkan pada berbagai
kesalahan atau kebutuhan pengernbangan diri.

8. Terkendali dan efisien.

Level 3:

Mem proses tugas
dengan prosedur yang 2.
tepat untuk
rnenghasilkan kualitas
yang diharapkan.

1. Membuat perubahan yang spesifik dalam suatu
metoda kerja untuk rneningkatkan performance.
Mengkaji ulang dan rnenetapkan kembali sasaran
tugas untuk mernastikan kesesuaian dengan
tantangan saat ini yang masih realistik untuk
dicapai.
Mencari cara-cara yang rnetodologis yang dapat
diterapkan dalam rangka rnencapai kualitas hasil
kerja.

Secara teratur mengurnpulkan beragarn inforrnasi
untuk rnengevaluasi efektivitas hasil kerja.

Mengenali dengan tepat harnbatan-hambatan
dalam rnencapai hasil dan sekaligus
menanggulanginya dengan cara-cara yang tidak
mengabaikan prosedur dan proses kerja.
Secara konsisten rnelakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan azar rnengenali
setiap langkah yang diambil sewaktu menghadapi
harnbatan.

Mernberikan rnasukan ten tang perbaikan-
perbaikarr/ pengernbangan -pengernbangan
kebijakan kepada pejabat di atasnya,

Kritis melihat kelernahan cara atau prosedur yang
ada sehubungan dengan tantangan yang
berubah-ubah, sehingga bisa rnembangun
prosedur baru, dengan tidak rnengabaikan
prinsip-prinsip tujuan lembaga.

Ada kernauan untuk melakukan improvement
bisa melihat cara-cara lain yang paling tepat
untuk rnencapai hasil yang tidak hanya
berorientasi pada target yang telah ditetapkan,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Level 4 :

Mampu memproses
tugas dengan cara - cara
lebih efisien, melebihi 2.
kuali tas yang
diharapkan.

1. Menggagas cara-cara baru dalarn memproses
suatu tugas agar tercapai efisiensi.

Mengidentifikasikan kendalal rnasalah yang
menirnbulkan inefisiensi disertai usulan cara
penanganan atau cara memproses suatu tugas.

Secara konsisten mengevaluasi proses kerja yang
sedang berjalan agar penanganan suatu tugas
tidak lepas dari gagasan inti strategiknya.
Mengenali kegiatan praktis dan operasional dari
suatu tugas, dengan cara "turba" (turun ke
bawah).

Peduli terhadap kendala-kendala operasional dan
rnemperlihatkan usaha nyata untuk
menangamnya.

Menjaga dan mernastikan konsistensi dalarn
menjalankan standar kualitas yang telah
ditentukan di setiap lini pekerjaan dalam
orgarnsasi.
Melakukan penyempurnaan terhadap prosedur-
prosedur yang ada dan mencari urnpan balik
untuk mempelajari hal-hal yang dapat
ditingkatkan di kernudian hari.

Merekomendasikan corrective action terhadap
manajernen kualitas dalam kegiatan operasional
maupun strategis.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
Level 5 :

Dengan keinginan
sendiri melakukanl
rnenghasilkan kualitas 2.
yang extra ordlnary/
Continous Learning.

1. Menetapkan sasaran orgarusasi dan
memanfaatkan sumber daya untuk mencapai
hasil.

Memelihara dan mengernbangkan apa yang telah
dicapai icontinuous improvement).
Menggagas kebijakan yang berdampak positif
untuk nasional.

Mampu menetapkan kebijakan pengawasan dan
pengendalian dalam organisasi.

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja
orgarusasi.
Mempertimbangkan implikasi keputusan
terhadap sumber-surnber daya strategis yang
dimiliki.

Mendorong tumbuhnya dedikasi dan budaya
kerja untuk rnenghasilkan kualitas prima.

3.

4.

5.

6.

7.

4. Membangun ...
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4. Mernbangun jejaring Kerja

a. Proaktif berbagi informasi dan saling rnemberdayakan dengan pihak-pihak
lain baik yang rnerupakan sumber bagi organisasi maupun pihak-pihak
yang membutuhkan bantuan organisasi atas dasar konsensus sesuai
dengan waktu, tempat dan perrnasalahannya, baik jangka panjang,
menengah, dan jangka pendek.

b. Kata-kata kunci:
1) Sharing berbagi Inforrnasi.
2) People oriented, not issue oriented
3) Prosktif
4) Saling memberdayakanlbersinergi.
5) Menaruh kepercayaan dan saling menghorrnati.
6) Membina, rnenjalin, membangun hubungan jangka pendek,

rnenengah, dan jangka panjang.
7) Bekerjasama, berkoordinasi, dapat rnengatur.

Level Indikator Perilaku

Level 1: l.

Menjalin hubungan 2.
dengan ternan kerja
dalarn unit kerja
terkecilnya sesuai
dengan fungsi kerja dan 3.
jabatannya.

Level 2: l.
Menjalin dan
mernanfaatkan
hubungan kerja dengan 2.
lingkungan orang/
unit-unit lain dalarn 3.
lembaga yang
berhubungan dengan
fungsi dan jabatannya.

4.

4.

Berkebutuhan berbagi inforrnasi.

Bekerja sama karena telah saling kenal dalarn
lingkup dan tugas sehari-hari, dengan cara-cara
yang sudah biasa.

Berelasi dengan atasan langsung rnaupun tidak
langsung berhubung dengan penyelesaian tugas
pelaksanaarr/ sehari -hari.

Menjalin hubungan dengan orang di luar unitnya
dalam rangka fungsinya, mengikuti jalur relasi
yang telah ada.

Berbicara dengan mempertirnbangan rninat,
perasaan orang lain.

Mernbangun hubungan kerja dalam rangka
mencapai tujuan bersama.

Menunjukkan kernampuan dalarn rnelakukan
pendekatan terhadap orang lain untuk
memperoleh inforrnasi.

Mernanfaatkan kontak-kontak yang ada di dalam
organisasi dan beberapa di luar organisasi,

Level ...
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Level Indikator Perilaku

5. Menemukan cam untuk mencan dan
menyediakan informasi/bantuan bagi orang lain
dalam unit kerjanya.

Aktif mernberikan bantuan dan ide-ide/
inforrnasi dalam proses pemecahan masalah atau
pengarnbilan keputusan kelompok.

Menggunakan pendekatari/ gaya yang sesuai
untuk rnembangun hubungan kerja yang baik
dan mempercayai orang lain.

Level 3:

Efektif mernanfaatkan
janngan kerja sesuai 2.
dengan fungsi
pekerjaanl jabatannya,
untuk meningkatkan
kinerja unit kerjanya. 3.

6.

7.

1. Sensitif terhadap perasaan dan kepentingan
orang lain dari latar belakang yang berbeda.

Menggunakan keterarnpilan berelasi dan
terampil (efektif) berkomunikasi dua arah
(sarnbung rasa sambung nalar).

Menjadi fasilitator dan katalisator terbangunnya
jaringan antar unit.
Dengan kesadaran pribadi rnengumpulkan dan
berbagi inforrnasi yang dapat dimanfaatkan
bersama dalam jaringan kerjanya.

Memanfaatkan hubungan untuk men can
informasi strategis atau untuk rnendapatkan akses
ke key person.

Mengernbangkan kerjasama dan mendorong
kolaborasi kerja dalam upaya rnendapat solusi
yang rnenguntungkan semua pihak.

Menyadari adanya potensi perbedaan pandangan,
narnun menyikapi dan menangani konflik secara
positif.

Mengin tegrasikan pandangan -pandangan yang
berbeda menjadi pandangari/ persepsi bersama.

Aktif melakukan koordinasi kerja dengan
kelompoklunit lain dalam rangka menghasilkan
target yang lebih berkual itas.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

10. Menunjukkan fleksibilitas dan antusiasme dalam
berhubungan atau bekerja bersama unit atau tim.

Level 4 :

Mernbangun jejaring
kerja untuk ruang
lingkup unit kerja di
atasnya, sharing;
mernbentuk sinergi yang 2.
rnelancarkan fungsi
jabatannya,

1. Menggunakan gaya interpersonal dan cara yang
tepat dalam mernpengaruhi orang lain secara
langsung, (untuk menerirna gagasan atau
rnelakukan sesuatu yang rnendukung gagasan
tersebut.

koordinasi, integrasi, dan
sewaktu orgarusasi rnenghadapi

3.

Mengadakan
sinkronisasi
masalah.

Menjadi jembatan komunikasi bagi kepentingan
tugas internal dan eksternal dalam melakukan
hubungan antar lembaga.

Mengidentifikasi hubungan kerja yang strategis,
baik di dalam lingkup organisasi maupun di luar,
dan mampu memberdayakannya bagi
kepentingan tugas direktorat.

Mencari posisi yang berpengaruh dalam suatu
forum antar organisasi/ departemen yang
penting.

Mengatasi ketidaksetujuan secara konstruktif
dengan bernegosiasi untuk pemecahan masalah
yang saling rnenguntungkan.

Mernbangun suasana saling percaya dan saling
menghorrnati.

Mendorong kolaborasi dan membenahi konflik
yang terjadi dalam proses kerjasama lintas
departemen atau fungsional untuk rnencapai
hasil yang optimal bagi pencapaian sasaran tim.

4.

5.

6.

7.

8.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Level 5 :

Mernbangun jejaring
kerja yang luas,
antisipatif dan berjangka 2.
panjang yang
manfaatnya tidak
sekedar pada fungsi 3.
jabatannya saja.

1. Mempromosikan ide dan usulan secara persuasif,
membentuk opini dari stskcholders dan
memproyeksikan/mencerminkan citra positif.

Menciptakan serta mengernbangkan hubungan
kerja yang positif pada level strategis.

Membangun relasi untuk menciptakan
kesempatan di masa depan, menempatkan pada
kesuksesan organisasi.
Membangun citra orgarusasi yang baik dalam
masyarakat.

Membina dan menumbuhkan kebutuhan
kerjasama.

Menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam
memantapkan relasi baru yang relevan bagi
peningkatan peluang pengernbangan organisasi
di masa yang akan datang.
Mernantapkan kontak/relasi yang bermanfaat,
yang memiliki pengaruh pada level strategis yang
paling tinggi.

Mem bangun Janngan kerjal melakukan
kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di
dalam negen maupun di luar negen untuk
rneningkatkan kinerja unit organisasinya,
Mengantisipasi situasi konflik dalam kelompok
besar maupun antar tim lintas fungsi, dan
menyediakan solusi untuk mengatasinya.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B. Kamus ...
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1. Forrnulasi Kebijakan/TC 1

a. Penyusun kebijakan pernbangunan untuk rnenyelesaikan perrnasalahan
atau menghasilkan dasar penyusunan rencana pernbangunan.

b. Kata-kata kunci:
1) Analisa perrnasalahan.
2) Pengumpulan data.
3) Penyusunan alternatif.
4) Menetapkan model.
5) Penilaian kebijakan.
6) Kebijakan lanjutan.
7) Kebijakan barn.

Level Indikator Perilaku

Level!: 1.

Melakukan identifikasi 2.
perrnasalahan. 3.

4.

Mengenal jenis perrnasalahan.

Mengetahui penyebab perrnasalahan.

Mereview kelengkapan data.

Mengumpulkan dan rnengolah data sekunder.

Leve12 :

Menyusun alternatif 2.
penyelesaian masalah. 3.

4.

5.

1. Mengumpulkan dan mengolah data primer.

Menentukan penyebab perrnasalahan.

Menentukan core (inti) perrnasalahan.

Menentukan tingkat perrnasalahan.

Melakukan studi pustaka.

Level 3 :

Menyusun
pernilihan
kebijakan
perumusan
kebijakan.

kriteria 1.
alternatif 2.

dan
alternatif 3.

4.

Analisis alternatif kebijakan.

Menentukan pendekatarr/kerangka konsep/teori
yang relevan.

Melakukan sintesa hasil studi pustaka.

Menentukan kriteria pemilihan alternatif
(rnisalnya prioritas, ketersediaan dana, waktu
pelaksanaan, dan tingkat penyelesaian masalah).

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Leve14 : 1. Menyusun spesifikasi dan asurnsi model;

Menetapkan alternatif Z. Mernberikan rekornendasi penilaian alternatif
kebijakan. kebijakan.

Level 5 : 1. Menilai alternatif dan irnplikasi kebijakan;

Menilai dan rnenetapkan Z. Memberikan rekomendasi untuk penyesuaian
hasil pelaksanaan kebijakan yang diperlukan;
forrnulasi kebijakan. 3. Memproses pengarnbilan keputusan alternatif

kebijakan yang dipilih.

Z. Perencanaan ...



-19-

2. Perencanaan Pembangunan/TC 2
a. Menyusun rencana pernbangunan yang meliputi rencana kebijakan,

rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran (pagu indikatif).

b. Kata-kata kunci:
1) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
2) Tahunan/pendek, Menengah dan Panjang.
3) Regional, Sektoral dan Makro.
4) Sektor Tunggal, Multisektor dan Kawasan.

Level Indikator Perilaku

Level 1: 1.

Mendukung penyusunan
rencana pernbangunan. 2.

3.

Mengetahui dasar-dasar perencanaan dan
penganzzaran.
Menyusun jadwal kerja penyusunan rencana
dan anggaran.

Membuat laporan.

Level 2:

Menyiapkan bahan-
bahan penyusunan 2.
rencana pernbangunan. 3.

4.

1. Memahami konsep dasar dan regulasi
perencanaan dan penganggaran.

Mentabulasikan data.

Membuat tabel dan diagram.
Menyiapkan bahan-bahan
anggaran (pagu indikatif).

Level 3:

Menghasilkan
perencanaan tahunan
(jangka pendek),
regional, sektor tunggal.

penyusunan

1. Memahami konsep dan rnetodologi perencanaan
nasional, regional dan lokal.

2. Mampu menerjernahkan kebijakan dan program
pernbangunan ke dalarn program jangka
pendek, regional, dan sektoral.

3. Merumuskan perencanaan jangka pendek/
sektor tunggal.

4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalarn perencanaan tahunan (jangka
pendek).

5. Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka rnenyusun rencana tahunan (jangka
pendek).

Level ...
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Level Indikator Perilaku

6. Menyusun perkiraan dart penentuan pagu
indikatif anggaran tahunan (jangka pendek).

7. Analisis sumber-sumber pembiayaan.

8. Memahami rnetodologi analisis dampak.

Level 4: 1.

Menghasilkan
perencanaan jangka
rnenengah, sektoral, dan 2.
multisektor.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang
dapat dicapai dalam perencanaan jangka
menengah dan multisektor.

Merumuskan perencanaan jangka rnenengah
dan multisektor.

3. Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka menyusun rencana jangka rnenengah
dan multisektor.

4. Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran jangka rnenengah dan
multisektor.

5. Memberikan rekomendasi pernilihan sumber -
sumber pembiayaan dan implikasinya.

6. Melakukan analisis dampak perencanaan
jangka rnenengah dan multisektor.

Level 5:

Menghasilkan
perencanaan
panJang,
kawasan.

jangka
makro, 2.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang
dapat dicapai dalam perencanaan jangka
panjang, makro, dan kawasan;

Merumuskan perencanaan jangka panjang,
makro, dan kawasan;

3. Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka menyusun rencana jangka panjang,
makro, dan kawasan;

1.

4. Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran jangka panjang;

5. Memproses pengarnbilan keputusan dalam
penetapan sumber-surnber pembiayaan;

6. Melakukan analisis dampak perencanaan
jangka panjang , makro, dan kawasan.

3. Pemantauan ...
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3. Pemantauan/TC 3

a. Melihat kemajuan pelaksanaan sesuai dengan ukuran dan tujuan
prograrrr/kegiatan pernbangunan yang telah ditetapkan dan
merumuskan rekomendasi tindakan korektif jika diperlukan.

b. Kata-kata kunci:
1) Ukuran kernajuan.
2) Fencapaian tujuan.
3) Tindakan korektif.

Level Indikator Perilaku

Level 1:

Mengetahui
konsep dan
pernantauan

berbagai
metode 2.

3.

4.

5.

1. Melakukan studi litelatur tentang konsep dan
metode pernantauan.

Memahami statistik dasar,

Melakukan pengumpulan data primer.

Mengetahui indikator yang akan dipantau,

Menyediakan bahan bacaan tentang pernantauan.

Level 2: 1.

Memahami berbagai 2.
konsep dan metode

3.pernantauan serta
penggunaannya dalarn 4.
rnelakukan pernantauan.

Membuat laporan pernantauan secara objektif.

Melakukan pengolahan data primer.

Menyusun kisi-kisi instrumen pengumpulan data.

Memahami metode penelitian tingkat dasar.

Level 3: 1.

Menentukan metode dan 2.
desain pernantauan.

3.

4.

Memahami metode penelitian tingkat lanjut.

Memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan
pernantauan.

Menyusun instrumen pengurnpulan data.

Menyusun SOP pernantauan.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

5. Menetapkan instrumen pengumpulan data.

6. Mengkaji efektivitas rnekanisme pernantauan

Level 5: 1. Merumuskan ukuran kernajuan pelaksanaan

Menilai hasil prograrrt/kegiatan.

pernantauan dan 2. Menetapkan indikator yang akan dipantau.
merurnuskan saran 3. Merumuskan saran tindakan korektif.tindakan korektif

4. Menetapkan desain pernantauan.

4. Evaluasi ...
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4. Evaluasi/TC 4

a. Menilai hasil pelaksanaan prograrrr/kegiatan sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan
rencana dan kebijakan.

b. Kata-kata kunci
1) Kriteria evaluasi.
2) Rumusan tujuan.
3) Indikator pencapaian.
4) Metode evaluasi.

Level Indikator Perilaku

Level 1 :

Mengetahui
konsep dan
evaluasi.

berbagai
metode 2.

3.

4.

5.

1. Melakukan studi litelatur tentang konsep dan
metode evaluasi;

Memahami statistik dasar.

Melakukan pengurnpulan data primer.

Mengetahui indikator pencapaian tujuan.

Menyediakan bahan bacaan tentang evaluasi.

Level 2 : 1.

Memahami berbagai 2.
konsep dan metode
evaluasi serta 3.
penggunaannya dalarn 4.
rnelakukan evaluasi.

Membuat laporan evaluasi secara objektif.

Melakukan pengolahan data primer.

Menyusun kisi-kisi instrumen pengurnpulan data

Memahami metode penelitian tingkat dasar.

Level3: 1.

Menentukan metode dan 2.
desain evaluasi rencana
tahunan. 3.

Memahami metode penelitian tingkat lanjut.

Memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan
evaluasi.

Menyusun instrumen pengumpulan data.

Mernbandingkan hasil pelaksanaan dengan
indikator pencapaian tujuan.
Menyusun SOP evaluasi.

4.

5.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
Level 4 :

Mengarahkan
pelaksanaan evaluasi 2.
RP]MN/Renstra. 3.

4.

1. Menginterpretasi hasil pengolahan data ke dalarn
desain evaluasi.

Merumuskan indikator pencapaian tujuan.

Menetapkan instrumen pengumpulan data.
Merumuskan rekomendasi terhadap rencana
jangka menengah dan disampaikan kepada
Menteri/Sekda/Eselon II di daerah.

Mengkaji efektivitas mekanisme evaluasi.

Level 5 : 1.

Menilai, menyimpulkan 2.
hasil evaluasi dan
merumuskan 3.
rekomendasi 4.
penyem purnaan
program RP]PN/RP]PD
lingkup nasional,
Provinsi, Kab/Kota 5.

5.

Menetapkan indikator pencapaian tujuan.

Menetapkan desain evaluasi.
Mengkaj i dan rnenginterpretasikan hasli evaluasi.
Merumuskan rekomendasi terhadap rencana
jangka panJang dan disampaikan kepada
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.

Mereview dan merumuskan ukuran kernajuan
pelaksanaan program/ kegiatan.

C. Kamus ...
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1. Bidang Ekonomi
a. Perencanaan Ekonomi Makro/SCE 1

1) Penguasaan terhadap berbagai permasalahan ekonomi makro,
masalah pengukuran, mekanisme hubungan an tar variabel ekonomi
makro, mekanisme kerja kebijakan ekonomi makro dan dampak
kebijakan terhadap berbagai indikator ekonomi makro.

2) Kata-kata kunci
a) Masalah utama ekonomi makro.
b) Mekanisme hubungan antar variabel.
c) Dampak kebijakan ekonomi makro.

Level Indikator Perilaku

Level1 :

Pengenalan ruang
lingkup dan indikator 2.
ekonomi makro. 3.

1. Memahami ruang lingkup ekonomi dan berbagai
permasalahan ekonomi.

Mengenal indikator utama ekonomi makro.
Mengumpulkan berbagai data utama ekonomi
makro.
Mampu mempresentasikan dan membaca data
ekonomi makro.

4.

Level 2 :

Pemahaman indikator
utama ekonomi makro
dan berbagai teknik 2.
pengukurannya,

levelS:

Pernahaman kerangka
konseptual makro serta 2.
mekanisme keterkaitan
berbagai variabel
ekonomi makro dan
institusi yang re1evan.

1. Memahami berbagai indikator utama ekonomi
rnakro dan mencoba melihat keterkaitannya satu
sama lain.

Memahami data rnakro, penggunaan serta
keterbatasannya.
Mempelajari teknik pengukuran dan
perhitungan data ekonomi makro serta
inteprestasinya.

3.

Memahami kerangka konseptual makro, arus
uang dan arus barang dalam circular flow.

Memahami keterkaitan antar pelaku ekonomi
dalam suatu negara,

3. Memahami keterkaitan neraca.

1.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
Level 4 :

Memahami berbagai
isu / permasalahan
ekonomi makro serta 2.
menganalisisnya.

1. Mempelajari berbagai permasalahan ekonomi
makro berdasarkan pengalaman masa lalu
maupun pengalarnan negara lain.

Mempelajari beberapa teori terkini ten tang
ekonomi makro yang relevan dengan masalah
pernbangunan di Indonesia.

Mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang
ditimbulkan oleh berbagai pilihan kebijakan
makro terhadap kinerja ekonomi makro.

Melakukan simulasi analisis ekonomi makro dan
menganalisis dampaknya terhadap kinerja
ekonomi makro.

Level 5 :

Mampu menganalisis
dan merumuskan suatu
kebijakan ekonomi

2.makro dan memilih
alternatif kebijakan
yang optimal.

3.

4.

1. Mempelajari berbagai kebijakan ekonomi makro
serta implementasinya melalui best
prscticies/Icsson learned dari penerapan suatu
kebijakan makro.
Mempelajari rnengapa suatu kebijakan ekonomi
makro dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Menganalisis keterkaitan kebijakan ekonomi
makro dengan aspek non ekonomi lainnya baik
secara sosial maupun politik.

Merumuskan dan melakukan simulasi kebijakan
atas berbagai alternative kebijakan makro.
Menganalisis dampak dari suatu kebijakan atau
kumpulan kebijakan makro terhadap
kesejahteraan masyarakat.

3.

4.

5.

b. Perencanaan ...
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b. Perencanaan Ekonorni Mikro/SCE 2

1) Fenguasaan terhadap isu utarna ekonorni rnikro dan perilaku
individu rurnah tangga, perusahaan, sektoral dan organisasi industri
serta kebijakan untuk mernpengaruhi perilaku individu di pasar.

2) Kata-kata kunci:

a) Isu utarna ekonomi mikro.
b) Prilaku individu.
c) Kebijakan dan organisasi industri.

Level Indikator Perilaku
Level 1: 1.
Pengenalan terhadap
ruang lingkup isu - isu 2.
di ekonorni mikro serta
pelakunya (rurnah
tangga dan
perusahaan). 3.

Level 2: 1.

Pernahaman terhadap
perilaku individu rurnah 2.
tangga, perusahaan,
rnaupun industri dan 3.
interaksi mereka di
pasar.

Mempelajari ruang lingkup ekonorni mikro.

Mempelajari lSU-lSU dalarn ekonorni mikro,
khususnya yang berkaitan dengan perilaku
individu baik di tingkat rurnah tangga,
perusahaan rnaupun industri,

Mengenal berbagai data yang berkaitan dengan
perilaku individu.

Mempelajari data perilaku individu, rurnah
tangga dan perusahaan serta interaksinya,

Memahami pembentukan harga dan konsep
oppurtunity cost
Memahami dan menganalisis indikator interaksi
antara berbagai pelaku pasar.

Level 3:

Memahami berbagai
struktur pasar serta 2.
organisasi industri.

1. Memahami berbagai jerus pasar serta
karaktristiknya.

Menganalisis perilaku masing-rnasing pasar.
Mempelajari berbagai kajian ernpms tentang
kinerja industri dan berbagai kebijakan terkait.

Memahami kebijakan di level ind ustri/ sektoral.

Mempelajari intervensi yang rnungkin dilakukan
oleh pernerintah.

Mempelajari Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

3.

4.

5.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
Level 4:

Kemampuan memilih
alternatif kebijakan 2.
untuk meminimalkan
market tailure dan 3.
memilih kernungkinan
kegagalan pemerintah 4.(govern men t Isilures),

1. Memahami kegagalan pasar dan faktor
penyebabnya.

Memahami berbagai metode pengukurari/
indikator kinerja industri.
Melakukan perhitungan dan analisis dampak
kebijakan industril sektoral.

Mengernbangkan metode pengukuran dampak
kebijakan terhadap kinerja industri.
Memahami kegagalan pemerintah dan faktor-
faktor penyebabnya.

Level 5:

Memahami kaitan
ekonorni makro dan 2.
mikro serta implikasinya
terhadap disain dan 3.
perangkap kebijakan
ditingkat mikro.

5.

1. Memahami keterkaitan antara kebijakan makro
dan mikro.

Mengevaluasi efektivitas kebijakan
industrial sektoral terhadap kinerja industri.

Mendisain atau rnengefektifkan institusi terkait
implementasi kebijakan industri yang optimal
bagi pengernbangan industria nasional.

c. Perencanaan ...
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c. Perencanaan Ekonorni Regional/SCE 3

1) Pernahaman rnengenai dasar-dasar ilmu ekonomi regional dan
perangkat analisisnya, perrnasalahan yang dihadapi daerah,
hubungan antara ekonomi global, nasional dan regional, serta
implikasinya terhadap perekonornian nasional dan daerah.

2) Kata-kata kunci:
a) Karaktristik.
b) Pemahaman.
c) Pengukuran,
d) Pernilihan kebijakan ekonorni regional.

Level Indikator Perilaku

Level 1:

Pengenalan terhadap
karakteristik
perekonomian daerah 2.
dan hubungan ekonomi
nasional dan daerah.

Level 2:
Pemahaman terhadap
berbagai potensi, 2.
kendala dan
permasalahan utama 3.
daerah dan berbagai 4.
teknik pengukurannya.

1. Memahami ruang lingkup analisis daerah dan
karaktristik khas ekonomi daerah dibandingkan
dengan nasional,

Memahami teori dasar ekonomi regional dan
distribusi spasial aktifitas ekonomi.

1. Memahami potensi, kendala dan permasalahan
daerah, serta indikatornya.
Memahami sumber data perekonornian daerah.

Mengumpulkan dan menggunakan data daerah.
Mengukur dan rnenganalisis indikator kinerja
daerah.

Level 3: 1.

Memahami
pernbangunan daerah 2.
dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. 3.

Memahami ukuran dan konsep pernbangunan
daerah.
Memahami fator-faktor yang mernpengaruhi
pernbangunan daerah.

Mengukur dan memperkirakan perturnbuhan
daerah dengan rnenggunakan berbagai alat
analisis regional.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Level 4:

Memahami keterkaitan
dan hubungan an tar 2.
daerah (regional).

1. Memahami fenomena saling ketergantungan
ekonomi daerah.

Memahami komplementaritas dan kompetensi
dalam hubungan antar daerah.

Memahami kerjasama antar daerah serta
bentuk-bentuk kerjasama daerah di tingkat
regional, nasional dan kawasan.

Memahami pengaruh hubungan an tar daerah
dalam pembuatan kebijakan di daerah.

Memahami pengaruh global, nasional dan daerah
sekitarnya terhadap pernbangunan daerah.

Level 5:

Mampu
memformulasikan dan
mengevaluasi kebijakan 2.
daerah, dengan
memerhatikan pengaruh
perkernbangan global, 3.
nasional, regional dan
daerah.

3.

4.

5.

1. Menganalisis dampak perekonomian global,
nasional dan regional terhadap perekonomian
daerah.

Melakukan analisis kebijakan daerah dengan
memerhatikan kondisi global, regional, nasional
dan daerah lain.
Mengevaluasi kinerja ekonomi daerah dengan
rnenggunakan berbagai perangkat analisis.

d. Penguasaan ...
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d. Penguasaan Perangkat Analisis Ekonomi/SCE 4

1) Kemarn puan dalarn penguasaan terhadap pernodelan dan
penguasaan alat analisis ekonorni dan implernentasinya bagi
pengarnbilan kebijakan.

2) Kata-kata kunci:
a) Identifikasi.
b) Model ekonorni.
c) Metode estirnasi.
d) Interpretasi.
e) Analisis,
f) Uji validitas.
g) Sirnulasi model.
h) Irnplikasi kebijakan.

Level Indikator Perilaku

Level 1: l. Mengenal dan rnengetahui perbedaan alat

Mengenal dan analisis.

rnengetahui berbagai 2. Mernpelajari kekuatan dan kelernahan berbagai
alat analisis yang telah alat analisis.
dikembangkan. 3. Mengetahui sumber-surnber data yang relevan.

Level 2: l. Mendefinisikan berbagai ukuran data yang

Mengukur, digunakan.

rnengin terpretasi 2. Mengumpulkan/mengidentifikasikan data yang
(rnenerjernahkan) hasil relevan.
penggunaan alat 3. Mampu rnengaitkan satu variabel dengan
analisis. variabel lain di dalarn model.

4. Meriguasai penggunaan software untuk
menganalisis data.

Level S: l. Memilih model yang akan digunakan.

Menganalisis hasil 2. Marnpu rnenjelaskan arti dari hasil rnodeling.
rnodeling dan pengujian 3. Melakukan sintesis dan iferensi statistik dari hasil
validitasnya. rnodeling.

4. Melakukan analisis ekonorni terhadap hasil
ernpiris rnodeling.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

5. Menjelaskan hasil rnodeling dan kaitannya
dengan indikator atau data ekonorni yang
relevan.

6. Menguasai penggunaan berbagai software untuk
rnelakukan rnodeling.

Level 4: 1. Mampu mengimplernentasikan hasil modeling ke

Memilih model dan dalam berbagai kebijakan.

rnengim plernen tasikan 2. Mengidentifikasi berbagai model yang relevan
dalam kebijakan. dalam pengarnbilan kebijakan.

3. Mengernbangkan kriteria pernilihan model yang
optimal dalam kebijakan.

Level 5: 1. Menguasai teori yang relevan dengan elernen
Mernbangun model yang dalam model.

valid bagi kebijakan. 2. Mampu mengidentifikasi dan mendisain model
yang cocok bagi pencapaian tujuan,

3. Melakukan berbagai uji dan simulasi terhadap
efektivitas model yang dikernbangkan.

4. Mengernbangkan software sederhana yang
rnerupakan turunan dari model yang dibangun
agar lebih rnudah digunakan dalam monitoring.

2. Bidang ...
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a. Teori Perencanaan Pernbangunan SosiallSCS 1

1) Mengetahui dan memahami bagaimana melakukan perencanaan
pernbangunan sosial yang lebih rnengutamakan masyarakat sebagai
Subyek dari Pernbangunan, bukan Obyek dari Pernbangunan
(khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar), serta bagaimana
peranan dari para stskcholders terkait.

2) Kata-kata kunci:
1) Memperlakukan masyarakat sebagai subyek dari Pernbangunan.
2) Peranan para stskeholdcrs.

Level Indikator Perilaku

Level 1 :

Mengetahui pendekatan
perencanaan Z.
pernbangunan secara
umum, terutama yang
berkaitan dengan 3.
kondisi sekarang yang
memerlukan pendekatan
multikultur (lokalistis). 4.

1. Mengetahui pendekatan perencanaan
pernbangunan.
Memahami kondisi Indonesia yang berane
karagam kelompok agama sosial dan multikultur.

Memahami kesenjangan pernbangunan konsep
rnakro dan mikro (di kondisi Indonesia yang
multikultur).

Mengetahui apa yang menjadi hak-hak dasar dari
masyarakat sebagai subyek pernbangunan

Mengetahui peranan negara dan masyarakat.5.

Level 2 :

Memahami berbagai
persoalan - persoalan
sosial yang timbul dari Z.
sisi pembuat dan 3.perencana program.

Level 3 :

Memahami berbagai
persoalan -persoalan Z.
sosial yang timbul dari
SISI pelaksana program 3.
(rnasyarakat) .

1. Memahami apa yang dimaksud dengan
permasalahan sosial dari SISI pembuat dan
pelaksana program.

Memahami apa yang menjadi penyebabnya.

Memahami dampak dari berbagai permasalahan
sosial serta bagairnana efektifitas pemecahan
solusinya yang selama ini terjadi.

1. Memahami apa yang dimaksud dengan
permasalah sosial dari sisi pelaksana program.
Memahami apa yang menjadi penyebabnya.
Memahami mengapa perrnasalahan-
permasalahan sosial ini sulit untuk mendapatkan
solusi yang tepat dan efektif.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Level 4 : 1. Memahami berbagai pendekatan yang terkait

Mernilih pendekatan dengan perencanaan pernbangunan sosial.

yang relevan dengan 2. Oapat rnengaplikasikan pendekatan yang relevan
karakteristik rnasyarakat sesuai dengan konteks rnasyarakatnya.
secta rnelakukan analisa
sosial yang sederhana.

Level 5 : 1. Dapat menganalisa berbagai perrnasalahan sosial

Melakukan analisa sosial untuk dapat dicarikan solusinya.
budaya dan politik 2. Oapat mernahami dan mernperkirakan darnpak
untuk persoalan yang pernbangunan bagi rnasyarakat dari sisi sosial
lebih kornpleks. budaya dan politik.

3. Dapat rnenganalisa peran para stskeholder
terkait dengan solusi yang hendak ditawarkan,

b. Proses ...
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b. Proses Perencanaan Pernbangunan Sosial: Tahap Perencanaan Dan
Disain Implementasi/SCS 2

1) Mengetahui, memahami, rnengaplikasikan dan menganalisa
berbagai proses yang terkait dengan siklus/tahapan proses
perencanaan pernbangunan sosial. Siklus atau tahapan itu meliputi
perencanaan, implernentasi, monitoring evaluasi serta meredisain
program. Siklus yang akan dibahas adalah tahap perencanaan dan
disain implernentasi dari program. Diharapkan di level 5 dapat
membuat action plan secara rinci lengkap dengan berbagai peran
yang akan dilakukan para stakcholdcr dalam rnelaksanakan
program tersebut.

2) Kata-kata kunci
a) Siklus/tahapan perencanaan pernbangunan sosial.
b) Perencanaan.
c) Disain implernentasi.
d) Action plan.
e) Masyarakat.
f) Stskcholders.

Level Indikator Perilaku
Level 1 : 1.

Mengetahui proses
perencanaan sosial. 2.

3.

Mengetahui bagairnana siklus/tahapan proses
yang seharusnya dalam suatu perencanaan,
Mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan dalam setiap tahapanl siklus.

Mengetahui kekuatan dari perencanaan yang
berorientasi pada proses dan hasil dibandingkan
dengan hanya berorientasi pada hasil.

Level 2 :

Memahami bagairnana
cara melibatkan
masyarakat dan para
stskeholders dalam
proses identifikasi
(pengenalan beberapa
teknik untuk berbagi 4.
peran dengan berbagai
pihak yang
berkepentingan) .

1. Memahami bagairnana cara menjadi fasilitator
dalam proses pelibatan stakeholder.

Memahami bagairnana cara mengidentifikasi
permasalahan dan kebutuhan.

Memahami bagairnana cara membuat skala
prioritas untuk perrnasalahan

Memahami bagairnana rnelibatkan masyarakat
dalam proses identifikasi hingga membuat skala
prioritas masalah.

2.

3.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
5. Memahami bagaimana mengidentifikasi

stskcholders terkait serta melibatkannya dalam
proses identifikasi hingga membuat skala
prioritas masalah.

Leve13 : 1.

Memahami bagaimana
cara melibatkan
masyarakat dan para z.
stakeholders dalam
proses membuat
alternatif solusi dan 3.solusi yang terbaik
(action plan).

Leve14 : 1.

Oapat rnengaplikasikan
semua proses dalam
perencanaan untuk z.
membuat action plan
yang rinci. 3.

Level 5 : 1.

Oapat rnenganalisa z.
disain implementasi dan
anggarannya 3.berdasarkan action plan.

4.

Memahami bagaimana cara membuat alternative
solusi dengan melibatkan masyarakat dan
stakeholders.

Memahami bagairnana cara membuat solusi yang
terbaik dengan melibatkan masyarakat dan
stakcholders.

Oapat membuat action plan kegiatan dari
program.

Oapat melakukan analisa yang tepat terkait
dengan justifikasi dalam penentuan membuat
solusi masalah secara partisipatif.

Oapat mengaplikasikan secara nnci semua
kegiatan tersebut dalam bentuk action plan.
Memahami konsep crafting institutions.

Memahami lingkup implementasi program.
Memahami proses pendampingan yang perlu
dilakukan.
Memahami peran dari masing-rnasing
stakeholderdalam implementasi program.

Oapat melakukan fasilitasi kepada para
stakeholder dalam hal berbagi peran (tenaga,
dana, dan lain -Iain).

5. Oapat menerapkan konsep crafting institutions.
6. Oapat rnenganalisa dan menterjemahakan action

plan dalam bentuk anggaran.

c. Proses ...
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c. Proses Perencanaan Pernbangunan Sosial: Tahap Monitoring, Evaluasi
dan Ridisain Program/SCS 3

1) Mengetahui, memahami, rnengaplikasikan dan menganalisa
berbagai proses yang terkait dengan siklus/tahapan proses
perencanaan pernbangunan sosial. Siklus atau tahapan itu meliputi
perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi serta meridisain
program. Siklus yang akan dibahas adalah tahap monitoring dan
evaluasi program secara partisipatif, serta bagairnana melakukan
perbaikan kegiatan maupun ridisain program berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi.

2) Kata-kata kunci:
1) Siklus/tahapan proses perencanaan pernbangunan sosial.
2) Perencanaan.
3) Implementasi.
4) Monitoring aesvEvaluasi.
5) Ridisain program.

Level Indikator Perilaku

Level 1 :

Mengetahui konsep dari
Monitoring dan 2.
Evaluasi.

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan
monitoring dan evaluasi.

Mengetahui bagaimana melakukan monitoring
dan evaluasi secara partisipatif (melibatkan
masyarakat dan stakeholders).

Level 2 :

Memahami pentingnya
melakukan monitoring 2.
dan evaluasi dalam
melakukan program
atau kegiatan,

Level 3 :

Oapat membuat
indikator pencapaian
hasil dan proses
pernbangunan secara 2.
partisi pa tif.

1. Mengetahui bagaimana bentuk, cara dan alat
untuk monitoring dan evaluasi.
Memahami bagairnana cara yang tepat
rnenggunakannya (disesuaikan dengan karakter
masyarakat dan stakeholders).

Memahami kapan waktu yang tepat untuk
melakukan monitoring dan evaluasi.

3.

saJa yang dibuat
untuk bahan
dan pencapaian

1. Memahami Indikator apa
bersama masyarakat
monitoring/ evaluasi proses
perencanaan pernbangunan.

Memahami teknik pembuatan indikator dan
menyusun bersama masyarakat serta stakeholder
lainnya yang sudah dilibatkan dalam setiap
tahap.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

Leve14 : l. Memahami siapa yang seharusnya terlibat dalam

Dapat mengernas hasil penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi. 2. Memahami bagaimana cara mengernas hasil
Monev dalarn bentuk tulisan dan bentuk lainnya.

Level 5 : l. Oapat rnenggunakan hasil monitoring dan

Dapat rnenggunakan evaluasi un tuk melakukan perbaikan kegiatan

hasil money untuk rnaupun ridesain program.

mem perbaikil meredisain 2. Dapat rnelakukan perbaikan kegiatan dan
program. ridesain program dengan melibatkan masyarakat

dan stakcholdcrs.

d. Metode ...



-39-

d. Metode Perencanaan Pernbangunan Sosial/SCS 4

1) Mengetahui, memahami, dapat mengaplikasikan serta menganalisa
hasil studi yang berasal dari metode kualitatif untuk kepentingan
perencanaan pernbangunan sosial, khususnya dalam membuat
perencanaan (action plan).

2) Kata-kata kunci
a) Metode kualitatif.
b) Pernbuatan action plan.

Level Indikator Perilaku

Level 1 :

Mengetahui
teknik dalam
kualitatif.

teknik-
metode 2.

3.

Mengetahui
kualitatif.

Mengetahui
menggunakan
kualitatif.

Mengetahui bagaimana cara rnenerapkan teknik
metode kualitatif untuk kepentingan perencanaan
pernbangunan sosial.

1. berbagai teknik dalam metode

kelebihan dan kekurangan
teknik - teknik dalarn metode

Level 2 :

Mengetahui teknik RRA
dan PRA untuk 2.
pengumpulan data
kualitatif.

Level 3 : 1.

Memahami bagaimana
rnengidentifikasi 2.
masalah, skala prioritas
masalah, potensi dan
kebutuhan.

1. Mengetahui apa yang dirnaksud dengan teknik
RRA.

Mengetahui apa yang dirnaksud dengan teknik
PRA.

Mengetahui Kelebihan dan kekurangan dari ke 2
teknik tersebut.

4. Mengetahui bagaimana rnelakukan teknik
wawancara mend ala m dan FGD.

3.

Memahami bagairnana cara rnelakukan pemetaan
sosial.

Memahami bagaimana menggunakan hasil dari
pemetaan sosial tersebut untuk rnengidentifikasi
permasalah, skala prioritas masalah, potensi dan
kebutuhan masyarakat.

Level ...



-40-

Level Indikatcr Perilaku
Leve14 :

Oapat rnengaplikasikan
PRA dan RRA dalam 2.
membuat alternatif
solusi, dan memilih
solusi terbaik dengan
menggunakan analisa
SWOT. 3.

1. Mengetahui bagaimana cara melakukan SWOT
secara kualitatif.

Memahami bagaimana membuat alternatif solusi
dan memilih solusi terbaik dengan
memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam
SWOT.

Level 5 :

Oapat menganalisa hasil
dari PRAdan RRAdalam Z.
rangka membuat Action
Plan.

Memahami cara membuat action plan.

1. Oapat membuat action plan berdasarkan data
yang didapatkan dari PRA,RRA.
Oapat membuat action plan untuk jangka
pendek, rnenengah dan panjang.
Oapat mengidentifikasi stakeholders yang tepat
untuk dapat berbagi peran dalam implementasi
program.

3.

3. Bidang ...
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3. Bidang spasial

Perencanaan Wilayah, Kota dan Kawasan/SCSP 1

1) Menyusun rencana pernbangunan yang rneliputi rencana kebijakan,
rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran (pagu
indikatif) berbasis keruangan untuk pengernbangan wilayah, kota
dan kawasan.

2) Kata-kata kunci:
a) Tata Ruang.
b) Penataan Ruang, Wilayah, Kota dan Kawasan.

Level Indikator Perilaku

Level 1 :

Mendukung
penyusunan
pernbangunan
ruang,

rencana 2.
berbasis

1. Mengetahui dasar-dasar perencanaan dan
penganggaran berbasis ruang.
Menyusun jadwal kerja penyusunan rencana dan
anggaran.
Membuat laporan.3.

Level Z :

Menyiapkan bahan-
bahan penyusunan
rencana pernbangunan
berbasis ruang.

1. Mernaharni konsep dasar dan regulasi
perencanaan dan penganggaran berbasis ruang.

Mentabulasikan data.
Membuat tabel dan diagram.

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan
anggaran (pagu indikatif) berbasis ruang.

2.

3.

4.

Leve13 :

Menghasilkan
tahunan
pendek), sektor
berbasis ruang,

rencana
(jangka 2.
tunggal

1. Mernahami konsep dan metodologi perencanaan
penataan ruang,

Marnpu menerjernahkan kebijakan dan program
pernbangunan ke dalarn program jangka pendek
berbasis ruang.
Merumuskan perencanaan jangka pendek/sektor
tunggal berbasis ruang.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalarn perencanaan tahunan (jangka
pendek) berbasis ruang.

Melakukan analisis lingkungan strategis dalarn
rangka rnenyusun rencana tahunan (jangka
pendek) berbasis ruang.

3.

4.

5.

Level ...
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Level Indikator Perilaku

6. Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran tahunan (jangka pendek)
berbasis ruang.
Analisis sumber-surnber pernbiayaan.

Memahami metodologi analisis dampak berbasis
ruang.

Level 4 :

Menghasilkan rencana
jangka menengah, dan
multisektor untuk
pengernbangan wilayah, 2.
kota dan kawasan.

7.

8.

1. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalam perencanaan jangka rnenengah
dan multisektor untuk pengernbangan wilayah,
kota dan kawasan,

Merumuskan perencanaan jangka rnenengah dan
multisektor untuk pengernbangan wilayah, kota
dan kawasan.

Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka rnenyusun rencana jangka menengah
dan multisektor untuk pengernbangan wilayah,
kota dan kawasan.

Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran jangka rnenengah dan
multisektor untuk pengernbangan wilayah, kota
dan kawasan.

Memberikan rekornendasi pernilihan sumber -
sumber pernbiayaan dan irnplikasinya untuk
pengernbangan wilayah, kota dan kawasan.

Melakukan analisis dampak perencanaan jangka
rnenengah dan multisektor untuk pengernbangan
wilayah, kota dan kawasan.

3.

4.

5.

6.

Level ...
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Level Indikator Perilaku
Level 5 :

Menghasilkan
perencanaan jangka
panjang makro untuk
pengernbangan wilayah, 2.
kota dan kawasan.

1. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalam perencanaan jangka panjang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

Merumuskan perencanaan jangka panjang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka menyusun rencana jangka panjang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran jangka panjang untuk
pengernbangan wilayah, kota dan kawasan.

Memproses pengarnbilan keputusan dalam
penetapan sumber-sumber pembiayaan untuk
pengernbangan wilayah, kota dan kawasan.

Melakukan analisis dampak perencanaan jangka
panjang, makro, untuk pengernbangan wilayah,
kota dan kawasan.

3.

4.

5.

6.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum-/N

Emmy Suparrniatun
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Level Indikator Perilaku

Level 5 :

Menghasilkan
perencanaan jangka
panjang makro untuk
pengernbangan wilayah, 2.
kota dan kawasan.

1. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalam perencanaan jangka panjang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

Merumuskan perencanaan jangka panJang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

3. Melakukan analisis lingkungan strategis dalam
rangka menyusun rencana jangka panjang,
makro untuk pengernbangan wilayah, kota dan
kawasan.

Menyusun perkiraan dan penentuan pagu
indikatif anggaran jangka panJang untuk
pengernbangan wilayah, kota dan kawasan.

Memproses pengarnbilan keputusan dalam
penetapan sumber-surnber pembiayaan untuk
pengernbangan wilayah, kota dan kawasan.

Melakukan analisis dampak perencanaan jangka
panjang, makro, untuk pengembangan wilayah,
kota dan kawasan.

4.

5.

6.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya_/a~~
Emmy Suparmiatun
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BABI
PENDAHULUAN

A. TUJUANDAN SASARAN

1. Tujuan

Sesuai dengan peraturan yang rnengatur ten tang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat Fungsional Perencana Pertama bertujuan untuk:

a. rneningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan fungsional Perencana Pertama secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

c. memantapkan sikap dan sernangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayornan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pernbangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.

2. Sasaran

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNSyang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan Jabatan Fungsional Perencana Pertama.

B. KOMPETENSI

Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.
Sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana
Pertama sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah:

1. Pengetahuan

a. melakukan identifikasi permasalahan;
b. mengenal jenis permasalahan;
c. mengetahui penyebab permasalahan;
d. mere VIe w kelengkapan data;
e. mengurnpulkan dan rnengolah data sekunder;
f. menyusun alternatif penyelesaian masalah;
g. rnendukung penyusunan rencana pernbangunan;
h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana pernbangunan;
i. memahami berbagai konsep dan metode pemantauan serta penggunaannya dalam
melakukan pemantauan; dan

J. memahami berbagai konsep dan metode evaluasi serta penggunaannya dalam
melakukan evaluasi.

2. Keahlian ...
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2. Keahlian/Ketrampilan Tetap

a. mampu membuat laporan secara sistematik;
b. mampu melakukan adrninistrasi proyek/kegiatan;
c. mampu berfikir analitis;
d. mempunyai kemampuan manajemen; dan
e. mampu berbahasa Inggris tingkat dasar.

3. Perilaku

a. Integritas

Melakukan tugas sesuai aturan atas dasar pengawasan dan dengan kernatangan
emosional dan persepsi yang realistis. Indikator perilakunya adalah:
1) memerlukan pengawasan berkala untuk menjamin tercapainya target kerja
operasional sehari -hari;

2) perhatian tidak teralihkan ketika tugas dan fungsinya yang rnenghendaki
penyelesaian segera;

3) tidak berani melakukan hal-hal di luar penugasannya;
4) berpegang dan mematuhi aturan/prosedur, mematuhi aturanz'prosedur;
5) rnengetahui man a yang baik/tidak baik, rnana yang boleh/tidak boleh
berdasarkan acuan-acuan baku yang tertera sebagai aturan Iembaga, dan ketika
harus bertindak mandiri berpedoman pada aturan tersebut;

6) muncul rasa percaya diri karena ada dimensi-dirnensi yang jelas dari
aturan/mekanisme kerja lernbaga;

7) menjaga kerahasiaan;
8) mendahulukan kepentingan organisasi karena memahami dimensi-dirnensi
peraturan organisasi;

9) tidak memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, dengan
berpedoman pada norma-norma yang jelas dan umum (genera/); dan

10) berani mempertahankan prinsip-prinsip organisasi dengan rnengacu pada
aturan-aturan yang jelas dari organisasi,

b. Berpikir Strategis

Berpikir konkrit praktis berdasarkan rencana yang telah tersedia dan berpikir
analitis pada permasalahan operasional untuk rencana jangka pendek:

1) mengenali lingkup dan pelaksanaan tugas unit/ departemen;
2) rnengenali hubungan sebab akibat dari permasalahan sehari-hari;
3) rnengetahui sumber data dan informasi relevan yang rnendukung pelaksanaan
tugas;

4) rnengumpulkan data yang relevan dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat
suatu masalah;

5) memilah data dan informasi sesuai dengan relevansi masalahnya;
6) memberikan kontribusi informasi dan data yang relevan pada perencanaan
operasional;

7) menguraikan proses kerja ke dalam tugas dan aktivitas harian;
8) rnengenali visi lernbaga serta rnengetahui kebijakan jangka pendek organisasi;
9) memahami implikasi, konsekuensi dan hubungan sebab akibat dalam suatu
permasalahan;

10) mengaitkan ...
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10)mengaitkan tugas-tugas harian/operasional dalam konteks perencanaan unit
kerja/Kemen terian /Lem baga;

11) menggunakan teknik -teknik analisis yang sudah baku un tuk merinci masalah
ke dalam komponen-komponen;

12)dapat menemukan masalah-rnasalah utama/penting pada permasalahan
operasionalnya; dan

13)memecah/memilah masalah menjadi rencana tugas-tugas praktis yang dapat
langsung dilaksanakan.

c. Beorientasi Pada Kualitas Perencanaan

Bekerja sesuai dengan kualitas minimum dan mampu memelihara proses kerja
sesuai dengan standar prosedur. Indikator perilakunya adalah:

1) bekerja untuk mencapai target tugas pribadi;
2) rnengikuti aturan serta prosedur;
3) memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh organisasi;
4) rnelengkapi data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
5) target kerja bersifat rendah-rnoderat;
6) standar kualitas ditetapkan dan diatur oleh prosedur/orang lain;
7) memfokuskan diri pada ketepatan pengerjaan tugas;
8) rnengerjakan tugas dengan fokus perhatian penuh terhadap detil pekerjaannya;
9) memeriksa dan rnengevaluasi akurasi serta kelengkapan hasil kerja;
10)memeriksa ulang hasil tugas untuk memastikan ketepatannya dengan target
yang ditetapkan;

Ll Ifokus pada prosedur kerja, untuk mencapai ketelitian dan kecermatan hasil
kerja;

12)mendahulukan prosedur sebagai cara untuk mencapai hasil;
13)merespon positif ketika dihadapkan pada berbagai kesalahan atau kebutuhan
pengernbangan diri; dan

14)terkendali dan efisien.

d. Mernbangun jejaring Kerja

Mampu menjalin hubungan dengan teman kerja dalam unit kerja terkecilnya
sesuai dengan fungsi kerja dan jabatannya secta mampu menjalin dan
memanfaatkan hubungan kerja dengan lingkungan orang /unit-unit lain dalam
lernbaga yang berhubungan dengan fungsi dan jabatannya. Indikator perilakunya
adalah:

1) berkebutuhan berbagi informasi;
2) bekerja sama karena telah saling kenal dalam lingkup dan tugas sehari-hari,
dengan cara-cara yang sudah biasa;

3) berelasi dengan atasan langsung maupun tidak Jangsung berhubung dengan
penyelesaian tugas pelaksanaanl sehari -hari;

4) menjalin hubungan dengan orang di luar unitnya dalam rangka fungsinya,
rnengikuti jalur relasi yang telah ada;

5) berbicara dengan mernpertimbangan minat, perasaan orang lain;
6) rnembangun hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama;
7) menunjukkan kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap orang lain
untuk memperoleh informasi;

8) memanfaatkan ...
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8) rnernanfaatkan kontak-kontak yang ada di dalam organisasi dan beberapa di
luar organisasi;

9) menemukan cam untuk mencari dan menyediakan informasi/bantuan bagi
orang lain dalam unit kerjanya;

10)aktif memberikan bantuan dan ide-ide/Inforrnasi dalam proses pernecahan
rnasalah atau pengambilan keputusan kelompok; dan

11)menggunakan pendekatarr/gaya yang sesuai untuk rnernbangun hubungan
kerja yang baik dan mempercayai orang lain.

BAB 11 ...
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BAB 11
STRUKTURKURlKULUMDAN MATA DIKLAT

Materi kurikulum Diklat bagi Pejabat Fungsional Perencana Pertama harus mampu
rnenjawab isu-isu dan tantangan mendatang, menyangkut globalisasi, pernbangunan manusia
yang berkelanjutan, lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan,
perencanaan partisipatif tperticipetive planning) dan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

Sasaran kurikulum Diklat Fungsional Perencana Pertama pada domain cognitive dan
skJ1J difokuskan pada pemenuhan kompetensi menu rut pekerjaan perencanaan dan lingkup
tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana Pertama. Materi Diklat terdiri atas Muatan Inti
dan Muatan Lokal.

A. STRUKTUR KURlKULUM

Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Pertama terdiri atas 2(dua) bagian, yaitu:

1. Muatan Inti, meliputi 75% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas kelompok Bidang
Kompetensi:
a. Teknis Perencanaan (29 sesi);
b. Spesifik Ekonomi (30 sesi);
c. Spesifik Sosial (22 sesi);
d. Spesifik Spasial (25 sesi);
e. Studi Kasus (16 sesi); dan
f. Uji Kompetensi (4 sesi).

2. Muatan LokaI, meliputi 25% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas:
a. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (24 sesi);
b. Keterampilan Penunjang (10 sesi); dan
c. Topik Khusus (8 sesi).

Urutan penulisan bidang di atas tidak menunjukkan urutan penyarnpaian materi pada
jadwal pelaksanaan Diklat.

B. MATA DIKLAT, POKOK BAHASAN DAN JUMLAH SESI

Mata diklat dan pokok bahasan Diklat Fungsional Perencana Pertama meliputi:

1. BidangKompetensi Teknis Perencanaan (29 sesi)

1 Sistem Kebijakan Publik
Tingkat Dasar

1 Konsep dan teori kebijakan publik
2 jenis-jenis permasalahan publik
3 Proses dasar pembuatan kebijakan publik

4 Proses analisis kebijakan publik
5 Teknik analisis kebijakan publik

4

No ....
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6 Proses penentuan prioritas permasalahan
publik

2 Sistem Perencanaan 1 Konsep dasar perencanaan pernbangunan 4
Pernbangunan Tingkat 2 Proses perencanaan pernbangunan
Dasar 3 Proses pembuatan laporan pembangunan

4 Regulasi perencanaan pernbangunan
5 Teknik perumusan perencanaan
pembangunan

6 Metodologi perencanaan nasional,
regional dan lokal

3 Sistem Pengelolaan 1 Konsep dasar pengelolaan pernbangunan 4
Pernbangunan Tingkat 2 Regulasi pengelolaan pernbangunan
Dasar 3 Proses pengelolaan pernbangunan dan

penyusunan anggaran
4 Anggaran berbasis kinerja, dan

desentralisasi fiskal
5 Implementasi pengelolaan pernbangunan

4 Sistem Pemantauan 1 Konsep dasar pemantauan pembangunan 3
Pernbangunan Tingkat 2 Indikator pemantauan pernbangunan
Dasar 3 Regulasi pemantauan pernbangunan

4 Proses pemantauan pernbangunan
partisipatif

5 Teknik dan prosedur pemantauan
pernbangunan

5 Sistem Evaluasi 1 Konsep dasar evaluasi pernbangunan 4
Pembangunan Tingkat 2 Indikator evaluasi pernbangunan
Dasar 3 Regulasi evaluasi pernbangunan

4 Proses evaluasi pernbangunan partisipatif
5 Teknik dan prosedur evaluasi
pernbangunan

6 Metode pengurnpulan data evaluasi
pernbangunan

6 Kepemimpinan Tingkat 1 Konsep dasar kepemimpinan visioner 4
Dasar 2 Proses kepemimpinan yanz efektif

3 Bagaimana menjadi pemimpin yang
efektif

4 Komunikasi dan motivasi pemberdayaan
5 Kepemimpinan organisatoris

7 Teori dan Konsep Dasar 1 TeoriPerencanaan 2
Perencanaan 2 Arti pentingnya Perencanaan

3 Pemanfaatan hasil perencanaan

No....
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Etika Perencanaan Tingkat
Dasar

Penerapan etika dalam perencanaan
pernbangunan

2 Penilaian etika perencanaan
pernbangunan

umlah Sesi 29

2. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi (30 sesi)

,'.;. ifk. if"

No MataDiklat Pokok Bahasan Sesi
". :

1 Ruang Lingku p Ekonomi 1 Prinsip-prinsip Ekonomi 2
2 Ruang lingkup ekonomi makro dan
perbedaannya dengan ekonomi mikro
melalui circular flow

3 Variabel-variabel utama ekonomi
4 Sumber Data Makro

2 Indikator Ekonomi dan 1 PDB/PDRB: pengertian, pertumbuhan, 7
Pengukurannya dampak multiplier dan struktur (termasuk

shitt share)
2 Inflasi: Pengertian, IHK
3 Pengangguran
4 Kaitan pendapatan nasional, inflasi dan
Pengangguran

3 Potensi dan Kebutuhan 1 Pengertian Permintaan dan Penawaran 4
Daerah serta faktor-faktor yang rnempengaruhinya

2 Pengertian elastisitas dan aplikasinya
3 Aspek permintaan dan penawaran dalam
analisis daerah

4 Karakteristik Daerah
5 Hubungan yang ada di daerah
6 Berbagai indikator yang biasa digunakan
serta interpretasinya

4 Potensi dan Pemanfaatan 1 Sumber Daya Daerah terbarukan/tidak 8
Sumber Daya Daerah terbarukan

2 Konsumsi sekarang dan yang akan datang
3 Ekonomi versus Lingkungan
4 Metode Pengukuran
5 Masalah Kependudukan, Pendidikan dan
Kesehatan Masyarakat, serta Indikator

No....
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6 Modal Fisik dan Social Overhead Capital
7 Sumber Pendanaan: Pemerintah dan
Masyarakat

5 Perdagangan dan 1 Perdagangan Intra dan Antar Daerah 4
Kerjasama antar Daerah 2 Perdagangan Internasional dan Kerjasama

Regional

6 Pengukuran Indikator 1 Analisis Basis Ekonomi 5
EkonomiMakro, Mikro 2 Elastisitas
dan Daerah serta 3 Indeks Pernbangunan Manusia dan Gender
Interpretasi 4 Indikator disparitas: indeks Gini, Indeks

Williamson, entropy
5 Indikator pembangunan lainnya: ReA, IKP,
dan sebagainya

!i;~>·. 'i.:. jumlah Sesi 30

3. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial (22 sesi)

1 Paradigm a Perencanaan 1 Perencanaan sebagai social engineering 2
Pernbangunan Sosial versus perencanaan sebagai social learning

2 Etika Perencanaan Pernbangunan Sosial
yang menyangkut hak-hak dasar
masyarakat

3 Perencanaan Sosial yang berorientasi pada
perubahan di tingkat masyarakat dan sistem
sosial (Institusi pemerintah dan stskcholder
lainnya/ governance)

2 Kebudayaan dan 1 Kebudayaan dan Suku bangs a di Indonesia 2
Masyarakat 2 Konsep Masyarakat/Komunitas

3 Stratifikasi sosial
4 Perubahan Sosial
5 Kearifan Lokal
6 Pengaruh kebudayaan dan karakteristik

masyarakat terhadap pernbangunan

3 Masalah -Masalah Sosial 1 Konsep dan kerangka permasalahan 2
sosial/isu-isu sosial dalam pernbangunan

No ....
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if

No MataDikIat Pokok Bahasan Sesi

2 Lingkup sektoral permasalahari/isu sosial:
kemiskinan, pendidikan, kesehatan,
kependudukan, kesejahteraan sosial,
ketertiban dan kearnanan, hukum dan
HAM, pemuda dan olah raga, kesatuan
bangsa dan lingkungan hidup

3 Lingkup substantif permasalahanl isu
sosial: rendahnya partisipasi dan
keswadayaan masyarakat ; terbatasnya
akses/kontrol masyarakat dalarn
pengambilan keputusan publik; lemahnya
daya masyarakat dalam relasi struktural-
fungsional dengan kelernbagaan
pemerintah dan pasar

4 Kerangka pengaruh utamaan isu sektoral
dan isu substantif pernbangunan sosial
kedalam perencanaan pernbangunan

4 Partisipasi, Keswadayaan 1 Konsep dan kerangka partisi pasi, 2
dan Kelernbagaan Lokal keswadayaan dan kelernbagaan lokal

2 Peranan partisipasi dan keswadayaan
masyarakat dalam pernbangunan

3 Community capita!
4 Kelembagaan lokal dan perannya

5 Kemiskinan 1 Perspektif struktural, perspektif kultural 2
dan perspektif perangkap kemiskinan

2 Standar obyektif, subyektif dan
partisipatoris dalam pengukuran
kemiskinan

3 Kasus- kasus penanggulangan kemiskinan di
Indonesia mulai dari Program lOT, PPK,
P2KP hingga PNPM

6 Proses Perencanaan dalam 1 Siklus Perencanaan 2
Pernbangunan Sosial a. Perencanaan

b. Implementasi
c. Monitoring dan Evaluasi
d. Re-design Program

2 Konsep partisipasi masyarakat dalam
Perencanaan Pernbangunan

7 Community Empowerment 1 Konsep community empowerment 2
dan Community 2 Konsep community dcvelopmen t
Development

8 Teknik Kualitatif 1 Pendekatan kualitatif 1

No....
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2 Teknik-teknik pendekatan kualitatif
3 Prinsip-prinsip dalam pendekatan kualitatif
4 Manfaat dari pendekatan kualitatif

9 PRAdan PPA 1 Toolsuntuk PRA
2 Toolsuntuk PPA
3 Latihan penggunaan tools PRAdan PPA
1 Pernaharnan tentang identifikasi
Perrnasalahan

2 Teknik Identifikasi Permasalahan

10 Identifikasi Permasalahan
dan Kebutuhan

umlah Sesi

4. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (25 sesi)

1 Ruang sebagai Sumber 1 Ruang sebagai sumber daya: Ruang
Daya sebagai Lokasi (sebagai lokasi), Tipologi

Ruang (kawasan, wilayah, daerah,
kornunitas), Ruang sebagai Lingkungan
(kawasan budidaya dan non-budidaya,
sebagai ekositern), Unsur-unsur utama
ruang (sebagai hasil budaya), Perumahan
dan Perrnukiman

2 Konsep dan Daya Dukung Ruang: 3
Karakteristik Fisik Ruang (geologi,
hidrologi, topografi, jenis tanah dan
kesuburannya, kesesuaian lahan);
Karakteristik Kegiatan (Ekonorni
Wilayahdan Kota, Ekonorni Transportasi
dan Infrastruktur, Sosiologi Perkotaan,
Pernbangunan Masyarakat)

3 Unsur-unsur ruang dan Bagian kawasan: 4
Guna Lahan, Pola Ruang Wilayah, Pola
Ruan Kota Nilai Laharr/Tanah.

2 Tata Ruang Wilayah dan 1 Pengernbangan Ruang Wilayah dan Kota: 2
Kota Proses Perencanaan Tata Ruang (TR),

Prosedur Perencanaan TR, Pedoman
Penyusunan Perencanaan TR, Standard-
standard Perencanaan TR

2 Konsep Tata Ruang Wilayah dan Kota: 2
Proses, Prosedur, Pedornan dan Standard
Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten,
Kota dan Bagian Wilayah Kota

No....

4

3

22
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3 Regulasi (Peraturan dan Perundang- 2
undangan) dalam Penataan Ruang:
Undang-Undang Tata Ruang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Sistem
Kelernbagaan dan Organisasi

3 Isu-isu (Persoalan) Tata 1 Konflik Penataan Ruang: Konflik Guna 4
Ruang Lahan, Persoalan Struktur Ruang dan

Lokasi Kegiatan, Persoalan Pernanfaatan
Lahan, Pola Kegiatan Ruang, Persoalan
Transportasi, Persoalan Infrastruktur,
Persoalan Zoning, Pedoman Lahan (Urban
Land GwdeJines) .

2 Inefisiensi dalam Penataan Ruang : Sistem 3
Pengelolaan Infrastruktur, Sistem
Pengelolaan Transportasi, Pertumbuhan
Kegiatan Ekonomi, Ketertinggalan dan
Ketimpangan Sosial, Sistem Pengelolaan
Lingkungan.

3 Isu-isu lain dalarn Penataan Ruang: Sistem 2
Ruang Wilayah dan Kota, Konsep
Kebutuhan Ruang Wilayah dan Kota,
Konsep Kawasan Budidaya dan Kawasan
Lindung, Pertumbuhan Kebutuhan Ruang
Wilayah dan Kota, Pertumbuhan
Penduduk dan Kebutuhan Ruang,

5. Studi Kasus (16 sesi)

Tujuan pemberian studi kasus adalah untuk rneningkatkan pernahaman tentang
aplikasi berbagai teori, konsep, proses, metode dan teknik perencanaan (single stage
atau multi stages, integrasi/ sintesis) dengan pemaparan dan diskusi kasusl peristiwa
nyata (lokal, regional, atau nasional). Materi Studi Kasus harus diberikan pada semua
bidang kompetensi dengan jumlah sesi yang disesuaikan untuk tiap bidangnya.

6. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (24 sesi)

Latihan Perencanaan (planning exercise) bertujuan untuk rneningkatkan kernampuan
peserta dalam rnelakukan kegiatan penyusunan rencana dan kebijakan. Materi ini
diberikan dalam bentuk Latihan Penyusunan Rencana secara komprehensif (rnencakup
seluruh bidang kompetensi) .

7. Keterampian ....
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7. Keterampilan Penunjang (10 sesi)

Keterampilan Penunjang bertujuan untuk menunjang kemampuan di dalam
melaksanakan tugas perencanaan, yang meliputi aplikasi komputer untuk
perencanaan, paket-paket statistik dan ekonometrik, paket programming, bahasa
Inggris, teknik komunikasi dan presentasi, dan lain-lain.

8. Topik Khusus (8 sesi)

Materi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan (current issues) yang
ada di daerah asal peserta/sekitar tempat pelaksanaan Diklat agar peserta mampu
memahami dan mengarnbil langkah-langkah penyelesaian melalui tahap-tahap
perencanaan yang sesuai dengan kompetensinya. Pengajar untuk Topik khusus ini
adalah para pakar atau praktisi di bidang perencanaan pernbangunan.

9. Uji Kompetensi (4 sesi)
Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi
standar kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana
Pertama akan dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi bagi
Pejabat Fungsional Perencana Pertama.

10. Kompetensi Inti/Perilaku

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan kompetensi
Inti/Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B.3 dengan cara menyisipkan
muatan indikator Perilaku ke dalam materi Diklat, termasuk di dalam diskusi, latihan
perencanaan (Planning Exercise); simulasi dan seminar.

BAB.Ill ...
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BABIII
PESERTA

A. PERSYARATAN
Persyaratan peserta Diklat adalah PNSyang akan atau telah menduduki jabatan Fungsional
Pereneana Pertama dengan kualifikasi:

1. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dengan dibuktikan oleh
rekomendasi atasannya paling rendah pejabat eselon Ill;

2. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

3. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan DP3 terakhir
dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya Baik;

4. berpendidikan paling rendah SI
5. Pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda/IIIa;
6. telah disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon III untuk mengikuti
Diklat Fungsional Pereneana Pertama, dan ditugaskan oleh Pejabat yang bidang
tugasnya rnenangani kepegawaian di instansi yang bersangkutan, paling rendah
pejabat eselon II;

7. penguasaan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif;

8. mengikuti persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang
bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Bappenas; dan

9. usia setinggi-tingginya 7 (tujuh) tahun sebelum usia pensiun.

B. PENCALONANPESERTA

Mekanisme penealonan peserta Diklat Fungsional Pereneana Pertama adalah sebagai
berikut:

1.Calon peserta dari Kementerian PPN/Bappenas

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) menyiapkan daftar nama ealon
peserta yang telah memenuhi persyaratan, dan mengusulkan kepada pimpinan unit
kerja, pejabat eselon II masing-rnasing ealon peserta untuk mendapatkan
persetujuan rnengikuti Diklat dengan tembusan kepada pejabat eselon I rnasing-
masing;

b. Karo SDM mengirirnkan daftar narna ealon peserta yang telah disetujui pejabat
eselon 11 nya kepada Kapusbindiklatren untuk rnengikuti Diklat Fungsional
Pereneana Pertama dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
dan

e. Pusbindiklatren melakukan seleksi administratif dan menempatkan ealon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

2. Calon peserta dari Instansi Pusat

a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan mengajukan pencalonan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. Pejabat ...
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b. Pejabat Pembina Kepegawaian, rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q
Sesmeneg PPNISestama Bappenas, dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang Diklat rnengajukan daftar calon
peserta kepada Pusbindiklatren; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menem patkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

3.Calon peserta dari Provinsi

a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan di tingkat Provinsi rnengajukan
pencalonan kepada Gubernur;

b. Gubernur rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg PPNISestama
Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang Diklat rnengajukan daftar calon
peserta kepada Pusbindiklatren; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

4. Calon peserta dari Kabupaten/Kota

a. Pimpinan unit kerja yang membidangi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota
rnengajukan pencalonan kepada Bupati/Walikota;

b. Bupati/Walikota rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmen
PPNISestama Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Unit kerja yang tugas dan fungsinya dibidang Diklat rnengajukan daftar calon
peserta kepada Pusbindiklatren; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

C.EVALUASIPESERTA

1. Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi

a. kehadiran peserta sekurang-kurangnya 90%;

b. lulus aspek Topik Khusus;

Materi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan (current issues)
yang ada di instansi asal pesertal sekitar tempat pelaksanaan Diklat agar peserta
Diklat mampu memahami dan mengarnbil Iangkah-langkah penyelesaian melalui
tahap perencanaan sesuai dengan kompetensinya, antara lain:

1) identifikasi rnasalah;
2) perumusan alternatif rnasalah;
3) pengkajian alternatif;
4) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5) rancangan pengendalian pelaksanaan; dan
6) rancangan penilaian hasil pelaksanaan.

Penilaian ....
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Penilaian aspek Topik Khusus adalah L (Lulus) dan TL (Tidak Lulus).
Format penilaian untuk aspek Topik Khusus ini dapat dilihat pada Anak
Lampiran Formulir 1.

c. nilai aspek penguasaan materi lainnya sekurang-kurangnya 70, meliputi:

1) Quiz dan Latihan (bobot 20%)

Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
Latihan dan/ atau Quiz di setiap akhir sesi perkuliahan untuk suatu pokok
bahasan tertentu.

Dengan Latihan dan/ atau Quiz ini, diharapkan akan dapat rneningkatkan
pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan kegiatan
perencanaan yangsesuai dengan kompetensinya.
Indikator penguasaan aspek Quiz dan Latihan meliputi:

a) pemahaman terhadap materi; dan
b) aplikasi terhadap materi.

Aspek Quiz dan Latihan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
Format penilaian aspek Quiz dan Latihan ini dapat dilihat pada Anak
Lampiran Formulir 2.

2) Studi Kasus (bobot 40%)

Dalam Studi Kasus, peserta secara berkelompok diwajibkan menulis makalah
rnengenai isu-isu terkini tentang topik yang sedang berkernbang atau kasus
yang merupakan isu strategis untuk diselesaikan secara terencana, sistematis
dan menyeluruh melalui langkah-Iangkah dan kegiatan perencanaan dengan
rnenggunakan metode atau pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti
Diklat.

Indikator penguasaan aspek Studi Kasus meliputi kualitas isi dari makalah dan
kualitas presentasi, yang menyangkut unsur-unsur sebagai berikut:

a) identifikasi masalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian alternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas presentasi, terdiri atas;
(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Studi Kasus ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
Format penilaian aspek Studi Kasus ini dapat dilihat pada Anak Lampiran
Formulir 3.

3) Latihan ...
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3) Latihan Perencanaan (Planning Exercise), bobot 40%

Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta secara berkelompok
akan diberikan latihan penyusunan rencana yang bersifat komprehensif
(lintas bidang).

Dengan Latihan Penyusunan Rencana iru diharapkan akan dapat
meningkatkan pemahaman dan keterarnpilan peserta dalam penerapan teori
dan teknik ke dalam kegiatan penyusunan rencana yang sesuai dengan
kom petensin ya.

Indikator penguasaan aspek Latihan Penyusunan Rencana
mernpertimbangkan aspek pemahaman terhadap materi keahlian utama dan
kemampuan aplikasi dalam kegiatan penyusunan rencana, yang meliputi:

a) identifikasi rnasalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian alternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas Presentasi, terdiri atas:
(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Latihan Perencanaan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100, dan
format penilaian aspek Latihan Perencanaan ini dapat dilihat pada Anak
Lampiran Formulir 4.

Penilaian peserta terhadap aspek penguasaan materi dilakukan oleh Pelaksana,
Tenaga Pengajar, Pembimbing, Narasumber, dan Moderator seminar/diskusi.

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan persyaratan kelulusan sebagaimana huruf b dan huruf c
angka 1), angka 2) dan angka 3) tidak dapat rnengikuti Uji Kompetensi dan
dinyatakan Gugur
Perserta yang dinyatakan Gugur, wajib mengulang Diklat Fungsional Perencana
Pertama dengan mengikuti ketentuan proses pencalonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf B.

2. Uji Kompetensi

a. Uji Kompetensi terutama difokuskan pada aspek kemampuan kognitif yang bersifat
komprehensif.

b. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan setelah seluruh
mata Diklat diberikan.

c. Penyiapan soal Uji Kompetensi dilakukan oleh Pusbindiklatren bersama Pelaksana
Diklat.

Format penilaian Uji Kompetensi ini dapat dilihat pada Anak Larnpiran Formulir 5.

3. Kualifikasi ...
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3. Kualifikasi Kelulusan

a. Kualifikasi kelulusan peserta adalah hasil nilai Uji Kompetensi dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Sangat Memuaskan (skor 95,0 - 100) ;
Z) Memuaskan (skor 90,0 - 94,9);
3) Baik Sekali (skor 80,0 - 89,9); dan
4) Baik (skor 70,0 - 79,9).

b. Apabila dalam penentuan peringkat/ ranking, terdapat kesamaan nilai Uji
Kompetensi, maka yang menjadi bahan pertirnbangan selanjutnya adalah rata-rata
dari nilai Quiz dan Latihan, Studi Kasus, dan Latihan Perencanaan/Penyusunan
Rencana serta aspek Topik Khusus.

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta, terdiri atas:

a. Peserta dinyatakan Lulus apabila Lulus Uji Kompetensi dengan nilai paling
kurang 70.

b. Peserta yang nilai Uji Kompetensinya kurang dari 70, dinyatakan Tidak Lulus dan
kepada yang bersangkutan:
1) hanya diberikan Surat Keterangan telah Mengikuti Diklat;
Z) tidak diberikan angka kredit; dan
3) diberikan kesempatan untuk rnengikuti Uji Kompetensi dalam kurun waktu Z
(dua) tahun.

c. Hasil evaluasi terhadap peserta yang telah dilakukan oleh Pelaksana Diklat dibahas
dalam evaluasi akhir.

d. Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bertujuan untuk menentukan
kualifikasi kelulusan peserta, oleh suatu tim yang terdiri atas:
1) Pusbindiklatren (selaku Ketua Tim Evaluasi);
Z) Kepala Pelaksana Diklat; dan
3) Apabila diperlukan dapat rnengundang Narasumber yang dianggap dapat
membantu proses penentuan kelulusan peserta.

BAB.IV...
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BABIV
TENAGAPENGAJAR

A. SUMBER-SUMBERTENAGAPENGAJAR
Tenaga Pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Pertama dapat berasal dari:

1. Pejabat negara;
2. Pejabat karier;
3. Pejabat Fungsional Perencana;
4. Dosen;
5. Widyaiswara; dan
6. Pakar dan praktisi.

B. PERSYARATANDAN KOMPETENSITENAGAPENGAJAR
1. Kriteria untuk menjadi tenaga pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Pertama
adalah:
a. rnenguasai materi yang diajarkan;

b. terampil rnengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
c.. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan
pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata Diklat; dan

d. untuk pengajar mata kuliah Muatan Inti, hams memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1) berpendidikan paling rendah S2; dan
2) memiliki sertifikat rnengajar Diklat Fungsional Perencana Pertama yang
ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

2. Pusbindiklatren dapat memberikan sertifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana
Pertama, apabila tenaga pengajar memiliki:

a. memiliki ijazah S2, telah mengikuti dan lulus Diklat Training Of Trainers (TOT)
Fungsional Perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren; atau

b. ijazah S2 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat yang akan diajarkan dan
berpengalarnan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun rnengajar dalam gelar S2 pada
bidang tersebut; atau

c. ijazah S3 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat dan berpengalarnan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun mengajar dalam gelar S3 pada bidang tersebut.

C. PENUGASAN
Tenaga Pengajar Diklat Fungsional Perencana Pertama hams mendapat surat persetujuan
dari Pusbindiklatren dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. melaporkan perkernbangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan
pada setiap akhir penugasan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan Pelaksana
Diklat; dan

2. memberikan masukan, baik diminta atau tidak diminta kepada Pelaksana Diklat
berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pad a
program Diklat berikutnya.

BAB.V...
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BABV
PELAKSANAAN

A. PELAKSANA DIKLAT

1.Ketentuan Pelaksana Diklat:

a. Pelaksana Diklat adalah Lernbaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi yanz
ditetapkan oleh Pusbindiklatren;

b. Untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, ealon pelaksana rnengajukan surat
permohonan kepada Pusbindiklatren;

e. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilampiri Proposal
Pelaksanaan Diklat yang sekurang-kurangnya memuat:
1) latar belakang;
2) tujuan dan sasaran;
3) kurikulum;
4) narna dan kualifikasi pengajar;
5) sarana, prasarana dan alat ban tu yanz tersedia; dan
6) susunan dan kualifikasi anggota pelaksana Diklat.

d. Di dalam melakukan evaluasi ealon Pelaksana Diklat, Pusbindiklatren dapat
dibantu oleh narasumber; dan

e. Pusbindiklatren dapat melaksanakan Diklat seeara Swakelola atau melalui
kerjasama dengan lernbaga Diklat lain yanz telah terakreditasi.

2.Mekanisme penetapan Pelaksana Diklat Fungsional Pereneana Pertama:

a. ealon Pelaksana Diklat mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal
Pelaksanaan Diklat Fungsional Pereneana Pertama kepada Pusbindiklatren;

b. Pusbindiklatren menilai proposal sesuai dengan acuan yang ada dalam acuan buku
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pereneana Pertama;

e. apabila diperlukan, Pusbindiklatren dapat melakukan kunjungan lapangan ke
ternpat/Iokasi ealon Pelaksana Diklat;

d. Pusbindiklatren memberitahukan seeara tertulis hasil penilaian proposal
Pelaksanaan Diklat yang diajukan, kepada ealon Pelaksana Diklat selarnbat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah penilaian dilakukan; dan

e. Lernbaga Diklat yang belum ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, narnun sudah
memenuhi kualifikasi, dapat melaksanakan Diklat Fungsional Pereneana Pertama
melalui bentuk dengan Pelaksana Diklat yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

B. JUMLAH PESERTA
1. jumlah peserta Diklat Fungsional Pereneana Pertama sekurang-kurangnya 15 orang
dan sebanyak-banyaknya 25 orang per kelas.

2. Peserta Diklat dapat seluruhnya berasal dari satu instansi atau dari berbagai instansi.

C. WAKTV ....



-20-

c. WAKTIJ PELAKSANAAN

Diklat Fungsional Perencana Pertama dilaksanakan untuk 168 sesi dalam jangka waktu
kurang lebih 7 (tujuh) rninggu, dengan ketentuan :
1.Satu minggu terdiri atas 24 Sesi :
a. Senin-Karnis sebanyak 5 Sesi; dan
b. Jum'at sebanyak 4 Sesi.

2. Satu sesi setara dengan 2 jam pelajaran (jarnpel); dan
3. Satu jampel memerlukan waktu 45 menit.

D. SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Sarana, prasarana, dan alat bantu yang harus dimiliki oleh Pelaksana Diklat Fungsional
Perencana Pertama sekurang-kurangnya adalah:

1. Sarana

Sarana Diklat, antara lain papan tulis dan flip chart.

2. Prasarana

Prasarana yang digunakan dalam Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Pertama,
antara lain meliputi ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang komputer, studio
perencanaan untuk rnenunjang kegiatan dan latihan perencanaan, dan perpustakaan.

3. Alat Bantu

Sarana Diklat, antara lain Overhead Projector/I.Cl) (intocus), sound system, TV dan
VIdeo.

BAB. VI ...
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BABVI
METODE PEMBELAJARAN

A. PENDEKATAN

1. Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar Diklat Fungsional
Perencana Pertama adalah pendekatan andragogj atau metode pembelajaran untuk
orang dewasa.

2. Dalam pendekatan andragog: sebagairnana dimaksud dalam angka 1, beberapa hal
yang perlu dipahami adalah:

a. para peserta diperlakukan sebagai seorang dewasa, dan bukan sebagai anak-anak;

b. peserta dilibatkan dalarn proses belajar dan rnengajar melalui komunikasi 2 (dua)
arah, sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan
pikiran dan pengalarnannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis
rnasalah; dan

c. kekayaan pengalarnan peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan
belajar dan rnengajar yang berorientasi pada masalah-rnasalah aktual yang
dihadapi peserta, baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk
dicarikan pemecahannya.

B. METODE PEMBELAJARAN

Berdasarkan pendekatan andragogi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1,
metode yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar Diklat Fungsional
Perencana Pertama adalah:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan
secara interaktif (dua arah).

2. Studi Kasus

Dalam metode ini peserta dihadapkan pad a suatu kasus atau tugas nyata yang
dihadapi, dengan harapan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam
mengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif pemecahan serta memilih
alternatif pemecahan yang terbaik dari sudut pandang setiap bidang kompetensi,
sesuai dengan ruang lingkup tugas dan karakteristik serta kebutuhan
instansi/ daerahnya.

3. Latihan Perencanaan (Planning' Exercise)
a. setelah peserta menerima seluruh materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
latihan aplikasi perencanaan berupa Latihan Perencanaan (Planning Exercise);

b. Latihan Perencanaan ini adalah latihan penyusunan rencana yang bersifat
komprehensif (lintas bidang kompetensi) yang meliputi kebijakan, program dan
kegiatan; dan

c. dengan latihan penyusunan rencana ini diharapkan peserta akan dapat
rneningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan teori dan teknik

baik ....
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baik ke dalam kegiatan penyusunan rencana maupun dalam memecahkan suatu
masalah perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi suatu instansi perencanaan.

4. Diskusi dan Seminar

a. tujuan dari diskusi dan seminar adalah agar peserta semakin meningkat
pengetahuan dan daya analisisnya, sehingga peserta mampu menganalisis
permasalahan dari berbagai aspek pertirnbangan,

b. dalam metode diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan
dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk rnengernbangkan
kemampuan dalam mengidentifikasikan dan menganalisis masalah, tukar
menukar informasi serta memperkaya gagasan; dan

c. seminar dilakukan secara berkala dengan cara mengundang para
praktisiz'birokrat/ pakar.

5. Simulasil Role Playing
Dalam metode simulasi 1nl, para peserta melakukan pembelajaran dengan
memainkan peran dalam situasi tertentu, seperti bermain peran (role playing), dan
permainan (games).

BAB. VII ...
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BABVII
PERENCANAAN,PEMBINAANDAN PEMBIAYAAN

A. PERENCANAAN

1. Untuk menjamin kualitas Pelaksanaan Diklat, Pelaksana Diklat Fungsional Perencana
Pertama merencanakan dengan cermat dan memastikan:

a. jumlah tenaga pengajar yang diperlukan untuk melaksanakan Diklat dengan
kompetensi yang sesuai dengan struktur kurikulum;

b. sarana, prasarana dan alat bantu yang diperlukan selama Diklat dalam kondisi siap
dipergunakan; dan

c. memastikan jumlah peserta yang efektif per kelas, sekurang-kurangnya 15 orang
dan sebanyak-banyaknya 25 orang.

2. Pelaksana Diklat membuat rencana kebutuhan tersebut dalam proposal kepada
Pusbindiklatren, Bappenas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Diklat
dilaksanakan.

Format penilaian pelaksanaan Diklat ini dapat dilihat pada Anak Lampiran, Formulir 6.

B. PEMBINAAN

1. Bappenas melalui Pusbindiklatren, bertanggung jawab atas pembinaan terhadap
Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Pertama.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertujuan untuk rnenjaga agar
kualitas Diklat sesuai dengan kebutuhan Instansi/unit Perencanaan dan kompetensi
peserta Diklat dapat memenuhi standar kompetensi jabatan Fungsional Perencana
Pertama.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program Diklat Fungsional Perencana Pertama dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:

1. Cost Sharing' Type Ill, yaitu Pusbindiklatren membiayai Akomodasi dan tuition fee
Diklat, sedangkan instansi pengirirn membiayai transpor peserta dari instansi peserta
ke tempat Diklat pp pada awal dan akhir Diklat ditambah uang saku peserta;

2. Cost Sharing Type IV, yaitu Pusbindiklatren membiyai tuition fee dan instansi pengirim
membiayai akomodasi, transport, dan uang saku peserta; dan

3. Mandiri, yaitu seluruh biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta.

BAB.VIII...
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BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN DAN PENGENDALlAN PELAKSANA DIKLAT

1. Bappenas melalui Pusbindiklatren melakukan pemantauan seluruh aspek pelaksanaan
Diklat yang meliputi proses belajar mengajar, kinerja peserta, pengajar dan pelaksana
Diklat, termasuk ketersediaan fasilitas, dan aspek teknis pelaksanaan lainnya;

2. Pemantauan dilakukan melalui email, surat atau kunjungan fisik ke tempat Diklat dan
dilaporkan kepada Kepala Pusbindiklatren untuk dapat diambil penyesuaian atau
tindakan koreksi apabila diperlukan; dan

3. Hasil pemantauan dalam 1 (satu) tahun Diklat pelaksanaan diinformasikan kepada
para Pelaksana Diklat dalam Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar.

B. EVALUASI PELAKSANAAN DIKLAT

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri atas evaluasi terhadap:'
1.pengajar;
2. proses pelaksanaan Diklat;
3. paska Diklat; dan
4. bahan ajar (materi Diklat).

C. EVALUASI PENGAJAR

1. Aspek yang dinilai dari Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut:
a. pencapaian tujuan instruksional;
b. sistematika penyajian;
c. kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
d. ketepatan waktu, kehadiran, dan cara menyajikan;
e. penggunaan metode dan sarana Diklat;
f. sikap/ Affective;
g. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
h. penggunaan bahasa;
1. pemberian motivasi kepada peserta;
J. penguasaan materi;
k. kerapihan berpakaian;
1. kerjasama antar pengajar; dan
m. kerjasama dengan pelaksana Diklat.

2. Penilaian terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta dan Pelaksana Diklat
dengan menggunakan skala kuantitatif.

3. Hasil penilaian sebagaiman dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada yang
berkepentingan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Format penilaian Tenaga Pengajar ini dapat dilihat pad a Anak Lampiran Formulir 7.

D. EVALUASI. ...
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D. EVALUASIKINERJAPELAKSANA

1.Aspek yang dinilai terhadap Kinerja Pelaksana Diklat antara lain adalah:

a. efektivitas pelaksanaan;
b. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
c. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
d. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet;
e. ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
f. ketersediaan Laboratorium/Studio Perencanaan;
g. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah;
h. pelayanan terhadap peserta dan pengajar; dan
1. administrasi Diklat, antara lain:
1) sejauhmana penatausahaan diklat telah dilaksanakan dengan baik; dan
2) tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan diklat dalam satu file.

2. Penilaian terhadap Kinerja Pelaksana Diklat dilakukan oleh peserta, tenaga pengajar dan
Pusbindiklatren.
Format penilaian Kinerja Pelaksana Diklat ini dapat dilihat pada Anak Lampiran
Formulir 8.

E. EVALUASIPASKADIKLAT

1. Evaluasi Paska Diklat dilakukan setiap tahun secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
Diklat Fungsional Perencana Pertama.

2. Tujuan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk untuk
rnengetahui efektifitas program serta dalarn rangka penyempurnaan program
selanjutnya.

3. Evaluasi dilakukan oleh Pusbindiklatren berkoordinasi dengan Pelaksana Diklat.
Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap aspek-aspek:
a. kemampuan dan pendayagunaan alumni;
b. sejauhmana para alumni rnarnpu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya

dalam melaksanakan dalam jabatan yang dipangkunya;
c. sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam jabatan fungsional; dan
d. kontribusi alumni diklat terhadap kualitas output dari instansi tempat alumni

bekerja.
4. Evaluasi dilakukan terhadap alumni, atasan langsung alumni, dan rekan kerja alumni.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi peserta.

F. EVALUASITERHADAPKURIKULUM

1. Untuk rnengantisipasi perkernbangan pengetahuan dan tuntutan tugas-tugas seorang
perencana, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap Kurikulum
Diklat Fungsional Perencana Pertama.

2. Evaluasi terhadap Kurikulum dilakukan oleh Bappenas dan dapat dibantu dibantu oleh
narasumber, bekerjasama dengan Pelaksana Diklat.

3. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-rnasukan dari para peserta, tenaga di bidang
diklat, unit perencanaan tempat alurnni bekerja, dan unsur-unsur lain yang terlibat
dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana. 3. Evaluasi ...
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4. Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk penyempurnaan kurikulum Diklat
Fungsional Perencana Pertama .

5. Dalam rangka penyempurnaan kurikulum Diklat, setiap Pelaksana Diklat diharuskan
mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada para peserta Diklat, tenaga pengajar dan
komponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat (terrnasuk panitia/pengelola
inti Diklat).

6. Kuesioner evaluasi dibuat oleh Pusbindiklatren.
7. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi meliputi:
a. kesesuaian kandungan Materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi yang ada;
b. kesesuaian kandungan Materi Diklat untuk setiap Bidang, setiap Mata Diklat dan
setiap Pokok Bahasan;

c. lama waktu pelaksanaan Diklat yang diberikan;
d. kesesuaian antara Bidang/Mata DiklatlPokok Bahasan dengan jumlah sesi;
e. kesesuaian antara Mata Diklat dengan metode pengajaran yang diberikan;
f. kesesuaian antara Materi Diklat dengan sarana dan prasarana yang diperlukan;
g. usulan-usulan Materi Diklat yang diperlukan untuk masing-rnasing jenjang Diklat;
dan

h. butir pertanyaan lain yang terkait dengan kurikulum Diklat, khususnya Materi
Topik Khusus.

BAB.IX...
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BABIX
SERTIFIKASI

Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Pertama terdiri dari:

1. Sertifikat rnengikuti Diklat diberikan kepada semua peserta Diklat yang rnengikuti
Diklat sekurang-kurangnya 90% tingkat kehadiran.

Format daftar dan data peserta Diklat ini di sampaikan kepada Pusbindiklatren
sebagairnana dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 9;

2. Sertifikat Kompetensi Perencana Pertama (SKP-Pertama) diberikan kepada peserta
Diklat yang lulus Uji Kompetensi Perencana Pertama.
Jumlah peserta yang Lulus (L) dan Tidak Lulus (TL) di sampaikan kepada
Pusbindiklatren dalam laporan pelaksanaan Diklat.

Format laporan ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 10;

3. SKP-Pertama rnerupakan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Perencana Pertama dan merupakan syarat pengangkatan menjadi Perencana
Pertama;

4. Jenis, bentuk dan ukuran serta penomoran SKP-Pertama ditetapkan oleh
Pusbindiklatren;

5. SKP-Pertama ditandatangani oleh Pelaksana Diklat dan Kepala Pusbindiklatren.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

-/~.
Emmy Suparmiatun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. TIJJUANDAN SASARAN

1. Tujuan

Sesuai dengan dengan peraturan yang rnengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Diklat Fungsional Perencana Muda bertujuan untuk:
a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan

tugas jabatan Fungsional Perencana Muda secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. menciptakan kesamaan visi dan dinarnika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pernbangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.

2. Sasaran

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNSyang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan Fungsional Perencana Muda.

B. KOMPETENSI

Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.
Sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana
Muda sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah:

1. Pengetahuan
a. menyusun kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan alternatif

kebijakan;
b. menghasilkan perencanaan tahunan (jangka pendek), regional, sektor tunggal;
c. memahami berbagai konsep dan metode pemantauan serta penggunaannya dalam

melakukan pemantauan;
d. menentukan metode dan desain pemantauan;
e. memahami berbagai konsep dan metode evaluasi serta penggunaannya dalam

melakukan evaluasi; dan
f. menentukan metode dan desain evaluasi rencana tahunan.

2. Keahlian ...
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2. Keahlian/Keterampilan tetap

a. mampu membuat laporan secara sistematik;
b. mampu melakukan administrasi proyek/kegiatan;
c. mampu berfikir secara sistematik;
d. mempunyai kemampuan manajemen;
e. mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara pasif; dan
f. mampu merrumpin.

3. Perilaku

a. Integritas
Melakukan tugas dengan kernatangan emosional dan persepsi yang realistis dan
konsisten antara kata dan perbuatan sebagai pola perilaku/kebiasaan. Indikator
perilakun ya adalah:
1) mengetahui man a yang baik/tidak baik, mana yang boleh/tidak boleh

berdasarkan acuan-acuan baku yang tertera sebagai aturan lembaga, dan ketika
harus bertindak mandiri berpedoman pada aturan tersebut;

2) muncul rasa percaya diri karena ada dirnensi-dimensi yang jelas dari
aturanl mekanisme kerja lembaga;

3) rnenjaga kerahasiaan;
4) mendahulukan kepentingan organisasi karena memahami dimensi-dimensi

peraturan organisasi;
5) tidak memanfaatkan wewenangnya untuk keperitingan pribadi, karena norma-

norma yang jelas dan umum (general) yang biasa dipakai sebagai pegangan;
6) berani mempertahankan prinsip-prinsip organisasi karena dapat rnengacu pada

aturan -aturan yang jelas dari organisasi;
7) memiliki perhatian dan kesediaan untuk membantu secara personal untuk

memenuhi tugas bersama;
8) memiliki sikap peduli terhadap kebutuhan organisasi untuk sampai pada

inisiatif yang sesuai dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut;
9) menyatakan pendapat secara asertif (berani terbuka), tanpa rnenyinggung

perasaan;
10)menampilkan diri apa adanya dan tidak sukar bagi orang lain menduga apa

yang ia mau, serta gampang berintegrasi dengan tuntutan umum;
II)berani berkata rnengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai pribadi atau

orgarusasi;
12) rnenghargai perbedaan pendapat, karakteristik, dan kepen tingan setiap orang

dengan tidak membedakan perlakuan pada setiap orang; dan
13) mendahulukan introspeksi terhadap diri dari pada melihat kesalahan pihak lain

ketika berhadapan dengan kegagalan, atau kesalahan.

b. Berfikir ...
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b. Berpikir Strategis

Berpikir abstrak untuk mampu menangkap inti dari suatu perrnasalahan dan
berpikir sistemik, untuk rnenyusun rencana kerja jangka menengah dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang mutlak (faktor yang harus ada, tidak bisa
tidak). Indikator perilakunya adalah:

1) menerjernahkan VISI lembaga menjadi perencanaan jangka rnenengah
departemen, Memilah secara kritis antara asumsi, persepsi/opini dan fakta
dalam mencari solusi atas masalah;

2) merumuskan, mengintegrasikan dan mempresentasikan masalah dengan "flow
of thinking' yang jelas dan clear;

3) menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada dan menyesuaikan kernampuan
departernen untuk menetapkan prioritas dalam rangka mencapai sasaran-
sasaran operasional;

4) memiliki wawasan dan referensi yang luas dan relevan untuk penguasaan
materi perencanaan;

5) mengajukan usulan kesirnpulan-kesimpulan sebagai bahan rekornendasi
keputusan yang akan digunakan oleh eselon di atasnya;

6) menjabarkan isu-isu strategis ke dalam kerangka pikir operasional;
7) menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif dalarn menyelesaikan

perrnasalahan; dan
8) mengoptimalisasikan pernanfaatan sumber daya yang terbatas.

c. Beorientasi Pada Kualiatas Perencanaan
Memproses tugas dengan prosedur yang tepat untuk menghasilkan kualitas yang
diharapkan, Indikator perilakunya adalah:

1) membuat perubahan yang spesifik dalam suatu metoda kerja untuk
meningkatkan performance;

2) mengkaji ulang dan menetapkan kembali sasaran tugas untuk mernastikan
kesesuaian dengan tantangan saat ini yang masih realistik untuk dicapai;

3) rnencari cara-cara yang metodologis yang dapat diterapkan dalarn rangka
mencapai kualitas hasil kerja;

4) secara teratur mengumpulkan beragam inforrnasi untuk mengevaluasi
efektivitas hasil kerja;

5) mengenali dengan tepat hambatan-hambatan dalam mencapai hasil dan
sekaligus menanggulanginya dengan cara-cara yang tidak mengabaikan
prosedur dan proses kerja;

6) secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar
rnengenali setiap langkah yang diambil sewaktu rnenghadapi hambatan;

7) mem berikan masukan ten tang perbaikan -perbaikan Ipengern bangan-
pengembangan kebijakan kepada pejabat di atasnya;

8) kritis melihat kelernahan cara atau prosedur yang ada sehubungan dengan
tantangan yang berubah-ubah, sehingga bisa membangun prosedur baru,
dengan tidak rnengabaikan prinsip-prinsip tujuan lembaga; dan

9) ada kemauan untuk melakukan improvement, bisa melihat cara-cara lain yang
paling tepat untuk mencapai hasil yang tidak hanya berorientasi pada target
yang telah ditetapkan,

d. Membangun ...
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d. Mernbangun jejaring Kerja

Efektif memanfaatkan janngan kerja sesuai dengan fungsi pekerjaanl
jabatannya, untuk meningkatkan kinerja unit kerjanya. Indikator perilakunya
~~~: .
1) sensitif terhadap perasaan dan kepentingan orang lain dari latar belakang yang

berbeda. Menggunakan keterampilan berelasi dan terampil (efektif)
berkomunikasi dua arah (sambung rasa sarnbung nalar);

Z) menjadi fasilitator dan katalisator terbangunnya jaringan antar unit;
3) dengan kesadaran pribadi mengumpulkan dan berbagi informasi yang dapat

dimanfaatkan bersama dalam jaringan kerjanya;
4) memanfaatkan hubungan untuk mencari informasi strategis atau untuk

mendapatkan akses ke key person)'
5) mengembangkan kerjasama dan rnendorong kolaborasi kerja dalam upaya

mendapat solusi yang menguntungkan semua pihak;
6) menyadari adanya potensi perbedaan pandangan, namun menyikapi dan

menangani konflik secara positif;
7) mengintegrasikan pandangan-pandangan yang berbeda menjadi

pandangau/ persepsi bersama; dan
8) aktif melakukan koordinasi kerja dengan kelompok/unit lain dalam rangka

menghasilkan target yang lebih berkualitas.

BAB 11...
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BAB11
STRUKTIJRKURIKULUMDAN MATA DIKLAT

Materi kurikulum Diklat bagi Pejabat Fungsional Perencana Muda harus mampu
rnenjawab isu-isu dan tantangan rnendatang, menyangkut globalisasi, pernbangunan rnanusia
yang berkelanjutan, lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kerniskinan,
perencanaan partisipatif (perticipativc planning) dan tata kelola pernerintahan yang baik
(good governance).

Sasaran kurikulum Diklat Fungsional Perencana Muda pada domain cognitive dan skill
difokuskan pada pernenuhan kornpetensi menurut pekerjaan perencanaan dan Iingkup
tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana Muda. Materi Diklat terdiri atas Muatan Inti
dan Muatan Lokal.

A. STRUKTIJRKURIKULUM

Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Muda terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Muatan Inti, meliputi 76% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas kelompok Bidang
Kornpetensi:
a. Teknis Perencanaan (16 sesi);
b. Spesifik Ekonorni (26 sesi);
c. Spesifik Sosial (16 sesi);
d. Spesifik Spasial (17 sesi);
e. Studi Kasus (12 sesi); dan
f. Uji Kornpetensi (4 sesi).

2. Muatan Lokal, meliputi 24% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas:
a. Latihan Perencanaari/ Planning Exercise (12 sesi);
b. Keterarnpilan Penunjang (10 sesi); dan
c. Topik Khusus (7 sesi).

Urutan penulisan bidang di atas tidak rnenunjukkan urutan penyarnpaian materi pad a
jadwal pelaksanaan Diklat.

B. MATADIKLAT,POKOK BAHASANDANJUMLAH SESI

Mata Diklat dan pokok bahasan Diklat Fungsional Perencana Muda meliputi:

1. Bidang Kompetensi Teknis Perencanaan

1 Sistem Kebijakan Publik Tingkat
Menengah

2 Teknik dan metode analisis

1 Kerangka konseptual penentuan
kebijakan publik

2

No....
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No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi

kebijakan publik

3 Kriteria pemilihan kebijakan
publik sampai dengan pemilihan
alternatif kebijakan

2 Sistem Perencanaan Pernbangunan 1 Kebijakan dan program 2
Tingkat~enengah perencanaan pernbangunan

jangka pendek, rnenengah dan
panjang

2 Tujuan-tujuan realistis dalam
perencanaan pernbangunan

3 Perencanaan strategis
4 Teknik -teknik analisis

perencanaan pernbangunan

3 Sistem Pengelolaan Pernbangunan 1 Kebijakan dan program 2
Tingkat Lanjutan pengelolaan pernbangunan

jangka pendek, rnenengah dan
panJang

2 Penyusunan APBD dan APBN
3 Teknik -teknik analisis

Pengelolaan pernbangunan

4 Sistem Pernantauan Pernbangunan 1 Metodologi pemantauan 4
Tingkat Menengah perencanaan nasional, regional

dan lokal
2 Program dan kebijakan

pemantauan jangka pendek,
menengah dan panjang

3 Mernahami teknik-teknik
analisis pernantauan
perencanaan pernbangunan

4 Penyusunan standar operasional
prosedur pemantauan
perencanaan pernbangunan

5 Sistem Evaluasi Pernbangunan 1 Metodologi evaluasi 2
Tingkat Menengah perencanaan nasional, regional

dan lokal
2 Program dan kebijakan evaluasi

jangka pendek, rnenengah dan
panjang

3 Mernahami teknik-teknik
analisis evaluasi perencanaan
pernbangunan

No ....
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4 Penyusunan standar operasional
prosedur evaluasi perencanaan
pernbangunan

2Kepemimpinan lanjutan 1 Bagairnana memberdayakan
sumber-surnber daya manusia
dengan baik

2 Bagairnana pemberdayaan
berjalan dalam masyarakat

6

1 Hubungan timbal balik antara
etika dan perencanaan

2 Strategi penerapan etika dalam
perencanaan pernbangunan

2

Ju.mIah Sdi'

1 Variabel Ekonomi Makro 1 Ferhitungan Pendapatan Nasional 2
2 Inflasi dan Pengangguran

2 Analisis Konseptual Ekonomi 1 Bentuk Neraca Makro: POB, APBN, 3
Makro Neraca Pembayararr/Perdagangan

2 Keterkaitan Antar Neraca

3 Analisis Lingkungan Makro 1 Globalisasi dan Kebijakan Publik 10
2 Kerjasama Regional, baik

multilateral, bilateral maupun
regional

3 Keuangan Internasional
4 Kerjasama Pemerintah dengan

Swasta dan Lernbaga Mitra
4 Analisis Potensi dan Kebutuhan 1 Karakteristik daerah dan 2

Oaerah pengaruhnya terhadap ketersediaan
data

2 Indikator Potensi dan Kebutuhan
Oaerah

3 Peran pemerintah sesuai kondisi
daerah

5 Pertumbuhan Oaerah 1 Teori pertumbuhan daerah: 4
neoklasik, pertumbuhan endogen,
ekonomi geografi baru.

No....

7 Etika Perencanaan Lanjutan

2. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi
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6 ~odelEkonomi

Indigenous Development Inovasi
Daerah dan pen emban an U~KM

51 Analisis Input-output
nasional! regional
AHP
Analisis Manfaat Biaya

3. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial

~
MataDikIat Pokok Bahasan Sesi

1 Peran Stakcholdcrs dalam 1 Peran Pemerintah daerah dalam 3
Perencanaan Sosial Pernbangunan

Z Peran Stskeholdcr lainnya (swasta,
NGO, dan lain-lain) dalam
pernbangunan

3 Sinergitas dari stskeholders dalam
proses pernbangunan

4 Berbagai permasalahan
Pernbangunan yang terkait dengan
sinergitas multi stakeholders

5 Mernbuat alternatif solusi yang
sinergis antar stskeholders

6 Membuat alternatif solusi yang
sinergis antara kepentingan
masyarakat dan stakeholdcrs terkait

Z Pembuatan Action Plan 1 Mernbuat alternatif solusi 3
berdasarkan skala prioritas masalah

Z Mernbuat analisa SWOT
3 Membuat solusi terbaik
4 Membuat Action Plan

3 Prinsip Dasar dan Etika 1 Prinsi p- prinsi p pendarn pingan Z
Pendampingan Z Prinsi p- prinsi p fasili tasi dalam

pernbangunan sosial (perubahan
dari bawah, penghargaan terhadap
potensi masyarakat dan partisipasi)

3 Exit strategy
4 Proses Crafting Institution

4 Pembuatan Key Performance 1 Konsep KPI dalam monitoring dan 3
Index (KPI) evaluasi

Z Pernbuatan KPI Generik

No ....



-9-

Pembuatan KPI Spesifik
5Teknik Fasilitasi

2 Praktek Fasilitasi
Jumlah Sesi

4. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial

Analisa Perencanaan Berbasis Ruang 1 Sistem kota-kota: Pola
Pertumbuhan Kota, Sistem
Distribusi Kota-kota, Sistem
Perwilayahan Kota, Pola
Hierarkhi Kota-kota, Pola
Interaksi Antar Kota

2 Sistem Perwilayahan Ruang: Pola
Pertumbuhan Wilayah,
Penyebaran Wilayah, Sistem
Pernbagian Wilayah, Hierarkhi
Perwilayahan, Interaksi antar
Wila ah

1 Menerjemahkan Rencana
Kebijakan & Program ruang
daerah: RencanaKebijakan
Ruang Wilayah & Kota, Rencana
Kebijakan Sektor Pertanian
(Wilayah) , Rencana Kebijakan
Sektor Industri (Perkotaan),
Indikasi Program Rencana
Wilayah & Kota, Sistem
Anggaran Program Rencana
Ruang Wilayah & Kota

2 Rencana Program Indikatif
Ruang: Konsep & Teknik Dasar
Perencanaan Program Indikatip
Ruang, Proses, Pedoman & Tata
Cara Penyusunan Program
Indikatif Ruang, Program
Indikatif Ruang Khusus Wilayah
(Kawasan Industri, Pertanian,
Wisata, Pertambangan),
Program Indikatif Ruang Khusus
Perkotaan (Kawasan Pusat
Kota/CBD asa/Hiburan

16

Rencana Kebijakan & Program
Ruang Wilayah dan Kota

4

2 6

No ....
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Kawasan Kumuh), Persoalan
Penyusunan Program Indikatif
Ruang Wilayah & Kota.

MataDikIat Pokok Bahasan SesiNo

Dimensi waktu dalam Rencana
Ruang Wilayah dan Kota

3 1 Rencana Umum & Rencana
Rinci: Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi,
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota, Rencana Tata
Ruang Kawasan.

2 Rencana jangka Panjang.Jangka
Menengah & jangka Pendek:
Rencana Pernbangunan jangka
Panjang (RPJP),Rencana
Pernbangunan [angka Menengah
(RPJM), Rencana Pernbangunan
jangka Pendek(RPJP), Rencana
Tahunan

7

•. Jumlah Sesi

5. Studi Kasus (12 sesi)

Tujuan pemberian studi kasus adalah untuk rneningkatkan pemahaman tentang
aplikasi berbagai teori, konsep, proses, metode dan teknik perencanaan (single stage
atau multi stages, integrasi/sintesis) dengan pemaparan dan diskusi kasus/peristiwa
nyata (Iokal, regional, atau nasional). Materi studi kasus harus diberikan pada semua
bidang kompetensi dengan jumlah sesi yang disesuaikan untuk tiap bidangnya.

6. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (12 sesi)

Latihan Perencanaan (planning exercise) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
peserta dalam melakukan kegiatan penyusunan rencana dan kebijakan. Materi ini
diberikan dalam bentuk Latihan Penyusunan Rencana secara komprehensif (mencakup
seluruh bidang kompetensi).

7. Keterampilan Penunjang (10 sesi)

Keterampilan Penunjang, bertujuan untuk rnenunjang kemampuan di dalam
rnelaksanakan tugas perencanaan, yang meliputi: aplikasi komputer untuk
perencanaan, paket-paket statistik dan ekonometrik, paket programming, bahasa
Inggris, teknik komunikasi dan presentasi, dan lain-lain.

8. Topik:Khusus (7 sesi)

Materi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan (current issues) yang
ada di daerah asal pesertal sekitar tempat pelaksanaan Diklat agar peserta diklat

mampu ...
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mampu memahami dan rnengambil langkah-Iangkah penyelesaian melalui tahap-
tahap perencanaan yang sesuai dengan kompetensinya. Pengajar untuk Topik khusus
ini adalah para pakar atau praktisi di bidang perencanaan pernbangunan.

9. Uji Kompetensi (4 sesi)

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk mernenuhi
standar kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Muda
akan dievaluasi secara kornprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Muda.

10. Kompetensi Inti/Perilaku

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan kornpetensi
Inti/Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.3 dengan cara rnenyisipkan
muatan indikator Perilaku ke dalam materi Diklat, termasuk dalam diskuisi, latihan
perencanaan (Pla.nning Exercise), simulasi dan seminar.

BABIll ....
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BAB III
PESERTA

A. PERSYARA TAN

Persyaratan peserta Diklat adalah PNS yang akan dan telah menduduki jabatan Fungsional
Perencana Muda dengan kualifikasi:

1. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik yang dibuktikan dengan
rekomendasi atasannya paling rendah pejabat eselon II;

2. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan DP3 terakhir

dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya Baik;
4. berpendidikan paling rendah SI;

5. PangkatlGolongan Ruang Penata Muda Tingkat I/III b bagi Pejabat Fungsional
Perencana Pertama dengan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya telah
mencapai 180 AK;

6. PangkatlGolongan Ruang Penata/IIIc bagi PNS yang akan diangkat pertama
kali/pindah jabatan;

7. lulus Tes Materi Perencana Pertama, bagi calon peserta yang akan diangkat pertama
kali atau pindah jabatan menjadi Perencana Muda. Peserta yang tidak lulus Tes Materi
atau tidak bersedia rnengikuti Tes Materi, harus mengikuti Diklat Fungsional Perencana
Pertama;

8. telah disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon III untuk rnengikuti
Diklat Fungsional Perencana Muda, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi
yang bersangkutan paling rendah pejabat Eselon 11;

9. penguasaan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif;
10. rnengikuti persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang

bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina jabatan Fungsional
Perencana (Bappenas); dan

11. usia setinggi-tingginya 7 tahun sebelum usia pensiun bagi calon peserta yang akan
diangkat pertama kali/pindah jabatan.

B. PENCALONAN PESERTA

Mekanisme pencalonan peserta Diklat Fungsional Perencana Muda adalah sebagai berikut:
1. Calon peserta dari Kementerian PPN/Bappenas

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) menyiapkan daftar nama calon
peserta yang telah memenuhi persyaratan, dan mengusulkan kepada pimpinan unit
kerja, pejabat eselon 11 rnasing-rnasing calon peserta untuk mendapatkan
persetujuan rnengikuti Diklat dengan tembusan kepada pejabat eselon I rnasing-
masmg;

b. Karo....
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b. Karo SDM mengirirnkan daftar nama calon peserta yang telah disetujui pejabat
eselon II nya kepada Kapusbindiklatren untuk mengikuti Diklat Fungsional
Perencana Muda dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas; dan

c. Pusbindiklatren melakukan seleksi administratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

2. Calon peserta dari Instansi Pusat

a. Pimpinan unit kerja yang rnernbidangi perencanaan rnengajukan pencalonan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. Pejabat Pembina Kepegawaian, mengajukan pencalonan kepada Instansi Bappenas
c.q. Sesmen PPN/Sestama Bappenas, dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan rnemanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Muda untuk mengikuti Tes Materi Pertama.
Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus rnengikuti Diklat Fungsional Perencana
Pertama; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

3. Calon peserta dari Provinsi
a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan di tingkat Provinsi rnengajukan

pencalonan kepada Gubernur;

b. Gubernur mengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg PPN/Sestama
Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Muda untuk rnengikuti Tes Materi Pertama.
Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus rnengikuti Diklat Fungsional Perencana
Pertama; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

4. Calon peserta dari Kabupaten/Kota

a. Pimpinan unit kerja yang rnernbidangi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota
mengajukan pencalonan kepada Bupati/Walikota;

b. Bupati/Walikota rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg
PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Muda untuk mengikuti Tes Materi
Perencana Pertama. Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus mengikuti Diklat
Fungsional Perencana Pertama;

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

C. EVALUASI. ...
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c. EVALUASIPESERTA

1. Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi

a. kehadiran peserta sekurang-kurangnya 90%;

b. lulus aspek Topik Khusus;

Materi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan (current issues)
yang ada di instansi asal peserta/ sekitar tempat pelaksanaan Diklat agar peserta
Diklat mampu memahami dan mengambil Iangkah-langkah penyelesaian melalui
tahap perencanaan sesuai dengan kompetensinya, antara lain:

1) identifikasi masalah;
2) perumusan alternatif masalah;
3) pengkajian alternatif;
4) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5) rancangan pengendalian pelaksanaan; dan
6) rancangan penilaian hasil pelaksanaan.

Penilaian materi Topik Khusus adalah L (Lulus) dan TL (Tidak Lulus).
Format penilaian aspek Topik Khusus ini dapat dilihat pada Anak Larnpiran
Formulir 1.

c. nilai aspek penguasaan materi lainnya sekurang-kurangnya 70, meliputi:

1) Quiz dan Latihan (bobot 20%)
Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
latihan dan/ atau Quiz di setiap akhir sesi perkuliahan untuk suatu pokok
bahasan tertentu.

Dengan latihan dan/atau Quiz ini, diharapkan akan dapat meningkatkan
pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan kegiatan
perencanaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Indikator penguasaan apek Quiz dan Latihan meliputi:

a) Pemahaman terhadap materi; dan
b) Aplikasi terhadap materi.

Aspek Quiz dan Latihan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
Format penilaian aspek Quiz dan Latihan ini dapat dilihat pada Anak
Lampiran Formulir 2.

2) Studi Kasus (bobot 40%)

Dalam studi kasus, peserta secara berkelompok diwajibkan menulis makalah
mengenai current issues tentang topik yang sedang berkernbang atau kasus
yang merupakan isu strategis untuk diselesaikan secara terencana, sistematis
dan menyeluruh melalui langkah-Iangkah dan kegiatan perencanaan dengan
menggunakan metode atau pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti
Diklat.

Indikator ....
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Indikator penguasaan aspek studi kasus meliputi kualitas isi dari makalah dan
kualitas presentasi, yang menyangkut unsur-unsur sebagai berikut:

a) identifikasi rnasalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian alternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan ;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas Presentasi, terdiri atas:

(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Studi Kasus ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
Format penilaian aspek Studi Kasus ini dapat dilihat pad a Anak Lampiran
Formulir 3.

3) Latihan Perencanaan (Planning Exercise), bobot 40%
Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta secara berkelompok
akan diberikan latihan penyusunan rencana yang bersifat komprehensif
(lintas bidang).
Dengan latihan Penyusunan Rencana iru diharapkan akan dapat
rneningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penerapan teori
dan teknik ke dalam kegiatan penyusunan rencana yang sesuai dengan
kom petensinya.
Indikator penguasaan aspek Latihan Penyusunan Rencana
mernpertimbangkan aspek pemahaman terhadap materi keahlian utama dan
kemampuan aplikasi dalam kegiatan penyusunan rencana, yang meliputi:

a) identifikasi masalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian aIternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas Presentasi, terdiri atas:

(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Latihan Perencanaan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
format penilaian aspek Latihan Perencanaan ini dapat dilihat pada Anak
Lampiran Formulir 4.

Penilaian peserta terhadap aspek penguasaan materi dilakukan oleh Pelaksana,
Tenaga Pengajar, Pernbimbing, Narasumber, dan Moderator seminar/diskusi.

d. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud huruf b dan
huruf c angka 1), angka 2) dan angka 3).

dan ....
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e. Peserta sebagaiman dimaksud dalam huruf d wajib mengulang Diklat Fungsional
Perencana Muda.

f. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf e rnengikuti ketentuan proses
perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

2. Uji kompetensi

a. Uji Kompetensi terutama difokuskan pada aspek kemampuan kognitif yang bersifat
komprehensif.

b. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah seluruh
mata Diklat diberikan.

c. Penyiapan soal Uji Kompetensi dilakukan oleh Pusbindiklatren bersama Pelaksana
Diklat.

Format penilaian Uji Kompetensi ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 5.

3. Kualifikasi Kelulusan
a. Kualifikasi kelulusan

sebagai berikut:
a. SangatMemuaskan
b. Memuaskan
c. Baik Sekali
d. Baik

peserta adalah hasil nilai Uji Kompetensi dengan ketentuan

(skor 95,0 - 100) ;
(skor 90,0 - 94,9);
(skor 80,0 - 89,9); dan
(skor 70,0 - 79,9).

b. Apabila dalam penentuan peringkat/ranking, terdapat kesamaan nilai Uji
Kompetensi, maka yang menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah rata-rata
dari nilai Quiz dan Latihan, Studi Kasus, dan Latihan Perencanaan/Penyusunan
Rencana serta aspek Topik Khusus.

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta terdiri atas:

a. Peserta dinyatakan Lulus apabila Lulus Uji Kompetensi dengan nilai paling
kurang 70.

b. Peserta yang nilai Uji Kompetensinya kurang dari 70, dinyatakan Tidak Lulus dan
kepada yang bersangkutan:
1) hanya diberikan Surat Keterangan telah Mengikuti Diklat;
2) tidak diberikan angka kredit; dan
3) diberikan kesempatan untuk rnengikuti Uji Kompetensi dalam kurun waktu 2

(dua) tahun.

c. Hasil evaluasi terhadap peserta yang telah dilakukan oleh Pelaksana Diklat dibahas
dalam evaluasi akhir.

d. Evaluasi akhir bertujuan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta, o1eh suatu
tim yang terdiri atas:
1) Pusbindiklatren (selaku Ketua Tim Evaluasi);
2) Kepala Pelaksana Diklat; dan
3) Apabila diperlukan dapat rnengundang Narasumber yang dianggap dapat

membantu proses penentuan kelulusan peserta.

BABIV....
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BABIV
TENAGAPENGAJAR

A. SUMBER-SUMBERTENAGAPENGAJAR

Tenaga Pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Muda dapat berasal dari :

1. Pejabat negara;
2. Pejabat karier;
3. Pejabat Fungsional Perencana;
4. Dosen;
5. Widyaiswara; dan
6. Pakar dan Praktisi.

B. PERSYARATANDAN KOMPETENSITENAGAPENGAJAR

1. Kriteria untuk rnenjadi tenaga pengajar pad a Diklat Fungsional Perencana Muda
adalah:

a. rnenguasai materi yang diajarkan;
b. terampil rnengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
c. mampu rnenggunakan metode dan media yang re1evan dengan tujuan

pernbelajaran umum dan tujuan pernbelajaran khusus sesuai mata pendidikan dan
pelatihan;

d. untuk pengajar mata kuliah Muatan Inti, harus pula memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) berpendidikan sekurang-kurangnya S2; dan
2) memiliki sertifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana Muda yang

ditetapkan oleh Pusbindiklatren.
2. Pusbindiklaten dapat memberikan sertifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana

Muda, apabila Tenaga Pengajar memiliki:

a. ijazah S2, telah rnengikuti, lulus diklat Training Of Trainers (TOT) fungsional
perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren; atau

b. ijazah S2 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat yang akan diajarkan dan
berpengalarnan sekurang-kurangnya 5 tahun rnengajar dalam gelar S2 pada
bidang tersebut; atau

c. ijazah S3 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat dan berpengalarnan sekurang-
kurangnya 3 tahun rnengajar dalam gelar S3 pada bidang tersebut.

C. PENUGASAN

Tenaga Pengajar Diklat Fungsional Perencana Muda harus rnendapat persetujuan dari
Pusbindiklatren dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. melaporkan ...
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1. melaporkan perkernbangan proses belajar rnengajar pada waktu-waktu tertentu dan
pada setiap akhir penugasan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan Pelaksana
Diklat; dan

2. memberikan rnasukan, baik diminta atau tidak diminta kepada Pelaksana Diklat
berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pad a
program Diklat berikutnya.

BABV ....
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BABV
PELAKSANAAN

A. PELAKSANADIKLAT

1. Ketentuan Pelaksana Diklat:

a. Pelaksana Diklat adalah Lernbaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi yang
telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren;

b. Untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, calon pelaksana mengajukan surat
permohonan kepada Pusbindiklatren;

c. Surat permohonan sebagairnana dimaksud dalam huruf b harus dilampiri Proposal
Pelaksanaan Diklat yang sekurang-kurangnya memuat:
1) latar belakang;
Z) tujuan dan sasaran;
3) kurikulum;
4) nama dan kualifikasi pengajar;
5) sarana, prasarana dan alat bantu yang tersedia; dan
6) susunan dan kualifikasi anggota pelaksana Diklat.

d. Dalam melakukan evaluasi calon Pelaksana Diklat, Pusbindiklatren dapat dibantu
oleh Narasumber; dan

e. Pusbindiklatren dapat melaksanakan Pelaksana Diklat secara Swakelola atau
melalui kerjasama dengan lernbaga Diklat lain yang telah terakreditasi.

Z. Mekanisme pen eta pan Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Muda:
a. calon Pelaksana Diklat mengajukan surat perrnohonan kepada Pusbindiklatren

dengan dilampiri proposal Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Muda;

b. Pusbindiklatren menilai proposal sesuai dengan acuan yang ada dalam acuan Buku
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana Muda;

c. Pusbindiklatren dapat melakukan kunjungan lapangan ke ternpat/Iokasi calon
Pelaksana Diklat, apabila diperlukan;

d. Pusbindiklatren akan memberitahukan secara tertulis hasil penilaian proposal
pelaksanaan Diklat, kepada calon Pelaksana Diklat selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah penilaian dilakukan;

e. Lernbaga Diklat yang belum ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, narnun sudah
memenuhi kualifikasi, dapat melaksanakan Diklat Fungsional Perencana Muda
melalui bentuk kerjasama dengan Pelaksana Diklat yang ditetapkan oleh
Pusbindiklatren.

B.JUMLAH....
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B. JUMLAH PESERTA

]umlah peserta Diklat Fungsional Perencana Muda sekurang-kurangnya 15 orang dan
sebanyak-banyaknya 25 orang per kelas. Peserta Diklat dapat seluruhnya berasal dari satu
instansi atau dari berbagai instansi.

c. WAKTUPELAKSANAAN

Diklat Fungsional Perencana Muda dilaksanakan untuk 120 sesi dalam jangka waktu
kurang lebih 5 (lima) rninggu, dengan ketentuan:
1. Satu rninggu terdiri atas 24 Sesi :

a. Senin-Karnis sebanyak 5 Sesi; dan
b. ]um'at sebanyak 4 Sesi.

2. Satu sesi setara dengan 2 jam pelajaran (jarnpel); dan
3. Satu jampel memerlukan waktu 45 menit.

D. SARANADAN PRASARANADIKLAT

Sarana, prasarana, dan alat bantu yang harus dimiliki oleh Pelaksana Diklat Fungsional
Perencana Muda sekurang-kurangnya adalah:

1. Sarana

Sarana Diklat antara lain papan tulis dan flip chart.

2. Prasarana

Prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Muda
antara lain meliputi: ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang komputer,
studio perencanaan untuk rnenunjang kegiatan dan latihan perencanaan, dan
perpustakaan.

3. Alat Bantu

Sarana Diklat antara lain Overhead Projcctor/LCl) (intocus), sound system, TV dan
video.

BABVI ....
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BABVI
METODE PEMBELAJARAN

A. PENDEKATAN

1. Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar rnengajar Diklat Fungsional
Perencana Muda adalah pendekatan andragogi atau metode pembelajaran untuk
orang dewasa.

2. Dalam pendekatan andragogi ini beberapa hal yang perlu dipahami adalah:

a. para peserta diperlakukan sebagai seorang dewasa, dan bukan sebagai anak-
anak;

b. peserta dilibatkan dalam proses belajar dan rnengajar melalui komunikasi 2 (dua)
arah, sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyurnbangkan
pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan rnenganalisis
masalah; dan

c. kekayaan pengalarnan peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan
belajar dan rnengajar yang berorientasi pada rnasalah-rnasalah aktual yang
dihadapi peserta, baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk
dicarikan pemecahannya.

B. METODE PEMBELAJARAN

Berdasarkan pendekatan andragogi sebagairnana dimaksud dalam huruf A angka 1,
metode yang digunakan dalam proses belajar dan rnengajar Diklat Fungsional
Perencana Muda adalah:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara
interaktif (dua arah).

2. Studi Kasus
Dalam metode ini peserta dihadapkan pada suatu kasus atau tugas nyata yang
dihadapi, dengan harapan peserta memiliki pernahaman dan keterampilan dalam
rnengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif pemecahan serta memilih
alternatif pemecahan yang terbaik dari sudut pandang setiap bidang kompetensi,
sesuai dengan ruang lingkup tugas dan karakteristik serta kebutuhan
instansi/ daerahnya.

3. Latihan Perencanaan (Planning Exercise)

a. setelah peserta menerima seluruh materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
latihan aplikasi perencanaan berupa Latihan Perencanaan (Planning Exercise);

b. latihan perencanaan ini adalah latihan penyusunan rencana yang bersifat
komprehensif (lintas bidang kompetensi) yang meliputi kebijakan, program dan
kegiatan; dan

c. dengan ....
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c. dengan Latihan penyusunan perencanaan ini diharapkan peserta akan dapat
rneningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan teori dan teknik
baik ke dalam kegiatan penyusunan rencana rnaupun dalam memecahkan suatu
masalah perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi suatu instansi perencanaan.

4. Diskusi dan Seminar

a. tujuan dari diskusi dan seminar adalah agar peserta semakin meningkat
pengetahuan dan daya analisisnya, sehingga peserta mampu rnenganalisis
permasalahan dari berbagai aspek pertirnbangan.

b. dalam metode diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan
dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengernbangkan kemampuan
dalam rnengidentifikasikan dan rnenganalisis masalah, tukar menukar informasi
serta memperkaya gagasan; dan

c. seminar dilakukan secara berkala dengan cara rnengundang para
praktisi/birokratl pakar.

5. Simulasil Kale Playing
Dalam metode simulasi ini para peserta rnelakukan pembelajaran dengan memainkan
peran dalam situasi tertentu, seperti bermain peran (role playing), dan permainan
(games).

BAB VII. ...
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BABVII
PERENCANAAN,PEMBINAANOAN PEMBIAYAAN

A. PERENCANAAN

1. Untuk menjamin kualitas Pelaksanaan Diklat, Pelaksana Diklat Fungsional Perencana
Muda merencanakan dengan cermat untuk memastikan:

a. jumlah tenaga pengajar yang diperlukan untuk melaksanakan Oiklat dengan
kompetensi yang sesuai dengan struktur kurikulum;

b. sarana, prasarana dan alat ban tu yang diperlukan selama Diklat dalam kondisi siap
dipergunakan; dan

c. jumlah peserta yang efektif perkelas, sekurang- kurangnya 15 orang dan sebanyak-
banyaknya 25 orang.

2. Pelaksana Oiklat membuat rencana kebutuhan tersebut dalam proposal dan
menyampaikannya kepada Pusbindiklatren, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum Diklat dilaksanakan.

Format penilaian pelaksanaan Diklat iru dapat dilihat dalam Anak Lampiran
Formulir 6.

B. PEMBINAAN

1. Pusbindiklatren bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Pelaksana Diklat
Fungsional Perencana Muda; dan

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertujuan untuk rnenjaga agar
kualitas Diklat sesuai dengan kebutuhan Instansi/Unit Perencanaan dan kompetensi
peserta Oiklat dapat memenuhi standar kompetensi jabatan Fungsional Perencana
Muda.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program Diklat Fungsional Perencana Muda dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Cost Sharing Type Ill, yaitu Pusbindiklatren membiayai Akomodasi dan tuition fee

Diklat, sedangkan instansi pengirim membiayai transpor peserta dari instansi peserta
ke temp at diklat pp pada awal dan akhir Oiklat ditambah uang saku peserta;

2. Cost Sharing Type IV, yaitu pusbindiklatren akan membiyai tuition fee dan instansi
pengirim membiayai akomodasi, transport, dan uang saku peserta; dan

3. Mandiri, yaitu seluruh biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta.

BABVIII....
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BABVIII
PEMANTAUANDAN EVALUASI

A. PEMANTAUANDAN PENGENDALIANPELAKSANADIKLAT

a. Bappenas melalui Pusbindiklatren melakukan pemantauan seluruh aspek pelaksanaan
Diklat yang meliputi proses belajar mengajar, kinerja peserta, pengajar dan pelaksana
Diklat, termasuk ketersediaan fasilitas, dan aspek teknis pelaksanaan lainnya;

b. Pemantauan dilakukan melalui email, surat atau kunjungan fisik ke tempat Diklat dan
dilaporkan kepada Kepala Pusbindiklatren untuk dapat diambil penyesuaian atau
tindakan koreksi apabila diperlukan; dan

c. Hasil pemantauan dalam 1 (satu) tahun Diklat pelaksanaan diinformasikan kepada
para Pelaksana Diklat dalam Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar.

B. EVALUASIPELAKSANAANDIKLAT
Kegiatan evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri atas : evaluasi pengajar, evaluasi proses
pelaksanaan Diklat, evaluasi paska Diklat, dan evaluasi terhadap bahan ajar (materi
Diklat).

C. EVALUASIPENGAJAR

Aspek yang dinilai dari Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut:
1. pencapaian tujuan instruksional;
2. sistematika penyajian;
3. kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
4. ketepatan waktu, kehadiran, dan cara menyajikan;
5. penggunaan metode dan sarana Diklat;
6. sikapl Attective;
7. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. penggunaan bahasa;
9. pemberian motivasi kepada peserta;
10.penguasaan materi;
11.kerapihan berpakaian;
12. kerjasama antar pengajar; dan
13. kerjasama dengan pelaksana Diklat.

Penilaian terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta dan pelaksana Diklat dengan
menggunakan skala kuantitatif dan disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai
masukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Format penilaian Tenaga Pengajar ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 7.

D. EVALUASI...
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D. EVALUASIKINERJAPELAKSANA

Aspek yang dinilai terhadap Kinerja Pelaksana antara lain sebagai berikut :

1. efektivitas pelaksanaan;
2. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
3. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
4. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet;
5. ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
6. ketersediaan Laboratorium/Studio Perencanaan;
7. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah;
8. pelayanan terhadap peserta dan pengajar; dan
9. administrasi Diklat, antara lain:

a. sejauhmana penatausahaan diklat telah dilaksanakan dengan baik; dan
b. tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan diklat dalam satu file.

Penilaian terhadap Kinerja Pelaksana Diklat dilakukan oleh peserta, tenaga pengajar dan
Pusbindiklatren Bappenas. Format penilaian Kinerja Pelaksana Diklat ini dapat dilihat
pada Anak Lampiran Formulir 8.

E. EVALUASIPASKADIKLAT

Setelah pelaksanaan Diklat berakhir dilakukan evaluasi Paska Diklat setiap tahun secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Muda untuk rnengetahui
efektifitas program serta dalam rangka penyernpurnaan program selanjutnya. Evaluasi
dilakukan oleh Instansi Pembina JFP berkoordinasi dengan Pelaksana Diklat. Disamping
itu, evaluasi juga dilakukan terhadap aspek-aspek:
1. kemampuan dan pendayagunaan alurnni;
2. sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya

dalam melaksanakan dalam jabatan yang dipangkunya;
3. sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam jabatan fungsional; dan
4. kontribusi alumni diklat terhadap kualitas output dari instansi tempat alurnni bekerja.

Evaluasi dilakukan terhadap alurnni, atasan langsung alurnni, dan rekan kerja alumni.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Instansi peserta.

F. EVALUASITERHADAPKURIKULUM

Untuk rnengantisipasi perkernbangan pengetahuan dan tuntutan tugas-tugas seorang
perencana, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap Kurikulum Diklat
Fungsional Perencana Muda. Evaluasi terhadap Kurikulum dilakukan oleh Instansi
Pembina JFP dibantu oleh Tim Ahli JFP, bekerjasama dengan Pelaksana Diklat. Evaluasi
dilakukan berdasarkan masukan-rnasukan dari para peserta, tenaga dibidang diklat, unit
perencanaan tempat alumni bekerja, dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam
pelaksanaan diklat fungsional perencana. Atas dasar evaluasi ini, penyempurnaan
kurikulum Diklat Fungsional Perencana Muda dirnungkinkan.

Dalam rangka penyempurnaan kurikulum Diklat, setiap Pelaksana Diklat diharuskan
mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada para peserta Diklat, tenaga pengajar dan
komponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat (termasuk panitia/pengelola inti



-26-

Diklat) dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum. Kuesioner evaluasi dibuat oleh
Pusbindiklatren, Bappenas.

Aspek-aspek yang perlu di evaluasi meliputi:

a. kesesuaian kandungan Materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi yang ada;
b. kesesuaian kandungan Materi Diklat untuk setiap Bidang, setiap Mata Diklat dan setiap

Pokok Bahasan;
c. lama waktu pelaksanaan Diklat yang diberikan;
d. kesesuaian antara Bidang/Mata Diklat/Pokok Bahasan dengan jumlah sesi;
e. kesesuaian antara Mata Diklat dengan metode pengajaran yang diberikan;
f. kesesuaian antara Materi Diklat dengan sarana dan prasarana yang diperlukan;
g. usulan-usulan Materi Diklat yang diperlukan untuk masing-rnasing jenjang Diklat;

dan
h. butir pertanyaan lain yang terkait dengan kurikulum diklat, khususnya Materi Topik

Khusus.

BABIX ...
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BABIX
SERTIFIKASI

Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Muda terdiri dari:

1. Sertifikat rnengikuti Diklat; diberikan pad a semua peserta Diklat yang rnengikuti
Diklat sekurang-kurangnya 90% tingkat kehadiran. Format daftar dan data peserta
Diklat ini di sampaikan kepada Pusbindiklatren sebagaimana dapat dilihat pada
Anak Lampiran Formulir 9;

2. Sertifikat Kompetensi Perencana Muda (SKP-Muda) diberikan kepada peserta Diklat
yang lulus Uji Kompetensi Perencana Muda.

3. SKP-Muda merupakan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Perencana Muda dan merupakan syarat pengangkatan menjadi Perencana Muda;

4. Jenis, bentuk dan ukuran serta penomoran SKP-Muda ditetapkan oleh
Pusbindiklatren;

5. SKP-Muda ditandatangani oleh pimpinan Lernbaga Diklat dan Kepala
Pusbindiklatren;

6. Jumlah peserta yang lulus (L) dan tidak lulus (TL) di sampaikan kepada
Pusbindiklatren dalam laporan pelaksanaan Diklat.
Format laporan ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 10.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

~

.

:/
- -

Emmy Suparmiatun
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BABI
PENDAHULUAN

A. TUJUANDAN SASARAN

1. Tujuan

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan ]abatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat Fungsional Perencana Madya bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan, keterarnpilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan fungsional Perencana Madya secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. rnenciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

c. rnemantapkan sikap dan sernangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. menciptakan kesarnaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pernbangunan demi terwujudnya kepernerintahan yang
baik.

2. Sasaran
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNSyang memiliki kornpetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan Fungsional Percncana Madya.

B. KOMPETENSI
Kornpetensi jabatan PNS adalah kernampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.
Sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana
Madya sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah:

1. Pengetahuan
a. mampu rnenetapkan alternatif kebijakan;
b. mampu menghasilkan perencanaan jangka menengah, sektoral, dan multisektor;
c. mampu rnengarahkan pelaksanaan pernantauan; dan
d. mampu rnengarahkan pelaksanaan evaluasi RP]MN/Renstra.

2. Keahlian

a. mampu membuat laporan secara sistematik;
b. mmpu melakukan adrninistrasi proyek/kegiatan;
c. mampu berfikir secara rnenyeluruh;
d. mempunyai kernampuan manajemen;
e. mampu berkornunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif dan pasif;
f. mampu memimpin kelompok/tim penyusun rencana;
g. mampu rnelakukan presentasi dan negosiasi nasional;

h. mampu ...



-Z -

h. mampu berkomunikasi dengan stake holders (legislatif', LSM,dan rnasyarakat); dan
1. mampu presentasi dan negosiasi internasional dalam bahasa asing,

3. Perilaku

a. Integritas diri

Mendahulukan kepentingan organisasi dari pada kepentingan dirinya. Indikator
perilakunya adalah:
1) menilai kebutuhan organisasi lebih penting/tinggi daripada kepentingan diri;
Z) membentuk standar yang tegas, berupaya aktif untuk rnendorong konsistensi

orang lain dalam berkata dan berperilaku sesuai tatanan nilai organisasi ketika
bekerja secara individu dan tim;

3) secara asertif disertai nilai-nilai kesopanan dan memerhatikan budaya,
rnengoreksi tindakan diri dan orang lain dengan mengacu pada perangkat nilai
formal maupun informal yang umum; dan

4) mampu untuk membangun hubungan yang terbuka, tulus dan dapat
dipercaya, memperlakukan seluruh individu dengan bijak, bertingkah laku
sesuai dengan nilai-riilai yang diyakini dan komitmen yang telah disepakati,
mempertahankan standar integritas yang tinggi.

b. Berpikir Strategis
Berpikir abstrak untuk rnenangkap inti dari suatu isu pernbangunan, dengan
mengernbangkan sesuatu yang baru dalam menyusun rencana kerja jangka
panjang, dengan rnernpertirnbangkan faktor-faktor generik (bahan dasar yang bisa
ditampilkan dalam berbagai keperluan)-Conceptual Strategic & Creative. Indikator
perilakunya adalah:

1) peka dan tajam dalam rnengaitkan situasi dan kondisi yang ada diselaraskan
dengan visi pernbangunan;

Z) merangkum gagasan berdasarkan berbagai sudut pandang, pemikiran atau
cara yang baru sebagai bahan untuk rnenyusun rekomendasi-rekomendasi
kebijakan;

3) mengernbangkan dan rnengadaptasikan konsep-konsep baru yang sesuai
dengan arah pernbangunan saat ini dan ke depan;

4) pendekatan bersifat lateral dan divergen, menghasilkan pilihan strategi dan
memahami implikasinya dan menetapkan keputusan konseptual;

5) memahami masalah dan membuat keputusan/solusi dengan rnengombinasikan
penggunaan good common sense dan practical analysis (cara berpikir harus
rnemburni);

6) memahami peta permasalahan dan penyebab sehingga dapat memperbaiki
situasi dan menghilangkan penyebab;

7) menciptakan cara pandang baru dalam menilai masalah berdasarkan isu dan
tema yang berkernbang di masyarakat pada situasi terkini (current issues).

8) menetapkan rekornendasi-rekomendasi kebijakan yang akan digunakan oleh
eselon di atasnya; dan

9) rnenggunakan cara-cara baru yang lebih baik dalam memecahkan masalah
dan mampu melahirkan gagasan baru dalam mencapai visi dan misi
organisasi/unit kerjanya.

c. berorientasi ...
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c. Beorientasi Pada Kualitas Perencanaan

Mampu memproses tugas dengan cara-cara lebih efisien, melebihi kualitas yang
diharapkan. Indikator perilakunya adalah:
1) menggagas cara-cara baru dalam memproses suatu tugas agar tercapai

efisiensi;
Z) rnengidentifikasikan kendala/masalah yang menimbulkan inefisiensi disertai

usulan cara penanganan atau cara memproses suatu tugas;
3) secara konsisten mengevaluasi proses kerja yang sedang berjalan agar

penanganan suatu tugas tidak lepas dari gagasan inti strategiknya;
4) rnengenali kegiatan praktis dan operasional dari suatu tugas, dengan cara

"turba" (turun ke bawah) ;
5) peduli terhadap kendala-kendala operasional dan memperlihatkan usaha nyata

untuk menanganinya;
6) menjaga dan memastikan konsistensi dalam menjalankan standar kualitas yang

telah ditentukan di setiap lini pekerjaan dalam organisasi;
7) melakukan penyernpurnaan terhadap prosedur-prosedur yang ada dan

mencari umpan balik untuk mempelajari hal-hal yang dapat di tingkatkan di
kernudian hari; dan

8) merekornendasikan corrective action terhadap manajemen kualitas dalam
kegiatan operasional maupun strategis.

d. Mernbangun jejaring Kerja
Mernbangun jejaring kerja untuk ruang lingkup unit kerja di atasnya, sharing,
mernbentuk sinergi yang rnelancarkan fungsi jabatannya. Indikator perilakunya
adalah:
1) rnenggunakan gaya interpersonal dan cara yang tepat dalam rnempengaruhi

orang lain secara Iangsung (untuk menerirna gagasan atau rnelakukan sesuatu
yang mendukung gagasan tersebut);

Z) mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sewaktu organisasi
menghadapi masalah;

3) menjadi jembatan komunikasi bagi kepentingan tugas internal dan eksternal
dalam melakukan hubungan antar lernbaga;

4) mengidentifikasi hubungan kerja yang strategis, baik di dalam lingkup
organisasi rnaupun di luar, dan mampu memberdayakannya bagi kepentingan
tugas direktorat;

5) rnencari posisi yang berpengaruh dalam suatu forum antar
organisasi/ departemen yang penting;

6) mengatasi ketidaksetujuan secara konstruktif dengan bernegosiasi untuk
pemecahan masalah yang saling rnenguntungkan;

7) mernbangun suasana saling percaya dan saling menghorrnati; dan
8) rnendorong kolaborasi dan mernbenahi konflik yang terjadi dalam proses

kerjasama lintas departernen atau fungsional untuk mencapai hasil yang
optimal bagi pencapaian sasaran tim.

BAB 11....
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BAB II
STRUKTURKURIKULUMDAN MATADIKLAT

Materi kurikulum Diklat bagi Pejabat Fungsional Perencana Madya harus mampu
menjawab isu-isu dan tantangan rnendatang, rnenyangkut globalisasi, pernbangunan manusia
yang berkelanjutan, lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan,
perencanaan partisipatifi psrticipativc planning dan tata kelola pernerintahan yang baikl good
governance.

Sasaran kurikulum Diklat Fungsional Perencana Madya pada domain cognitive dan
skill difokuskan pada pemenuhan kompetensi menurut pekerjaan perencanaan dan lingkup
tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana Madya. Materi Diklat terdiri atas Muatan Inti
dan Muatan Lokal.

A. STRUKTURKURIKULUM
Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Madya terdiri atas 3 (tiga) bidang berdasarkan
Kompetensi Spesifik, yaitu:

1. Diklat Fungsional Perencana Madya Ekonomi
a. Muatan Inti, meliputi 53% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas kelompok

Bidang Kompetensi:
1) Teknis Perencanaan (8 sesi);
2) Spesifik Ekonomi (1Gsesi);
3) Spesifik Sosial (3 sesi);
4) Spesifik Spasial (3 sesi);
5) Studi Kasus (4 sesi); dan
6) Uji Kompetensi (4 sesi).

b. Muatan Lokal, meliputi 47% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas Latihan
Perencanaanl Planning Exercise (34 sesi).

2. Diklat Fungsional Perencana Madya Sosial
a. Muatan Inti, meliputi 53% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas kelompok

Bidang Kompetensi:
1) Teknis Perencanaan (8 sesi);
2) Spesifik Ekonomi (4 sesi);
3) Spesifik Sosial (14 sesi);
4) Spesifik Spasial (4 sesi);
5) Studi Kasus (4 sesi); dan
6) Uji Kompetensi (4 sesi),

b. Muatan ...
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b. Muatan Lokal, meliputi 47% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas Latihan
Perencanaarr/ Planning Exercise (34 sesi).

3. Diklat Fungsional Perencana Madya Spasial
a. Muatan Inti, meliputi 53% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas kelompok

Bidang Kornpetensi:
1) Teknis Perencanaan (8 sesi);
Z) Spesifik Ekonorni (2 sesi);
3) Spesifik Sosial (5 sesi);
4) Spesifik Spasial (15 sesi);
5) Studi Kasus (4 sesi); dan
6) Uji Kornpetensi (4 sesi).

b. Muatan Lokal, meliputi 47% dari keseluruhan jumlah sesi, terdiri atas Latihan
Perencanaart/ Planning Exercise (34 sesi).

Urutan penulisan bidang di atas tidak menunjukkan urutan penyarnpaian materi pad a
jadwal pelaksanaan Diklat.

B. MATA DIKLAT, POKOK BAHASAN DAN JUMLAH SESI

Mata Diklat dan Pokok Bahasan Diklat Fungsional Percncana Madya meliputi:

1. Diklat Fungsional Perencana Madya Ekonomi

a. Bidang Kompetensi Teknis Perencanaan (8 sesi)

1

Sistem Perencanaan
Pernbangunan Lanjutan

Sistem Kebijakan Publik
Lanjutan

2

1 Spesifikasi dan asumsi model kebijakan
publik

2 Pencntuan asumsi dalam model-model
analisis kebijakan

2

Penilaian
pemberian
publik

alternatif kebijakan dan
rekomendasi kebijakan

3

1 Tujuan-tujuan dalam perencanaan
pernbangunan multi sektor

2

No ....
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No

Sistem Evaluasi
Pernbangunan Lanjutan

Pokok Bahasan Sesi

2

Mata Diklat

3 Sistem Pemantauan
Pernbangunan Lanjutan

2 Analisis lingkungan strategis dalarn
rangka penyusunan perencanaan
pembangunan multi sektor

3 Analisis dampak perencanaan
pernbangunan multi sektor

1 Interpretasi hasil
pernbangunan

2 Desain pemantauan pernbangunan

pernantauan

3 Penetapan instrumen pemantauan yang
efektif

4 1 Interpretasi
pernbangunan

hasil evaluasi 2

2 Desain indikator
pernbangunan

evaluasi

3 Rekomendasi evaluasi terhadap
perencanaan jangka rnenengah dan
panjang

b. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi (16 sesi)

"PokokBahasan
<.;t'f/

1 Analisis Lingkungan 1 Berbagai faktor eksternal yang 2
Makro mernpengaruhi perekonomian

2 Keterkaitan perekonomian global,
nasional dan daerah

3 Dampak dari berbagai faktor tersebut
terhadap kebijakan lokal di nasional
maupun daerah

No....
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2 Kegagalan Pasar vs 1 Kegagalan pasar dan implikasinya 2
Kegagalan Pemerintah

2 Kernungkinan kegagalan pemerintah,
bagaimana menghindarinya?

3 Isu dan Kebijakan Makro 1 Agenda Kebijakan Publik Global: MDGs 12

2 Agenda Kebijakan Ekonomi Nasional

3 Agenda Kebijakan Ekonomi di Daerah

4 Isu dan Kebijakan Makro bidang tertentu
(2 kasus, ditentukan oleh masing-rnasing
pen yelenggara sesuai dengan peserta
Diklat)

5 Memahami Komplementaritas dan
Kompetensi dalam Hubungan Antar
Daerah

c. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial (3 sesi)

Analisa Sosial Budaya dan
Politik

1 1 Konsep Konflik Sosial (bentuk latent dan
manitesh

2 Konflik sosial terkait dengan kondisis
heterogenitas, multicultural dan
kesenjangan ekonomi dalam masyarakat

3 Dampak Konflik sosial terhadap proses
dan hasil pem bangunan

4 Konsep ten tang Resolusi Konflik

J,tmlah Sesi

3

3

d. Bidang ....
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d. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (3 sesi)

1 Isu-isu Tata Ruang
(dipilih salah satu dari 3
pokok bahasan, disesuaikan
dengan peserta)

Isu-isu dalam Tata Ruang

Konflik Penataan Ruang: Konflik Guna
Lahan, Persoalan Struktur Ruang &
Lokasi Kegiatan, Persoalan Pemanfaatan
Lahan, Pola Kegiatan Ruang, Persoalan
Transportasi, Persoalan Infrastruktur,
Persoalan Zoning, Pedoman Lahan
(Urban Land GUidelines)
Indikator yang bisa digunakan

Hukum dan peraturan yang
mendasarinya

31

2

3

4

1 Isu - isu dalam Tata Ruang 3
2 Inefisiensi dalam Penataan Ruang :

Sistem Pengelolaan Infrastruktur,
Sistem Pengelolaan Transportasi,
Pertumbuhan Kegiatan Ekonorni,
Ketertinggalan & Ketirnpangan Sosial,
Sistem Pengelolaan Lingkungan

3 Indikator yang bisa digunakan
4 Hukurn dan peraturan yang

rnendasarinya

1 Isu -isu dalam Penataan Ruang 3
2 Isu-isu lain untuk diperdalam: Sistem

Ruang Wilayah & Kota, Konsep
Kebutuhan Ruang Wilayah & Kota,
Konsep Kawasan Budidaya & Kawasan
Lindung, Pertumbuhan Kebutuhan
Ruang Wilayah & Kota, Pertumbuhan
Penduduk & Kebutuhan Ruang

3 Indikator yang bisa digunakan

4 Hukurn dan peraturan yang
rnendasarinya

e. Studi ...
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e. Studi Kasus (4 sesi)

Tujuan pemberian studi kasus adalah untuk rneningkatkan pemahaman tentang
aplikasi berbagai teori, konsep, proses, metode dan teknik perencanaan tsingk: stage
atau multi stages, integrasi/sintesis) dengan pemaparan dan diskusi
kasus/peristiwa nyata (lokal, regional, atau nasional). Materi studi kasus hams
diberikan pada semua bidang kompetensi dengan jumlah sesi yang disesuaikan
untuk tiap bidangnya.

f. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (34 sesi)

Latihan Perencanaan (planning exercise) bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan peserta dalam melakukan kegiatan penyusunan rencana dan
kebijakan. Materi ini diberikan dalam bentuk Latihan Penyusunan Rencana secara
komprehensif (rnencakup seluruh bidang kompetensi).

g. Uji Kompetensi (4 sesi)

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi
standar kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana
Madya akan dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi
Perencana Madya-Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi.

h. Kompetensi Inti/Perilaku
Pelaksana Diklat hams memberikan materi yang berkaitan dengan kompetensi
Inti/Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.3 dengan cara
menyisipkan muatan indikator Perilaku ke dalam materi Diklat, termasuk dalam
latihan perencanaanl Planning Exercise, simulasi dan seminar.

2. Diklat Fungsional Perencana Madya Sosial

a. Bidang Kompetensi Teknis Perencanaan (8 sesi)

1

2

Sistem Kebijakan Publik 1
Lanjutan

2Spesifikasi dan asumsi model kebijakan
publik

2 Penentuan asumsi dalam model-model
analisis kebijakan

3 Penilaian alternatif kebijakan dan
pemberian rekomendasi kebijakan publik

1 Tujuan-tujuan dalam perencanaan
pernbangunan multi sektor

2 Analisis Iingkungan strategis dalam rangka
penyusunan perencanaan pernbangunan
multi sektor

Sistem Perencanaan
Pernbangunan Lanjutan

2

No ....
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dampak perencanaan
pernban unan multi sektor

3 Sistem Pernantauan 1 Interpretasi hasil pernantauan 2
Pernbangunan Lanjutan pernbangunan

2 Desain pernantauan pernbangunan

3 Penetapan instrurnen pernantauan yang
efektif

4 Sistem Evaluasi 1 Interpretasi hasil evaluasi pernbangunan 2
Pernbangunan Lanjutan

2 Desain indikator evaluasi pernbangunan

3 Rekomendasi evaluasi terhadap
perencanaan jangka menengah dan panjang

b. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi (4 sesi)

Lingkungan

2 Isu dan
Makro

Kebijakan 1 Agenda Kebijakan Publik Global: MDGs

yang

2 nasional

Dampak dari berbagai faktor
terhadap kebijakan lokal di
maupun daerah

tersebut
nasional

3

2 Agenda Kebijakan Ekonomi Nasional

3 Agenda Kebijakan Ekonomi di Daerah

4 Isu dan Kebijakan Makro bidang tertentu
(ditentukan oleh masing-rnasing
penyelenggara sesuai dengan peserta diklat)

S~si

1

3

No....
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No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi

5 Memahami Kom plemen tari tas dan
Kornpetensi dalarn Hubungan Antar Daerah

jurnlah Sesi 4

c. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial (14 sesi)

No 'MJ'ta Diklat Pokok Bahasan Sesi
.,

I Teori Perencanaan Pernbangunan Sosial
1 Analisa Sosial Budaya 1 Konsep Konflik Sosial (bentuk latent dan 2

dan Politik manifest)

2 Konflik sosial terkait dengan kondisis
heterogenitas, rnulticultural dan kesenjangan
ekonorni dalam masyarakat

3 Dampak Konflik sosial terhadap proses dan
hasil pernbangunan

4 Konsep tentang Resolusi Konflik

2 Studi Kasus Analisa 1 Identifikasi perrnasalahan sosial berdasarkan 2
Sosial Budaya studi kasus yang diberikan

2 Membuat Skala Prioritas Masalah

3 Membuat Alternatif Solusi Masalah

11 Proses Perencanaan Pernbangunan Sosial: Perencanaan dan Desain Implernentasi

1 Perumusan Action Plan 1 Membuat Solusi terbaik dari hasil Analisa 10
SWOT

2 Membuat Rincian kegiatan

3 Membuat pernbagian peran dengan
stakeholdersterkait (Dana, Daya dan lain-
lain) dengan menerapkan konsep crafting
institu tion

4 Penulisan Rencana Aksi

Jumlah Sesi 14

d. Bidang ....
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d. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (4 sesi)

1 Isu-isu Tata Ruang
(dipilih salah satu dari 3 2
pokok bahasan,
disesuaikan dengan
peserta)

1 Isu -isu dalam Tata Ruang

Konflik Penataan Ruang: Konflik Guna
Lahan, Persoalan Struktur Ruang & Lokasi
Kegiatan, Persoalan Pernanfaatan Lahan,
Pola Kegiatan Ruang, Persoalan
Transportasi, Persoalan Infrastruktur,
Persoalan Zoning, Pedoman Lahan (Urban
Land GUidelines)

4

3 Indikator yang bisa digunakan

4 Hukum dan peraturan yang mendasarinya.

1 Isu-isu dalam Tata Ruang

2 Inefisiensi dalam Penataan Ruang : Sistem
Pengelolaan Infrastruktur, Sistem
Pengelolaan Transportasi, Pertumbuhan
Kegiatan Ekonomi, Ketertinggalan &
Ketimpangan Sosial, Sistem Pengelolaan
Lingkungan,

3 Indikator yang bisa digunakan

4 Hukum dan peraturan yang mendasarinya.

4

1 Isu-isu dalam Penataan Ruang

2 Isu-isu lain untuk diperdalam: Sistem Ruang
Wilayah & Kota, Konsep Kebutuhan Ruang
Wilayah & Kota, Konsep Kawasan Budidaya
& Kawasan Lindung, Pertumbuhan
Kebutuhan Ruang Wilayah & Kota,
Pertumbuhan Penduduk & Kebutuhan
Ruang

3 Indikator yang bisa digunakan

4 Hukum dan peraturan yang mendasarinya

No....

4
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e. Studi Kasus (4 sesi)

Tujuan pemberian studi kasus adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang
aplikasi berbagai teori, konsep, proses, metode dan teknik perencanaan isingk: stage
atau multi stages, integrasi/sintesis) dengan pemaparan dan diskusi
kasus/peristiwa nyata (Iokal, regional, atau nasional). Materi studi kasus harus
diberikan pada semua bidang kompetensi dengan jumlah sesi yang disesuaikan
untuk tiap bidangnya.

f. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (34 sesi)

Latihan Perencanaan (planning exercise) bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan peserta dalam melakukan kegiatan penyusunan rencana dan
kebijakan. Materi ini diberikan dalam bentuk Latihan Penyusunan Rencana secara
komprehensif (mencakup seluruh bidang kompetensi).

g. Uji Kompetensi (4 sesi)
Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi
standar kompetensi sekurang-kurangnya yanz dipersyaratkan sebagai Perencana
Madya akan dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi
Perencana Madya - Bidang Kompetensi Spesifik Sosial.

h. Kompetensi IntilPerilaku

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan kompetensi
Inti/Perilaku sebagairnana dimaksud dalam Bab I butir B.3 dengan cara
menyisipkan muatan indikator Perilaku ke dalam materi diklat, termasuk dalam
latihan perencanaanl Planning Exercise, simulasi dan seminar.

3. Diklat Fungsional Perencana Madya Bidang Spasial

a. Bidang Kompetensi Teknis Perencanaan (8 sesi)

1 Sistem Kebijakan Publik 1 asumsi
Lanjutan

2 Penentuan asurnsi dalam model-model
analisis kebijakan

3 Penilaian alternatif kebijakan dan pemberian
rekomendasi kebijakan publik

Z Sistem Perencanaan 1 Tujuan-tujuan dalam perencanaan Z
Pernbangunan Lanjutan pernbangunan multi sektor

Z. Analisis ...
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3

3 Sistem Pemantauan 1
Pembangunan Lanjutan

2

3

4 Sistem Evaluasi 1
Pernbangunan Lanjutan

2

2 Analisis lingkungan strategis dalam rangka
penyusunan perencanaan pernbangunan
multi sektor

Analisis dampak perencanaan pernbangunan
multi sektor
Interpretasi hasil pemantauan pernbangunan 2

Desain pemantauan pernbangunan

Penetapan instrumen pemantauan yang
efektif

Interpretasi hasil evaluasi pernbangunan 2

Desain indikator evaluasi pernbangunan

3 Rekomendasi evaluasi terhadap perencanaan
jangka rnenengah dan panjang

b. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi (2 sesi)

2 Agenda Kebijakan Ekonomi Nasional

3 Agenda Kebijakan Ekonomi di Daerah

4 Isu dan Kebijakan Makro bidang tertentu
(ditentukan oleh masing-rnasing
penyelenggara sesuai dengan peserta Diklat)

5 Memahami Komplementaritas dan
Kompetensi dalam Hubungan Antar Daerah

c. Bidang ....
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c. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial (5 sesi)

Analisa Sosial Budaya Konsep Konflik
dan Politik msnitesb

2 Konflik sosial terkait dengan kondisis
heterogenitas, multicultural dan kesenjangan
ekonomi dalam masyarakat

3 Oampak KonfJik sosial terhadap proses dan
hasil pernbangunan

4 Konsep ten tang Resolusi Konflik

2 Studi Kasus Analisa 1 Identifikasi permasalahan sosial berdasarkan 3
Sosial Budaya studi kasus yang diberikan

2 Membuat Skala Prioritas Masalah

3 Membuat Alternatif Solusi Masalah

d. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (15 sesi)

rencana
Rencana,

7Implementasi &
Rekomendasi Rencana
Ruang Kota & Wilayah

2 Memilih alternatif rencana ruang:
Keunggulan dan kelernahan Alternatif
Rencana, Pemilihan Alternatif Rencana

3 Komunikasi dan rekomendasi: Proses
komunikasi Rencana, Dialog dan perdebatan
penyusunan Rencana

1 Mekanisme implementasi rencana ruang
wilayah & kota: Mekanisme penyusunan
Rencana, Implementasi Rencana

2 Instrumentasi Hukum, Kebijakan, Organisasi
& Kelernbagaan: Hukum dalam Perencanaan,
Kebijakan dalam Perencanaan, Organisasi
dan Kelernbagaan Perencanaan

2

No....
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Instrumen program dan proyek: Dasar-dasar
Penyusunan Program & Proyek Perencanaan,
Analisa Program & Proyek Perencanaan,
Dimensi Waktu dalam Program & Proyek
Perencanaan

33 Pengendalian Rencana
Ruang Wilayah dan Kota

4 Instrumen Fisik dan Infrastruktur: Dasar-
dasar Kebutuhan Fisik & Infrastruktur,
Analisa Kebutuhan Fisik & Infrastruktur,
Penyusunan Program & Proyek Fisik &
Infrastruktur

5 Instrumen ekonomi: Ekonomi Wilayah &
Kota, Sistem Anggaran untuk Perencanaan
Ruang

6 Instrumen lain (sosial, politik, budaya,
lingkungan, pertahanan dan kearnanan):
Sistem Sosial, Sistem Politik, Sistem Budaya,
Sistem Lingkungan, Sistem Pertahanan &
Keamanan dalarn Perencanaan Tata Ruang

1 Review rencana tata ruang wilayah dan kota:
Parameter Keberhasilan Rencana Tata Ruang,
Penilaian Keberhasilan Rencana Tata Ruang

2 Peraturan Pengendalian rencana ruang:
Analisa Hukum & Peraturan Perencanaan,
Hukum & Peraturan Pengendalian Rencana
Ruang

3 Mekanisme kontrol: Faktor-faktor Penyebab
Penyirn-pangan Rencana Tata Ruang, Analisa
Faktor Penyebab Penyirnpangan Rencana
Tata Ruang.

15

e. Studi Kasus (4 sesi)

Tujuan pemberian studi kasus adalah untuk meningkatkan pernahaman ten tang
aplikasi berbagai teori, konsep, proses, metode dan teknik perencanaan tsinglc
sta.ge atau multi sta.ges, integrasi/sintesis) dengan pernaparan dan diskusi
kasus/peristiwa nyata (lokal, regional, atau nasional). Materi studi kasus harus
diberikan pad a semua bidang kompetensi dengan jumlah sesi yang disesuaikan
untuk tiap bidangnya,

f. Latihan ...
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f. Latihan Perencanaanl Planning Exercise (34 sesi)

Latihan Perencanaan (planning exercise) bertujuan untuk rneningkatkan
kemampuan peserta dalam melakukan kegiatan penyusunan rencana dan
kebijakan. Materi ini diberikan dalam bentuk Latihan Penyusunan Rencana secara
komprehensif (mencakup seluruh bidang kompetensi).

g. Uji Kompetensi (4 sesi)
Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi
standar kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana
Madya akan dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi
Perencana Madya-Bidang Kompetensi Spesifik Spasial.

h. Kompetensi Inti/Perilaku

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan kompetensi
Inti/Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.3 dengan cara
menyisipkan muatan indikator Perilaku kedalam materi diklat, termasuk dalam
Latihan Perencanaanl Planning Exercise; simulasi dan seminar.

BABIII ...
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BABIII
PESERTA

A. PERSYARATAN

Persyaratan peserta Diklat adalah PNSyang akan atau telah menduduki jabatan Fungsional
Pereneana Madya dengan kualifikasi:
1. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dengan dibuktikan oleh

rekomendasi atasannya paling rendah pejabat eselon Ill;
2. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan DP3 terakhir

dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya baik;
4. berpendidikan paling rendah SI;

5. Pangkat/Colongan Ruang Penata I1IIId bagi Pejabat Fungsional Pereneana Muda
dengan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya telah meneapai 360 AK;

6. Pangkat/Colongan Ruang Pembina/IVa bagi PNS yang akan diangkat pertama
kali/pindah jabatan;

7. lulus Tes Materi Pereneana Muda bagi ealon peserta yang baru akan diangkat pertama
kali/pindah jabatan menjadi Fungsional Pereneana Madya. Peserta yang tidak lulus Tes
Materi atau tidak bersedia rnengikuti Tes Materi, harus mengikuti Diklat Fungsional
Pereneana Muda;

8. telah disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon III untuk rnengikuti
Diklat Fungsional Pereneana Madya, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi
yang bersangkutan paling rendah pejabat Eselon 11;

9. penguasaan Bahasa Inggris minimal pasif;

10. rnengikuti persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang
bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Bappenas; dan

11. usia setinggi-tingginya 7 (tujuh) tahun sebelum usia pensiun bagi ealon peserta yang
akan diangkat pertama kali/pindah jabatan.

B. PENCALONANPESERTA

Mekanisme penealonan peserta Diklat Fungsional Pereneana Madya adalah sebagai
berikut:

1. Calon peserta dari Kementerian PPN/Bappenas

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) menyiapkan daftar nama ealon
peserta yang telah memenuhi persyaratan, dan mengusulkan kepada pimpinan unit
kerja, pejabat eselon 11 masing-rnasing ealon peserta untuk rnendapatkan
persetujuan rnengikuti Diklat dengan tembusan kepada pejabat eselon I masing-
rnasmg;

b. Karo SDM rnengirimkan daftar nama ealon peserta yang telah disetujui pejabat
eselon 11 nya kepada Kapusbindiklatren untuk rnengikuti Diklat Fungsional
Pereneana Madya dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas; dan

e. Pubindiklatren ...
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c. Pusbindiklatren melakukan seleksi administratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

2. Calon peserta dari Instansi Pusat
a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan rnengajukan pencalonan

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Bappenas;

b. Pejabat Pembina Kepegawaian, mengajukan pencalonan kepada Instansi Pembina
]FP c.q. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, dengan tembusan Kepala
Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Madya untuk rnengikuti res Materi
Perencana Muda. Peserta yang tidak lulus res Materi, harus mengikuti Diklat
Fungsional Perencana Muda; dan

d. Pusbindiklatren rnelakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

3. Calon peserta dari Provinsi

a. Pirnpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan di tingkat Provinsi rnengajukan
penealonan kepada Gubernur;

b. Gubernur mengajukan pencalonan kepada Bappenas e.q. Sesmeneg PPN/Sestama
Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Pereneana Madya untuk rnengikuti res Materi
Perencana Muda. Peserta yang tidak lulus res Materi, harus mengikuti Diklat
Fungsional Perencana Muda; dan

d. Pusbindiklatren rnelakukan seleksi adminstratif dan menempatkan ealon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

4. Calon peserta dari Kabupaten/Kota
a. Pirnpinan unit kerja yang rnembidangi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota

mengajukan pencalonan kepada BupatilWalikota;

b. Bupati/Walikota rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg
PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Pereneana Madya untuk mengikuti res Materi
Perencana Muda. Peserta yang tidak lulus res Materi, harus rnengikuti Diklat
Fungsional Perencana Muda;

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

C. EV ALUASI ...
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C. EVALUASIPESERTA

1. Persyaratan untuk rnengikuti Uji Kompetensi

a. kehadiran kehadiran peserta sekurang-kurangnya 90%;
b. lulus aspek Topik Khusus;

Materi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan (current issues) yang
ada di instansi asal peserta/sekitar tempat pelaksanaan Diklat agar peserta Diklat
mampu memahami dan mengarnbil langkah-Iangkah penyelesaian melalui tahap
perencanaan sesuai dengan kompetensinya, antara lain:

1) identifikasi masalah;
2) peru mu san alternatif masalah;
3) pengkajian alternatif;
4) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5) rancangan pengendalian pelaksanaan; dan
6) rancangan penilaian hasil pelaksanaan.

Penilaian materi Topik Khusus adalah L (Lulus) dan TL (Tidak Lulus). Format
penilaian aspek Topik Khusus ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 1.

c. nilai aspek penguasaan materi lainnya sekurang-kurangnya 70, meliputi:

1) Quiz dan Latihan (bobot 20%)
Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
Latihan dan/ atau Quiz di setiap akhir sesi perkuliahan untuk suatu pokok
bahasan tertentu.
Dengan Latihan dan/ atau Quiz ini, diharapkan akan dapat meningkatkan
pernahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan kegiatan perencanaan
yang sesuai dengan kompetensinya.
Indikator penguasaan aspek Quiz dan Latihan meliputi:

a) pernahaman terhadap materi; dan
b) aplikasi terhadap materi.

Aspek Quiz dan Latihan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100.
Format penilaian aspek Quiz dan Latihan ini dapat dilihat pada Anak
Larnpiran Formulir 2.

2) Studi Kasus (bobot 40%)

Dalam Studi Kasus, peserta secara berkelompok diwajibkan menulis makalah
mengenai current issues tentang topik yang sedang berkernbang atau kasus
yang merupakan isu strategis untuk diselesaikan secara terencana, sistematis
dan menyeluruh melalui langkah-langkah dan kegiatan perencanaan dengan
rnenggunakan metode atau pengetahuan yang diperoleh selama rnengikuti
Diklat.

Indikator penguasaan aspek studi kasus meliputi kualitas isi dari makalah dan
kualitas presentasi, yang rnenyangkut unsur-unsur sebagai berikut:

a) identifikasi ...
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a) identifikasi masalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian alternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas presentasi, terdiri atas;

(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Studi Kasus ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100. Format
penilaian aspek Studi Kasus ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 3.

3) Latihan Perencanaan (Planning Exercise), bobot 40%
Setelah peserta menerima materi yang diajarkan, peserta secara berkelompok
akan diberikan latihan penyusunan rencana yang bersifat komprehensif
(lin tas bidang).

Dengan latihan Penyusunan Rencana iru diharapkan akan dapat
meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penerapan teori
dan teknik ke dalam kegiatan penyusunan rencana yang sesuai dengan
kom petensin ya.
Indikator penguasaan aspek Latihan Penyusunan Rencana
mernpertimbangkan aspek pernaharnan terhadap materi keahlian utama dan
kemampuan aplikasi dalam kegiatan penyusunan rencana, yang meliputi:
a) identifikasi masalah;
b) perumusan alternatif masalah;
c) pengkajian alternatif;
d) penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e) rancangan pengendalian pelaksanaan;
f) rancangan penilaian hasil pelaksanaan; dan
g) kualitas Presentasi, terdiri atas:

(1) efektifitas teknik presentasi; dan
(2) penguasaan materi.

Aspek Latihan Perencanaan ini dinilai antara angka 0 sampai dengan 100,
dan format penilaian aspek Latihan Perencanaan ini dapat dilihat pad a Anak
Lampiran Formulir 4.

Penilaian peserta terhadap aspek penguasaan materi dilakukan oleh
Pelaksana, Tenaga Pengajar, Pernbirnbing, Narasumber, dan Moderator
seminar / diskusi.

d. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan persyaratan kelulusan sebagaimana dalam huruf b dan huruf c angka
1), angka 2) dan angka 3) tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan
Gugur.

e. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib rnengulang Diklat Fungsional
Perencana Madya.

f. Peserta ...
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f. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib rnengikuti ketentuan proses
pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

2. Uji Kornpetensi:

a. Uji Kornpetensi terutama difokuskan pada aspek kernarnpuan kognitif yang bersifat
komprehensif.

b. Uji Kornpetensi dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah seluruh materi Diklat
diberikan.

c. Penyiapan soal Uji Kompetensi dilakukan oleh Pusbindiklatren bersama Pelaksana
Diklat.

Format penilaian Uji Kompetensi ini dapat dilihat pada Anak Larnpiran Formulir 5.

3. Kualifikasi Kelulusan
a. Kualifikasi kelulusan peserta didasarkan pada hasil nilai Uji Kornpetensi dengan

ketentuan sebagai berikut:
1) Sangat Memuaskan (skor 95,0 - 100);
2) Mernuaskan (skor 90,0 - 94,9);
3) Baik Sekali (skor 80,0 - 89,9); dan
4) Baik (skor 70,0 - 79,9).

b. Apabila dalam penentuan peringkat/ ranking, terdapat kesarnaan nilai Uji
Kornpetensi, maka yang menjadi bahan pertirnbangan adalah rata-rata dari nilai
Quiz dan Latihan, Studi Kasus, dan Latihan Perencanaan/Penyusunan Rencana
serta aspek Topik Khusus.

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta terdiri atas:

a. Peserta dinyatakan Lulus apabila Lulus Uji Kompetensi dengan nilai paling kurang
70.

b. Peserta yang nilai Uji Kompetensinya kurang dari 70, dinyatakan Tidak Lulus dan
kepada yang bersangkutan:

1) hanya diberikan Surat Keterangan telah Mengikuti Diklat;
2) tidak diberikan angka kredit; dan
3) diberikan kesernpatan untuk mengikuti Uji Kornpetensi dalam kurun waktu 2

(dua) tahun.

c. Hasil evaluasi terhadap peserta yang telah dilakukan oleh Pelaksana Diklat dibahas
dalam evaluasi akhir.

d. Evaluasi akhir bertujuan untuk rnenentukan kualifikasi kelulusan peserta,
dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas:

1) Pusbindiklatren (selaku Ketua Tim Evaluasi);
2) Kepala Pelaksana Diklat; dan
3) Apabila diperlukan dapat mengundang Narasumber yang dianggap dapat

mernbantu proses penentuan kelulusan peserta.

BABIV....
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BABIV
TENAGA PENGAJAR

A. SUMBER-SUMBER TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Madya dapat berasal dari :

1. Pejabat Negara;
2. Pejabat Karier;
3. Pejabat Fungsional Perencana Madya/Utama;
4. Widyaiswara;
5. Pakar; dan
6. Praktisi.

B. PERSYARATAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR

1. Kriteria untuk menjadi tenaga pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Madya
adalah:

a. rnenguasai materi yang diajarkan;
b. bersedia memberikan birnbingan penyusunan po/icy paper selama waktu yang

ditentukan oleh Pusbindiklatren dan Pelaksana Diklat;
c. terampil rnengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
d. mampu rnenggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan

pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata Diklat;
e. berpendidikan paling rendah S2;
f. memiliki sertifikat rnengajar Diklat Fungsional Perencana Madya yang ditetapkan

oleh Pusbindiklatren.

2. Pusbindiklatren dapat rnemberikan sertifikat rnengajar Diklat Fungsional Perencana
Madya, apabila Tenaga Pengajar memiliki:

a. ijazah S2, telah rnengikuti dan lulus Diklat Training Of Trainers (TOT) fungsional
perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren; atau

b. ijazah S2 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat yang akan diajarkan dan
berpengalarnan sekurang-kurangnya 7 tahun rnengajar dalam gelar S2 pada
bidang tersebut; atau

c. ijazah S3 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat dan berpengalarnan sekurang-
kurangnya 5 tahun mengajar dalam gelar S3 pad a bidang tersebut.

C. PENUGASAN

Tenaga Pengajar Diklat Fungsional Perencana Madya harus mendapat persetujuan dari
Pusbindiklatren dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. melaporkan perkernbangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan
pada setiap akhir penugasan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan Pelaksana
Diklat; dan

2. memberikan rnasukan, baik diminta atau tidak diminta kepada Pelaksana Diklat
berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada
program Diklat berikutnya.

BABV ....
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BABV
PELAKSANAAN

A. PELAKSANA DIKLA T

1. Ketentuan Pelaksana Diklat:

a. Pelaksana Diklat adalah Lernbaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi yang
ditetapkan oleh Pusbindiklatren;

b. Untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, calon pelaksana mengajukan surat
perrnohonan kepada Pusbindiklatren;

c. Surat permohonan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf b harus dilampiri Proposal
Pelaksanaan Diklat yang sekurang- kurangnya memuat:

1) latar belakang;
2) tujuan dan sasaran;
3) kurikulum;
4) narna dan kualifikasi pengajar;
5) sarana, prasarana dan alat bantu yang tersedia; dan
6) susunan dan kualifikasi anggota pelaksana Diklat.

d. Di dalam rnelakukan evaluasi calon Pelaksana Diklat, Pusbindiklatren dibantu oleh
Narasumber; dan

e. Pusbindiklatren dapat rnelaksanakan Diklat secara Swakelola atau melalui
kerjasama dengan lernbaga Diklat lain yang telah terakreditasi.

2. Mekanisme penetapan Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Madya:

a. calon Pelaksana Diklat rnengajukan surat perrnohonan kepada Pusbindiklatren
dilampiri proposal Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Madya;

b. Pusbindiklatren menilai proposal sesuai dengan acuan yang ada dalam acuan buku
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana Madya;

c. Pusbindiklatren dapat rnelakukan kunjungan lapangan ke tempat/lokasi calon
Pelaksana Diklat, apabila diperlukan;

d. Pusbindiklatren mernberitahukan secara tertulis hasil penilaian proposal
Pelaksanaan Diklat, kepada calon Pelaksana Diklat selambat-Iarnbatnya 1 (satu)
bulan setelah penilaian dilakukan; dan

e. Lernbaga Diklat yang belum ditetapkan sebagai Pelaksana Diklat, narnun sudah
mernenuhi kualifikasi, dapat melaksanakan Diklat Fungsional Perencana Madya
melalui bentuk kerjasama dengan Pelaksana Diklat yang ditetapkan oleh
Pusbindiklatren,

B.JUMLAH ...
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B. JUMLAH PESERTA

1. Jumlah peserta Diklat Fungsional Perencana Madya sekurang-kurangnya 15 orang dan
sebanyak-banyaknya 25 orang per kelas.

2. Peserta Diklat dapat seluruhnya berasal dari satu instansi atau dari berbagai instansi.

c. WAKTU PELAKSANAAN

Diklat Fungsional Perencana Madya dilaksanakan untuk 72 sesi dalam jangka waktu
kurang lebih 3 (tiga) rninggu, dengan ketentuan:
1. Satu rninggu terdiri atas 24 Sesi :

a. Senin-Kamis sebanyak 5 Sesi; dan
b. Jum'at sebanyak 4 Sesi.

2. Satu sesi setara dengan 2 jam pelajaran (jampel); dan
3. Satujampel rnemerlukan waktu 45 rnenit.

D. SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Sarana, prasarana, dan alat bantu yang harus dimiliki oleh Pelaksana Diklat Fungsional
Perencana Madya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Sarana

Sarana Diklat antara lain papan tulis dan nip chart

2. Prasarana

Prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana
Madya antara lain meliputi ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang
komputer, studio perencanaan untuk rnenunjang kegiatan dan latihan perencanaan,
dan perpustakaan.

3. Alat Bantu

Sarana Diklat antara lain Overhead Proiector/ECt) (intocus), sound system, TV dan
video.

BAB VI ...
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BABVI
METODE PEMBELAJARAN

A. PENDEKATAN

1. Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar Diklat Fungsional
Perencana Madya adalah pendekatan andragogi atau metode pembelajaran untuk
orang dewasa.

2. Dalam pendekatan andragogi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, beberapa hal
yang perlu dipaharni adalah:

a. para peserta diperlakukan sebagai seorang dewasa, dan bukan sebagai anak-anak;

b. peserta dilibatkan dalam proses belajar dan rnengajar melalui komunikasi 2 (dua)
arah, sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan
pikiran dan pengalarnannya serta menunjukkan kernampuan menganalisis
masalah; dan

c. kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan
belajar dan rnengajar yang berorientasi pad a rnasalah-rnasalah aktual yang
dihadapi peserta, baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk
dicarikan pemecahannya.

B. METODE PEMBELAJARAN

Berdasarkan pendekatan andragogi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1,
metode yang digunakan dalam proses belajar rnengajar Diklat Fungsional Perencana
Madya adalah:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam proses belajar rnengajar yang dilakukan secara
interaktif (dua arah).

2. Studi Kasus

Dalam metode ini peserta dihadapkan pada suatu kasus atau tugas nyata yang
dihadapi, dengan harapan peserta memiliki pernahaman dan keterampilan dalam
mengidentifikasi perrnasalahan, menyusun alternatif pemecahan serta memilih
alternatif pemecahan yang terbaik dari sudut pandang setiap bidang kompetensi, sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan karakteristik serta kebutuhan instansi/ daerahnya.

3. Latihan Perencanaan (Planning Exercise)

a. setelah peserta menerima seluruh materi yang diajarkan, peserta akan diberikan
latihan aplikasi perencanaan berupa Latihan Perencanaan (Planning Exercise);

b. latihan perencanaan ini adalah latihan penyusunan rencana yang bersifat
komprehensif (lintas bidang kompetensi) yang meliputi kebijakan, program dan
kegiatan; dan

c. dengan latihan penyusunan rencana ini diharapkan peserta akan dapat
meningkatkan pernaharnan dan keterampilan dalam penerapan teori dan teknik
baik ke dalam kegiatan penyusunan rencana rnaupun dalam memecahkan suatu
masalah perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi suatu instansi perencanaan.

4. Diskusi .. ,
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4. Diskusi dan Seminar
a. tujuan dari diskusi dan seminar adalah agar peserta semakin meningkat

pengetahuan dan daya analisisnya, sehingga peserta mampu
menganalisaperrnasalahan dari berbagai aspek pertirnbangan;

b. dalam metode diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan
dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengernbangkan kemampuan
dalam rnengidentifikasikan dan rnenganalisis masalah, tukar menukar informasi
serta memperkaya gagasan;

c. seminar akan dilakukan secara berkala dengan cara mengundang para praktisi
atau pakar; dan

5. Simulasil Role Playing
Dalam metode simulasi ini, para peserta rnelakukan pembelajaran dengan memainkan
peran dalam situasi tertentu, seperti bermain peran (role playing), dan permainan
(games).

BAB VII ...
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BABVII
PERENCANAAN,PEMBINAANDAN PEMBIAYAAN

A. PERENCANAAN
1. Untuk menjamin kualitas PeIaksanaan DikIat, PeIaksana DikIat Fungsional Perencana

Madya merencanakan dengan cermat untuk memastikan:

a. jumIah tenaga pengajar yang diperIukan untuk meIaksanakan Diklat dengan
kompetensi yang sesuai dengan struktur kurikulum;

b. sarana, prasarana dan alat bantu yang diperIukan selama Diklat dalam kondisi siap
dipergunakan; dan

c. jurnlah peserta yang efektif perkelas, sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-
banyaknya 25 orang.

2. Pelaksana Diklat membuat rencana kebutuhan tersebut dalam proposal dan
rnenyampaikannya kepada Pusbindiklatren, selambat-Iarnbatnya 1 (satu) bulan
sebelum Diklat dilaksanakan,

Format peniIaian pelaksanaan Diklat ini dapat dilihat dalam Anak Larnpiran Formulir
6.

B. PEMBINAAN

1. Pusbindiklatren bertanggung jawab atas pernbinaan terhadap Pelaksana Diklat
Fungsional Perencana Madya; dan

2. Pernbinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertujuan untuk rnenjaga agar
kualitas Diklat sesuai dengan kebutuhan Instansi/Unit Perencanaan; dan kornpetensi
peserta Diklat dapat mernenuhi standar kornpetensi jabatan Fungsional Perencana
Madya.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program Diklat Fungsional Perencana Madya dapat dilakukan dengan
rnekanisme sebagai berikut:

1. Cost Sharing Type III, yaitu Pusbindiklatren membiayai Akomodasi dan tuition fee
Diklat, sedangkan instansi pengirim membiayai transpor peserta dari instansi peserta
ke tempat diklat pp pada awal dan akhir Diklat ditambah uang saku peserta;

2. Cost Sharing Type IV, yaitu PusbindikIatren akan membiyai tuition fee dan instansi
pengirim membiayai akomodasi, transport, dan uang saku peserta; dan

3. Mandiri, yaitu seluruh biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta.

BABVIII....
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BABVIII
PEMANTAUANDAN EVALUASI

A. PEMANTAUANDAN PENGENDALIANPELAKSANADIKLAT

1. Bappenas melakukan pemantauan seluruh aspek pelaksanaan Diklat yang meliputi
proses belajar mengajar, kinerja peserta, pengajar dan Pelaksana Diklat, termasuk
ketersediaan fasilitas, dan aspek teknis pelaksanaan lainnya;

2. Pemantauan dilakukan melalui email, surat atau kunjungan fisik ke tempat Diklat dan
dilaporkan kepada Kepala Pusbindiklatren untuk dapat diambil penyesuaian atau
tindakan koreksi apabila diperlukan; dan

3. Hasil pemantauan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan harus diinformasikan kepada
para Pelaksana Diklat dalam Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar Pusbindiklatren.

B. EVALUASIPELAKSANAANDIKLAT

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri atas evaluasi terhadap :
1. pengajar Diklat;
2. proses pelaksanaan Diklat;
3. paska Diklat;dan
4. bahan ajar (materi Diklat).

C. EVALUASIPENGAJAR
1. Aspek yang dinilai dari Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut:

a. pencapaian tujuan instruksional;
b. sistematika penyajian;
c. kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
d. ketepatan waktu, kehadiran, dan cara menyajikan;
e. penggunaan metode dan sarana Diklat;
f. sikapl affective;
g. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
h. penggunaan bahasa;
1. pemberian motivasi kepada peserta;
J. penguasaan materi;
k. kerapihan berpakaian;
1. kerjasama antar pengajar; dan
m. kerjasarna dengan Pelaksana Diklat.

2. Penilaian terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta dan Pelaksana Diklat
dengan rnenggunakan skala kuantitatif.

3. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada yang
berkepentingan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Format penilaian Tenaga Pengajar ini dapat di lihat pad a Anak Lampiran Formulir 7.

D. EVALUASI...
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D. EVALUASIKINERJAPElAKSANA

1. Aspek yang dinilai terhadap Kinerja Pelaksana Diklat antara lain:

a. efektivitas pelaksanaan;
b. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
c. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
d. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet;
e. ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
f. ketersediaan Laboratorium/Studio Perencanaan;
g. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah;
h. pelayanan terhadap peserta dan pengajar; dan
1. administrasi Diklat, antara lain:

1) sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik; dan
2) tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file.

2. Penilaian terhadap Kinerja Pelaksana Diklat dilakukan oleh peserta, tenaga pengajar
dan Pusbindiklatren Bappenas.

Format penilaian Kinerja Pelaksana Diklat iru dapat di lihat pada Anak Larnpiran
Formulir 8.

E. EVALUASIPASKADIKlAT

1. Evaluasi Paska Diklat dilakukan setiap tahun secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
Diklat Fungsional Perencana Madya.

2. Tujuan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk
mengetahui efektifitas program serta dalam rangka penyempurnaan program
selanjutnya.

3. Evaluasi dilakukan oleh Pusbindiklatren berkoordinasi dengan Pelaksana Diklat.
4. Evaluasi juga dilakukan terhadap aspek-aspek:

a. kemampuan dan pendayagunaan alurnni;
b. sejauh man a para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya

dalam melaksanakan tugas dalam jabatan yang dipangkunya;
c. sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam jabatan fungsional; dan
d. kontribusi alumni Diklat terhadap kualitas output dari instansi tempat alumni

bekerja.

5. Evaluasi dilakukan terhadap alumni, atasan langsung alumni, dan rekan kerja alumni.
6. Hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi peserta.

F. EVALUASIKURIKULUM

1. Untuk rnengantisipasi perkernbangan pengetahuan dan tuntutan tugas-tugas seorang
perencana, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi terhadap Kurikulum Diklat
Fungsional Perencana Madya.

2. Evaluasi terhadap Kurikulum dilakukan oleh Pusbindiklatren dibantu oleh narasumber
yang ditunjuk Pusbindiklatren, bekerjasama dengan Pelaksana Diklat.

3. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-rnasukan dari para peserta, tenaga
kediklatan, unit perencanaan tempat alumni bekerja, dan unsur-unsur lain yang

terlibat ...
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terlibat dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana. Hasil evaluasi dapat
dipergunakan untuk penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Perencana Madya.

4. Dalam rangka penyempurnaan kurikulum Diklat, setiap Pelaksana Diklat diharuskan
mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada para peserta Diklat, tenaga pengajar dan
kornponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat (termasuk panitia/pengelola
inti Diklat). Kuesioner evaluasi dibuat oleh Pusbindiklatren.

5. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi meliputi:

a. kesesuaian kandungan materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi yang ada;
b. kesesuaian kandungan materi Diklat untuk setiap Bidang, setiap Mata Diklat dan

setiap Pokok Bahasan;
c. lama waktu penyelenggaraan Diklat yang diberikan;
d. kesesuaian antara Bidang/Mata DiklatlPokok Bahasan dengan jumlah sesi;
e. kesesuaian antara Mata Diklat dengan metode pengajaran yang diberikan;
f. kesesuaian antara materi Diklat dengan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
g. usulan-usulan materi Diklat yang diperlukan untuk masing-rnasing jenjang Diklat.

BABIX ...
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BABIX
SERTIflKASI

Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Madya terdiri atas:

1. Sertifikat rnengikuti Diklat diberikan kepada semua peserta Diklat yang rnengikuti
Diklat sekurang-kurangnya 90% tingkat kehadiran.

Format daftar dan data peserta Diklat ini di sampaikan kepada Pusbindiklatren
sebagaimana dapat dilihat pad a Anak Lampiran Formulir 9;

2. Sertifikat Kompetensi Perencana Madya (SKP-Madya) diberikan kepada peserta
Diklat yang lulus Uji Kompetensi Perencana Madya;

3. SKP-Madya merupakan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Perencana Madya dan merupakan syarat pengangkatan menjadi Perencana Madya;

4. Jenis, bentuk dan ukuran serta penomoran SKP-Madya ditetapkan oleh
Pusbindiklatren;

5. SKP-Madya ditandatangani oleh pimpman Pelaksana Diklat dan Kepala
Pusbindiklatren;

6. Jumlah peserta yang lulus (L) dan tidak lulus (TL) di sampaikan kepada
Pusbindiklatren dalam laporan pelaksanaan Diklat.

Format laporan ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 10.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

-/~
Emmy Suparmiatun



,/

SALINAN
LAMPIRANV
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALABAPPENAS
NOMOR 3 TAHUN 2011
TANGGAL 29 APRIL 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA UTAMA



DAITARISI

Halaman
BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Tujuan dan Sasaran 1
1. Tujuan 1

z. Sasaran 1

B. Kompetensi 1

1. Pengetahuan 1
z. Keahlian 1

3. Perilaku Z
a. Integritas Z

b. Berfikir Strategis z
c. Berorientasi Pada Kualitas Perencanaan 3

d. Mernbangun jejaring Kerja 3

BAB 11. STRUKTUR KURIKULUM DAN MATA DIKLAT 4

A. Struktur Kurikulum 4

1. Diklat Fungsional Perencana Utama Ekonomi 4

Z. Diklat Fungsional Perencana Utama Sosial 4

3. Diklat Fungsional Perencana Utama Spasial 4

B. Mata Diklat, Pokok Bahasan dan Jumlah Sesi 4

1. Diklat Fungsional Perencana Utama Ekonomi 4

a. Mata Diklat dan Pokok Bahasan 4
b. Uji Kompetensi 5

Z. Diklat Fungsional Perencana Utama Sosial 5

a. Mata Diklat .. 5
b. Uji Kompetensi 6

3. Diklat Fungsional Perencana Utama SpasiaJ 6

a. Mata Diklat .. 6

b. Uji Kompetensi 7
C. Penyusunan Policy Paper 7

D. Kompetensi Inti/Perilaku 7



BABIll. PESERTA 8

A. Persyaratan 8

B. Pencalonan Peserta . 8

1. Calon Peserta dari Kementerian PPN/Bappenas 8

2. Calon Peserta dari Instansi Pusat 9

3. Calon Peserta dari Provinsi 9
4. Calon Peserta dari Kabupaten/Kota 9

C. Evaluasi Peserta 10
1. Persyaratan Untuk Mengikuti Uji Kompetensi 10

2. Uji Kompetensi 10

3. Kualifikasi Kelulusan 10

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta 10

BABIV. TENAGAPENGAJAR 12
A. Surnber-Sumber Tenaga Pengajar 12
B. Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar 12
C. Penugasan 12

BABV. PELAKSANAAN 13
A. Pelaksana Diklat 13

B. Jumlah Peserta 13

C. Waktu Pelaksanaan 13

D. Sarana dan Prasarana Diklat 13

BABVI. METODE PEMBELAJARAN 14

A. Pendekatan......................................................................... 14

B. Metode Pembelajaran 14
1. Ceramah dan Diskusi 14

2. Studi Mandiri 14
3. Seminar 14
4. Presentasi 14

BABVII. PERENCANAAN,PEMBINAANDAN PEMBIAYAAN 15

A. Perencanaan 15

B. Pembinaan 15

C. Pembiayaan 15



BAB VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 17

A. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksana Diklat 17

B. Evaluasi Pelaksanaan Diklat 17

C. Evaluasi Pengajar 18

D. Evaluasi Kinerja Pelaksana 18

E. Evaluasi Paska Diklat 18

F. Evaluasi Kurikulum 18

BAB IX. SERTIFIKASI 20



-1-

BABI
PENDAHULUAN

A. TUJUANDAN SASARAN

1. Tujuan

Sesuai dengan peraturan yang rnengatur ten tang Pendidikan dan Pelatihan jabatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat Fungsional Perencana Utama bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan fungsional Perencana Utama secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

c. memantapkan sikap dan sernangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayornan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pernbangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.

z. Sasaran
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNSyang memiliki kornpetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan Fungsional Perencana Utama.

B. KOMPETENSI
Kompetensi jabatan PNS adalah kernampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana
Utama, standar kornpetensi yang perlu dimiliki adalah:

1. Pengetahuan

a. menetapkan alternatif kebijakan;
b. menilai dan menetapkan hasil pelaksanaan formulasi kebijakan;
c. menghasilkan perencanaan jangka panjang, makro, kawasan;
d. rnenilai hasil pernantauan dan merurnuskan saran tindakan korektif; dan
e. menilai, rnenyimpulkan hasil evaluasi dan merurnuskan rekomendasi

penyempurnaan program Rencana Pernbangunan jangka Panjang (RPJP) Iingkup
nasional, provinsi, kab/kota.

Z. Keahlian

a. mampu membuat laporan secara sistematik;
b. mampu melakukan adrninistrasi proyek/kegiatan;
c. mampu berfikir secara rnenyeluruh;
d. rnempunyai kernampuan manajernen;

e. mampu ...
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e. mampu berkomunikasi dalam bahasa lnggris dengan lancar;
f. mampu memimpin kelompok/tim penyusun rencana;
g. mampu melakukan presentasi dan negosiasi tingkat nasional;
h. mampu berkomunikasi dengan stakeholders (legislatif, LSM, masyarakat); dan
1. mampu presentasi dan negosiasi tingkat internasional dalam bahasa asing.

3. Perilaku

a. Integritas

Mendahulukan kepentingan organisasi dari pada kepentingan dirinya dan
rnengilhami, menciptakan situasi, sehingga orang lain atau lingkungan
menumbuhkan satu kata dengan perbuatan (way of life). Indikator perilakunya
adalah:
1) menilai kebutuhan organisasi lebih penting /tinggi daripada kepentingan diri;
2) membentuk standar yang tegas, berupaya aktif untuk mendorong konsistensi

orang lain dalam berkata dan berperilaku sesuai tatanan nilai organisasi ketika
bekerja secara individu dan tim;

3) secara asertif disertai nilai-riilai kesopanan dan memperhatikan budaya,
rnengoreksi tindakan diri dan orang lain dengan rnengacu pada perangkat nilai
formal maupun informal yang umum;

4) mampu untuk mernbangun hubungan yang terbuka, tulus dan dapat dipercaya,
memperlakukan seluruh individu dengan bijak, bertingkah laku sesuai dengan
nilai-nilai yang diyakini dan komitmen yang telah disepakati, mempertahankan
standar integritas yang tinggi;

5) berperan aktif (mencari cam-cam, suasana, dukungan) untuk mengernbangkan
kepribadian yang integrated dari orang-orang dalarn organisasi, dengan
metode yang efektif;

6) rnengedepankan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi
sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pemerintahan dan pernbangunan, yang
dapat "terbaca" Itersirat dalam langkah atau hasil kerjanya; dan

7) (memberi nilai) bekerja lebih sebagai kegiatan ibadah daripada mencari nafkah.

b. Kemampuan Berpikir Strategis
Mampu berpikir abstrak untuk rnenangkap inti dari suatu isu pernbangunan dan
mernbangun suatu inovasi untuk mernbangun rencana kerja jangka panjang,
dengan mernpertimbangkan faktor kebijaksanaan (wisdom). Indikator perilakunya
adalah:

1) membuat pendekatan baru dan mengernbangkan gagasan dan strategi kreatif
yang dapat rnendorong peningkatan kinerja Iernbaga;

2) mernbangun gagasan strategis baru yang berorientasi terhadap kesejahteraan
masyarakat;

3) menciptakan konsep-konsep baru yang inovatif untuk memenuhi kepentingan
lernbaga;

4) memiliki kemampuan pola berpikir lateral dan divergen dengan mengenali
berbagai strategi, terutama difokuskan pada mencari rekomendasi kebijakan;

5) rnengintegrasikan dan rnensinergikan berbagai gagasan menjadi suatu
kebijakan perencanaan pernbangunan (integratIfthinking);

6) mengintegrasikan pengetahuan rnengenai lingkup tugas Iernbaga dengan
pemahaman visi jangka panjang untuk memfokuskan aktivitas saat ini pada hal
penting dalam mencapai tujuan strategis;

7) merumuskan ...
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7) merurnuskan kebijakan dan strategi dalam rangka rnencapai tujuan lembaga
sebagai bagian integral dari pernbangunan nasional;

8) rnempertimbangkan kebijakan, perundangan, situasi dan kondisi serta
kewenangan yang dirniliki dalarn rnengkaji setiap rnasalah; dan

9) rnengakomodasi isu regional/global dalarn penetapan kebijakan-kebijakan
orgarusasi.

c. Beorientasi Pada Kualitas Perencanaan

Dengan keinginan sendiri melakukan/rnenghasilkan kualitas yang extra
ordinary/Continuous Learning. Indikator perilakunya adalah:

1) menetapkan sasaran organisasi dan rnemanfaatkan sumber daya untuk
mencapai hasil;

Z) memelihara dan mengembangkan apa yang telah dicapai (continuous
improvemen t);

3) rnenggagas kebijakan yang berdampak positif untuk nasional;
4) mampu menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian dalarn

orgamsasl;
5) rnampu rnernberikan akuntabilitas kinerja organisasi;
6) rnempertimbangkan irnplikasi keputusan terhadap sumber-surnber daya

strategis yang dimiliki; dan
7) rnendorong tumbuhnya dedikasi dan budaya kerja untuk rnenghasilkan

kualitas prima.

d. Membangun jejaring Kerja
Mernbangun jejaring kerja yang luas, antisipatif dan berjangka panjang yang
rnanfaatnya tidak sekedar pad a fungsi jabatannya saja. Indikator perilakunya
adalah:
1) mempromosikan ide dan usulan secara persuasif, membentuk opini dari

stakeholdersdan memproyeksikan/mencerminkan citra positif;
Z) menciptakan serta mengernbangkan hubungan kerja yang positif pada level

strategis;
3) rnembangun relasi untuk rnenciptakan kesernpatan di masa depan,

menernpatkan pad a kesuksesan organisasi;
4) mernbangun citra organisasi yang baik dalam masyarakat;
5) mernbina dan menurnbuhkan kebutuhan kerjasama;
6) menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam mernantapkan relasi baru

yang relevan bagi peningkatan peluang pengernbangan organisasi di masa yang
akan datang;

7) mernantapkan kontak/relasi yang berrnanfaat, yang memiliki pengaruh pada
level strategis yang paling tinggi;

8) mernbangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi
terkait baik di dalam negeri rnaupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja
unit organisasinya; dan

9) rnengantisipasi situasi konflik dalarn kelompok besar rnaupun antar tim lintas
fungsi, dan rnenyediakan solusi untuk rnengatasinya.

BAB Ill....
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BAB II
STRUKTUR KURIKULUM DAN MATA DIKLAT

Materi kurikulum Diklat bagi Pejabat Fungsional Perencana Utama harus mampu
rnenjawab isu-isu dan tantangan mendatang, rnenyangkut globalisasi, pernbangunan manusia
yang berkelanjutan, lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kerniskinan,
perencanaan partisipatif (psrticipstive planning) serta tata kelola pernerintahan yang baik
(good governance).

Sasaran kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama pada domain cognitive dan
sJaJJ difokuskan pad a pernenuhan kompetensi menurut pekerjaan perencanaan dan lingkup
tanggung jawab setiap Pejabat Fungsional Perencana Utama, Materi Diklat rnencakup salah
satu bidang kornpetensi spesifik yaitu:

1. Ekonorni; atau
2. Sosial; atau
3. SpasiaL

A. STRUKTUR KURIKULUM
Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama terdiri atas 3 (tiga) bidang Kornpetensi
Spesifik, yaitu:

1. Diklat Fungsional Perencana Utama Ekonorni
a. Bidang Kornpetensi Spesifik Ekonorni (20 sesi);
b. Uji Kornpetensi (4 sesi); atau

2. Diklat Fungsional Perencana Utama Sosial
a. Bidang Kornpetensi Spesifik Sosial (20 sesi);
b. Uji Kompetensi (4 sesi); atau

3. Diklat Fungsional Perencana Utama Spasial
a. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (20 sesi);
b. Uji Kornpetensi (4 sesi).

B. MATA DIKLAT, POKOK BAHASAN DAN JUMLAH SESI

1. Diklat Fungsional Perencana Utama Ekonomi (20 sesi)

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi:

Paradigrna
Pernbangunan

, Pokok Bahasan
2

Sesi
1 Pernahaman Paradigma dan Paradigms

Pernbangunan

2 Faktor yang rnernpengaruhi perubahan
paradigma

3 Pengaruh perubahan paradigma terhadap
pilihan Perencanaan Pernbangunan

No ....
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2 Agenda Kebijakan 1 Agenda Kebijakan Publik Nasional 4
Publik Nasional 2 Agenda Kebijakan Publik Daerah
dan Daerah

3 Isu dan Kebijakan Beberapa isu terkini: pemahaman, indikator, 10
Makro Ekonomi relevansi dengan perekonomian di Indonesia,

misalkan ten tang Globalisasi, Kemiskinan,
Pembangunan berkelanjutan, Masalah
Kependudukan dan seba ain a

4 Analisis Kebijakan 1 Mempresentasikan Policy/Working paper. 4
Makro Permasalahan yang diangkat dan konsep

yang melandasinya
2 Memberi ulasan, kritik membangun dan

masukan pada tulisan rekan Diklatnya

b. Uji Kompetensi (4 sesi)

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk mernenuhi standar
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang
Kompetensi Spesifik Ekonomi.

2. Diklat Fungsional Perencana Utama Sosial (20 sesi)

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi:

I Teori Perencanaan Pemban unan Sosial
1 Isu-isu Strategis dalam 1 Identifikasi permasalahan sosial 3

Perencanaan Sosial berdasarkan studi kasus yang diberikan
(dari sisi masyarakat dan stakeholder
terkait)

2 Membuat Skala Prioritas Masalah (dari
sisi masyarakat dan stakeholderterkait)

3 Membuat Alternatif Solusi Masalah
(dari sisi masyarakat dan stskcholdcr
terkait)

2 Modal Sosial, 1 Konsep dan kerangka modal sosial 2
Governance dan 2 Modal sosial dan perbaikan
Transformasi Sosial 3 Metode pengelolaan pernbangunan

untuk restorasi modal sosial dan
perbaikan governance

4 Hubungan modal sosial dan governance
dengan transformasi sosial

No....
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No .Mata Diktat Pokok Bahasan Sesi
11 Proses Perencanaan Pembangunan Sosial: Perencanaan dan Desain

Implementasi
1 Perumusan 1 Pembuatan action plan 13

Rekomendasi Kebijakan 2 Pembuatan desain implementasi
Perencanaan 3 Pembuatan anggaran terkait dengan
Pernbangunan Sosial pernbagian peran

4 Pembuatan anggaran terkait dengan
peran pendampingan dalam program

5 Pembuatan anggaran keseluruhan
untuk program perencanaan

6 Membuat dokumen perencanaan
III Proses Perencanaan Pernbangunan Sosial: Monitoring, Evaluasi dan Re-design

Program
1 Pemanfaatan hasil 1 Pemanfaatan hasil monev untuk re- 2

Monev design program

2 Peran Masyarakat dan Multi pihak
dalam re-design program

::i';,,'iJE' is.", jumlah Sesi 20
b. Uji Kompetensi (4 sesi)

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi standar
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang
Kompetensi Spesifik Sosial.

3. Diklat Fungsional Perencana Utama Spasial (20 sesi)

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi:

POKok Bahasan Sesi
Development
Issues in Planning

1 Isu-isu Strategis (Strategic issues)
2 Isu-isu Antar Lintas (Cross cutting

issues)

6
fa Diklat

3

Planning Ethics Kode Etik Perencanaan (code of conduct
in planning)

32

Phil1osophyof
Plannin

Rationale of planning 3

4 Paradigm in
Planning

1
2

8

20

b. Uji ...
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b. Uji Kompetensi (4 sesi)

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi standar
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang
Kompetensi Spesifik Spasial.

C. PENYUSUNAN POLICY PAPER

Sebelum pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama, peserta diwajibkan untuk
menyusun suatu Policy Paper yang akan dipresentasikan dan didiskusikan pada saat Diklat
berjalan. Topik dan ruang lingkup penulisan PoJicy Paper adalah sebagai berikut:

1

2 Memberikan rekomendasi kebijakan skala
lokallnasional bagi pimpinan di institusinya
(pejabat eselon 1 dan/ atau pejabat eselon 2)

PoJicy Paper 1 Permasalahan dalam perencanaan
pernbangunan ekonomi/ sosiall spasial* di
daerah/ sektor sesuai dengan minat bidang
keahlian peserta

4-5
bulan

* disesuaikan dengan Bidang Kompetensi Spesifik peserta

D. KOMPETENSI INTIIPERILAKU

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan Kompetensi Inti/Perilaku
sebagairnana dimaksud dalam Bab I huruf B.3 dengan cara menyisipkan muatan indikator
Perilaku ke dalam Materi Diklat, termasuk dalam penyusunan Policy Paper.

BAB Ill. ...
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BABIII
PESERTA

A. PERSYARATAN

Persyaratan peserta Diklat Fungsional Perencana Utama adalah PNS yang akan akan
menduduki jabatan Fungsional Perencana Utama dengan kualifikasi:

1. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik yang dibuktikan dengan
rekomendasi atasannya sekurang-kurangnya pejabat eselon 11 dan/atau pejabat
eselon I;

2. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

3. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan DP3 terakhir
dengan nilai rata-rata paling kurang Baik;

4. berpendidikan sekurang- kurangnya SI;

5. Pangkat /Colongan Ruang Pembina Utama Muda/IVc bagi Pejabat Fungsional
Perencana Madya dengan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya telah mencapai
765 AK;

6. Pangkat/Colongan Ruang Pembina Utama Madya/IVd bagi PNS yang akan diangkat
pertama kalil pindah jabatan;

7. lulus Tes Materi Perencana Madya bagi calon peserta yang baru akan diangkat pertama
kalilpindah jabatan menjadi Fungsional Perencana Utama. Peserta yang tidak lulus Tes
Materi atau tidak bersedia mengikuti Tes Materi, harus mengikuti Diklat Fungsional
Madya;

8. telah disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon I untuk mengikuti
Diklat Fungsional Perencana Utama, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi
yang bersangkutan paling rendah pejabat Eselon 11;

9. penguasaan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya baik;
10. rnengikuti persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang

bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Bappenas;
11. usia setinggi-tingginya 7 (tujuh) tahun sebelum usia pensiun bagi calon peserta yang

akan diangkat pertama kali/pindah jabatan; dan
12. menyusun Policy Papersebagaimana dimaksud dalam Bab 11huruf C.

B. PENCALONANPESERTA

Mekanisme pencalonan peserta Diklat Fungsional Perencana Utama adalah sebagai
berikut:

1. Calon peserta dari Kementerian PPN/Bappenas

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) menyiapkan daftar nama calon
peserta yang telah memenuhi persyaratan, dan rnengusulkan kepada pimpinan unit
kerja, pejabat eselon 11 masing-rnasing calon peserta untuk mendapatkan

persetujuan ...
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persetujuan mengikuti Diklat dengan tembusan kepada pejabat eselon I masing-
masing;

b. Karo SDM mengirirnkan daftar narna calon peserta yang telah disetujui pejabat
eselon 11 nya kepada Kepala pusbindiklatren untuk rnengikuti Diklat Fungsional
Perencana Utama dengan tembusan kepada Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas; dan

c. Pusbindiklatren melakukan seleksi administratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

2. Calon peserta dari Instansi Pusat
a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan rnengajukan pencalonan

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian, mengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q.

Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;
c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali

atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk rnengikuti Tes Materi
Perencana Madya. Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus rnengikuti Diklat
Fungsional Perencana Madya; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

3. Calon peserta dari Provinsi

a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan di tingkat Provinsi mengajukan
pencalonan kepada Gubernur;

b. Gubernur rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg PPN/Sestama
Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan mernanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk rnengikuti Tes Materi
Perencana Madya; peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus mengikuti Diklat
Fungsional Perencana Madya; dan

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

4. Calon peserta dari Kabupaten/Kota
a. Pimpinan unit kerja yang mernbidangi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota

rnengajukan pencalonan kepada Bupati/Walikota;
b. Bupati/Walikota rnengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg

PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan Kepala Pusbindiklatren;

c. Pusbindiklatren akan rnemanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali
atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk rnengikuti Tes Materi
Perencana Madya. Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus rnengikuti Diklat
Fungsional Perencana Madya;

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta
Diklat sesuai ketentuan.

C. EV ALUASI ...
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c. EVALUASIPESERTA

1. Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi

a. Persyaratan untuk rnengikuti Uji Kompetensi Perencana Utama adalah:
1) kehadiran kehadiran peserta sekurang-kurangnya 90%; dan
2) nilai Quiz dan Latihan paling kurang 70;

b. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
angka 1) dan angka 2) tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan
Gugur. .

c. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mengikuti proses pencalonan
sebagairnana dimaksud dalam huruf B.

2. Uji Kompetensi
a. Uji Kompetensi terutama difokuskan pada aspek kemampuan penulisan Policy

Paper dan dipresentasikan serta dipertahankan di hadapan para penguji yang
diusulkan oleh Pe1aksana Diklat dan disetujui oleh Pusbindiklatren.

b. Setiap peserta akan diuji minimal oleh 4 orang penguji yang terdiri atas:
1) Wakil Menteri PPN atau Pejabat Pejabat eselon I Bappenas.
2) Dosen Pernbimbing;
3) Atasan langsung atau pejabat eselon I atau pejabat eselon II dari instansi yang

bersangkutan; dan
4) Penguji Tamu dari Perguruan Tinggi/Universitas.

Format penilaian Uji Kompetensi ini dapat dilihat pad a Anak Lampiran Formulir 5.

3. Kualifikasi Kelulusan

a. kualifikasi kelulusan peserta didasarkan pada hasil nilai Uji Kompetensi dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Sangat Memuaskan (skor: 95,0 - 100) ;
2) Memuaskan (skor: 90,0 - 94,9);
3) Baik Sekali (skor: 80,0 - 89,9); dan
4) Baik (skor: 70,0 - 79,9).

b. Apabila dalam penentuan peringkat/ ranking, terdapat kesamaan nilai Uji
Kompetensi maka yang menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah rata-rata
dari nilai Quiz dan Latihan.

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta terdiri atas:

a. Peserta dinyatakan Lulus apabila Lulus Uji Kompetensi dengan nilai paling
kurang 70.

b. Peserta yang memperoleh nilai Uji Kompetensi kurang dari 70, tetapi tingkat
kehadirannya lebih dari 90% dengan nilai Quiz dan Latihan paling kurang 70,
dinyatakan Tidak Lulus.

c. Peserta ...
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c. Peserta bagairnana dimaksud dalam huruf b:
1) diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat;
2) tidak diberikan angka kredit; dan
3) diberikan kesempatan untuk rnengulang Uji Kompetensi dalam kurun waktu 2

(dua) tahun.

d. Hasil evaluasi terhadap peserta yang telah dilakukan oleh Pelaksana Diklat dibahas
dalam evaluasi akhir.

e. Evaluasi akhir bertujuan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta, dilakukan
oleh suatu tim yang terdiri atas:
1) Pusbindiklatren (selaku Ketua Tim Evaluasi);
2) Kepala Pelaksana Diklat; dan
3) Apabila diperlukan, dapat mengundang narasumber yang dianggap dapat

membantu proses penentuan kelulusan peserta.

BAB IV ...
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BABIV
TENAGAPENGAJAR

A. SUMBER-SUMBERTENAGAPENGAJAR

Tenaga Pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Utama dapat berasal dari :

1. Pejabat Negara;
2. Pejabat Karier;
3. Pejabat Fungsional Perencana Utama;
4. Widyaiswara;
5. Pakar; dan
6. Praktisi.

B. PERSYARATANDAN KOMPETENSITENAGAPENGAJAR

Kriteria untuk menjadi tenaga pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Utama adalah:
1. menguasai materi yang diajarkan;
2. bersedia memberikan birnbingan penyusunan policy paper selama waktu yang

ditentukan oleh Pusbindiklatren dan Pelaksana Diklat;
3. terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
4. mampu rnenggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran

umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pendidikan dan pelatihan;
5. berpendidikan sekurang-kurangnya S2; dan
6. memiliki sertifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana Utama yang ditetapkan oleh

Pusbindiklatren. Pusbindiklatren dapat memberikan sertifikat mengajar Diklat
Fungsional Perencana Utama, apabila:
a. memiliki ijazah S2 dan telah rnengikuti dan lulus Diklat Training Ot Trsiners (TOT)

fungsional perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren; atau
b. memiliki ijazah S2 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat yang akan diajarkan

dan berpengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun mengajar dalam gelar S2 pada
bidang terse but; atau

c. memiliki ijazah S3 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat dan berpengalaman
sekurang-kurangnya 5 tahun mengajar dalam gelar S3 pada bidang tersebut.

C. PENUGASAN

Tenaga pengajar Diklat Fungsional Perencana Utama hams mendapat persetujuan dari
Pusbindiklatren dan untuk itu memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. melaporkan perkernbangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan

pada setiap akhir penugasan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan Pelaksana
Diklat; dan

2. memberikan masukan, baik diminta atau tidak diminta kepada Pelaksana Diklat
berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pad a
program Diklat berikutnya.

BABV....
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BABV
PELAKSANAAN

A. PELAKSANA DIKLAT

Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama adalah Bappenas selaku Instansi Pembina
JFP, yang dilaksanakan langsung oleh Pusbindiklatren atau Unit Kerja Eselon 11di Bappenas
yang membidangi rnasalah kediklatan. Pelaksanaan Diklat dapat dilakukan secara
swakelola atau melalui kerjasarna dengan Lernbaga Diklat lain yang telah terakreditasi,

B. JUMLAH PESERTA

jumlah peserta Diklat Fungsional Perencana Utarna tidak dibatasi rninimalnya, tetapi
sebanyak-banyaknya adalah 20 orang per kelas,

c. WAKTU PELAKSANAAN

Diklat Fungsional Perencana Utarna dilaksanakan untuk 24 sesi dalam jangka waktu 1
(satu) minggu, [urnlah sesi sebanyak 24 sesi ini merupakan sesi tatap muka di kelas dengan
metode pernbelajaran ceramah, diskusi, seminar dan presentasi, tidak terrnasuk jangka
waktu yang diperlukan untuk proses birnbingan penyusunan policy paper.

D. SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Sarana dan prasarana dalarn pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utarna meliputi
sarana, prasarana dan alat bantu.

1. Sarana

Sarana Diklat antara lain papan tulis dan flip chart.

2. Prasarana

Prasarana yang akan digunakan dalam Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Utarna
antara lain meliputi: ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang komputer,
ruang studio, dan perpustakaan.

3. Alat Bantu

Sarana Diklat antara lain Overhead Projector, sound system, TV dan video.

BAB VI....
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BABVI
METODE PEMBELAJARAN

A. PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar Diklat Fungsional Perencana
Utama adalah pendekatan andragogi atau metode pembelajaran untuk orang dewasa.

Dalam pendekatan andragogi ini beberapa hal yang perlu dipahami adalah:
a. para peserta diperlakukan sebagai seorang dewasa, dan bukan sebagai anak-anak;
b. peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah,

sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyurnbangkan pikiran dan
pengalarnannya serta menunjukkan kemampuan rnenganalisis masalah; dan

c. kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan
belajar rnengajar yang berorientasi pada masalah-rnasalah aktual yang dihadapi
peserta, baik selaku staf rnaupun pimpinan dalam organisasi untuk dicarikan
pemecahannya.

B. METODE PEMBELAJARAN

Berdasarkan pendekatan andragogi tersebut, maka metode yang digunakan dalam
proses belajar rnengajar Diklat Fungsional Perencana Utama adalah:

1. Ceramah dan Diskusi
Metode ceramah dan diskusi digunakan dalam proses belajar rnengajar agar tercipta
komunikasi dua arah sehingga peserta dapat memberikan pemikiran dan
pengalarnannya dalam menganalisis masalah.

2. Studi Mandiri
Studi Mandiri digunakan dalam pembuatan Policy Paperdalam kurun waktu 4-5 bulan
sebelum waktu Diklat, dengan bimbingan dari dosen/pengajar yang ditentukan oleh
Pusbindiklatren dan Pelaksana Diklat.

3. Seminar
Untuk memperluas wawasan dan pola pikir peserta Diklat, seminar akan diberikan
secara berkala dengan cara rnengundang para praktisi/pakar.

4. Presentasi
Peserta mempresentasikan Policy Paper yang dibuat, dihadapan pejabat eselon I dan 11
Bappenas serta para Pejabat Fungsional Perencana lainnya, sekurang-kurangnya dua
kali sebelum dilakukan Uji Kompetensi.

BABVII....
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BABVII
PERENCANAAN,PEMBINAANDAN PEMBIAYAAN

Perencanaan, Pembinaan dan Pembiayaan Diklat Fungsional Perencana Utama adalah sebagai
berikut:

A. PERENCANAAN

1. Untuk menjamin kualitas Pelaksanaan Diklat, Pelaksana Diklat Fungsional Perencana
Utama merencanakan dengan cermat semua kebutuhan, yaitu:

a. memastikan jumlah tenaga pengajar yang diperlukan untuk melaksanakan Diklat
dengan kompetensi yang sesuai dengan struktur kurikulum;

b. memastikan sarana, prasarana dan alat bantu yang diperlukan selama Diklat dalam
kondisi siap dipergunakan; dan

c. memastikan jumlah peserta yang efektif perkelas, sebanyak-banyaknya 20 orang.

2. Tata cara pengajuan rencana Diklat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah
sebagai berikut:

a. Pelaksana Diklat membuat rencana kebutuhan tersebut dalam proposal yang
kemudian menyampaikan kepada kepala Pusbindiklatren, paling lama 1 (satu)
bulan sebelum Diklat dilaksanakan; dan

b. Dalam hal Diklat dilaksanakan oleh Pusbindiklatren, maka Bidang Penyelenggaraan
Diklat menyiapkan rencana pelaksanaan dan biaya untuk disampaikan kepada
Kepala Pusbindiklatren, paling lama 1 (satu) bulan sebelum Diklat dilaksanakan.

Format penilaian pelaksanaan Diklat ini dapat dilihat pad a Anak Lampiran Formulir 6.

B. PEMBINAAN
1. Pembinaan terhadap Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Utama adalah tanggung

jawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana; dan
2. Tujuan pembinaan ini adalah untuk rnenjaga agar kualitas Diklat sesuai dengan

kebutuhan Instansi/Unit Perencanaan; dan kompetensi peserta Diklat dapat memenuhi
standar kompetensi jabatan Fungsional Perencana Utama.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program Diklat Fungsional Perencana Utama dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai beriku t:
1. Cost Sharing Type III, yaitu Bappenas membiayai Akomodasi dan tuition fee Diklat,

sedangkan instansi pengirim membiayai transpor peserta dari instansi peserta ke
tempat Diklat pp pad a awal dan akhir Diklat ditambah uang saku peserta;

2. Cost ...
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2. Cost Sharing Type IV, yaitu Bappenas akan membiyai tuition fee sedangkan instansi
pengirim membiayai akomodasi, transport, dan uang saku peserta; dan

3. Mandiri, yaitu seluruh biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta.

BAB VIII. ...
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BABVIII
PEMANTAUANDAN EVALUASI

A. PEMANTAUANDAN PENGENDALIANPELAKSANADIKLAT

a. Pusbindiklatren Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggungjawab untuk
memantau seluruh aspek pelaksanaan Diklat yang meliputi proses belajar mengajar,
kinerja peserta, pengajar dan pelaksana Diklat, termasuk ketersediaan fasilitas, dan
aspek teknis pelaksanaan lainn ya;

b. Untuk setiap pelaksanaan Diklat, pemantauan dilakukan oleh Staf Pusbindiklatren
dengan melalui email, surat atau kunjungan fisik ke tempat Diklat dan dilaporkan
kepada Kepala Pusbindiklatren untuk dapat diambil penyesuaian atau tindakan koreksi
apabila diperlukan; dan

c. Hasil pemantauan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan akan diinformasikan kepada para
pelaksana Diklat dalam Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar Pusbindiklatren.

B. EVALUASIPELAKSANAANDIKLAT

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri atas : evaluasi pengajar, evaluasi proses
pelaksanaan Diklat, evaluasi paska Diklat, dan evaluasi terhadap bahan ajar (materi
Diklat).

C. EVALUASIPENGAJAR

Aspek yang dinilai dari Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut:
1. pencapaian tujuan instruksional;
2. sistematika penyajian;
3. kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
4. ketepatan waktu, kehadiran, dan cara menyajikan;
5. penggunaan metode dan sarana Diklat;
6. sikapl Attcctive;
7. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. penggunaan bahasa;
9. pemberian motivasi kepada peserta;
10. penguasaan materi;
11. kerapihan berpakaian;
12. kerjasama antar pengajar; dan
13. kerjasama dengan pelaksana Diklat.

Penilaian terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta dan pelaksana Diklat dengan
menggunakan skala kuantitatif dan disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai
masukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar, Format penilaian tenaga pengajar
ini dapat di lihat pada Anak Lampiran Formulir 7.

D. EVALUASI...



-18-

D. EVALUASIKINERJAPELAKSANA

Aspek yang dinilai terhadap Kinerja Pelaksana antara lain sebagai berikut:

1. efektivitas pelaksanaan;
2. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
3. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
4. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet;
5. ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
6. ketersediaan Laboratorium/Studio Perencanaan;
7. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah;
8. pelayanan terhadap peserta dan pengajar; dan
9. administrasi Diklat, antara lain:

a. sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik; dan
b. tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu tile.

Penilaian terhadap Kinerja Pelaksana Diklat dilakukan oleh peserta, tenaga pengajar dan
Pusbindiklatren Bappenas. Format penilaian Kinerja Pelaksana Diklat ini dapat di lihat
pada Anak Lampiran Formulir 8.

E. EVALUASIPASKADIKLAT

Setelah pelaksanaan Diklat berakhir dilakukan evaluasi Paska Diklat setiap tahun secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama untuk rnengetahui
efektifitas program serta dalam rangka penyempurnaan program selanjutnya. Evaluasi
dilakukan oleh Instansi Pembina ]FP berkoordinasi dengan Pelaksana Diklat. Disamping
itu, evaluasijuga dilakukan terhadap aspek-aspek:

1. kemampuan dan pendayagunaan alumni;
2. sejauh mana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya

dalam melaksanakan tugas dalam jabatan yang dipangkunya;
3. sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam jabatan fungsional; dan
4. kontribusi alumni Diklat terhadap kualitas output dari instansi tempat alumni bekerja.

Evaluasi dilakukan terhadap alumni, atasan langsung alumni, dan rekan kerja alumni.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Instansi peserta.

F. EVALUASIKURIKULUM

Untuk mengantisipasi perkernbangan pengetahuan dan tuntutan tugas-tugas seorang
perencana, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap Kurikulum Diklat
Fungsional Perencana Utama. Evaluasi terhadap Kurikulum dilakukan oleh Instansi
Pembina ]FP dibantu oleh Pakar yang ditunjuk Pusbindiklatren, bekerjasama dengan
Pelaksana Diklat. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-rnasukan dari para peserta,
tenaga kediklatan, unit perencanaan tempat alumni bekerja, dan unsur-unsur lain yang
terlibat dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana. Atas dasar evaluasi ini,
penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama dirnungkinkan.

Dalam rangka penyempurnaan kurikulum Diklat, setiap Pelaksana Diklat diharuskan
mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada para peserta Diklat, tenaga pengajar dan
komponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat (termasuk panitia/pengelola inti

Diklat ...
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Diklat) dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum. Kuesioner evaluasi dibuat oleh
Pusbindiklatren, Bappenas.

Aspek-aspek yang perlu dievaluasi meliputi:

a. kesesuaian kandungan materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi yang ada;
b. kesesuaian kandungan materi Diklat untuk setiap Bidang, setiap Mata Diklat dan setiap

Pokok Bahasan;
c. lama waktu penyelenggaraan Diklat yang diberikan;
d. kesesuaian antara Bidang/Mata Diklat/Pokok Bahasan dengan jumlah sesi;
e. kesesuaian antara Mata Diklat dengan metode pengajaran yang diberikan;
f. kesesuaian antara Materi Diklat dengan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
g. usulan-usulan Materi Diklat yang diperlukan untuk masing-rnasing jenjang Diklat.

BABIX....
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BAB IX
SERTIFIKASI

Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Utama terdiri dari:

1. Sertifikat mengikuti Diklat; diberikan pada semua peserta Diklat yang rnengikuti
Diklat sekurang-kurangnya 90% tingkat kehadiran. Format daftar dan data peserta
Diklat ini di sampaikan kepada Pusbindiklatren sebagaimana dapat dilihat pada
Anak Lampiran Formulir 9;

2. Sertifikat Kompetensi Perencana Utama (SKP-Utama) diberikan kepada peserta
Diklat yang lulus uji kompetensi perencana Utama.

3. SKP-Utama merupakan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Perencana Utama dan merupakan syarat pengangkatan menjadi Perencana Utarna;

4. jenis, bentuk dan ukuran serta penomoran SKP-Utama ditetapkan oleh
Pusbindiklatren;

5. SKP-Utama ditandatangani oleh pimpinan Lernbaga Diklat dan Instansi Pembina
JFP;dan

6. Jumlah peserta yang lulus (L) dan tidak lulus (TL) Diklat Fungsional Utama di
sampaikan kepada Pusbindiklatren dalam laporan pelaksanaan Diklat.

Format laporan ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 10;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
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Kepala Biro Hukum
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Anak Lampiran Formulir 1

PENlLAIANASPEKTOPIK KHUSUS
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANAPERTAMA/MUDA/MADYA *)

Instansi Pe1aksana
Unsur
Topik
Hari/Tanggal

: Topik Khusus

Indikator
No. Nama Peserta Tingkat Partisipasi di Kelas Kehadiran Hasil

(Minimal 90% **) Akhir
( LlTL) ( LlTL) ( LlTL)

1 2 3 4 5

-- f-- - - - - ~ ~ -
I-- ~ - - -
2-- ~ -- -
3-- r-- - - ~ - - - -
4-- 1---- - - - ----
5-- I---- - - - - - -- ---
6- --- - - -- ---
7-- t-- - -- - -
8--- I- - - -
9-- t--

dst - - -
30

Catatan:
L = Lulus

TL = Tidak Lulus
*) = Coret yang tidak perlu

**) = Kehadiran kurang dari 90% dianggap Gugur
Penilai,

(. .
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Anak Lampiran Formulir 2

PENILAIAN UNSUR QUIZ DAN LATIHAN
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA/MUDAlMADYAlUTAMA *)

(BOBOT FPP PERTAMA, MUDA & MADYA 20%, UNTUK UTAMA 30%)

Instansi Pelaksana

Unsur
TempatlTgl. Pelaksanaan

: Quiz dan Latihan
: , s.d .

MATA DIKLAT NILAI NILAI
No. Nama Peserta MATA MATA MATA MATA MATA MATA RATA-RATA AKHIR

DIKLAT 1 DIKLAT 2 DIKLAT 3 DIKLAT 4 DIKLAT .... DIKLAT L (C3+ ... +C8)/L C Y *20%
1 2 3 4 5 6 7 X Y Z

- -- - -- -- -~ f--- -
1 -- -- -- -

2 I- - -- - - -
3--- - ~ - - -- - - -
4--- -- - - - - --- --
5- - -- - - -
6- -- - -- --- f---- --
7- - --- -- -
8 -- ---- - - - -- -- -- -

dst
- -- -I- -- 1---- -

30
Catatan:

Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik Sekali
Baik
Tidak Lulus
*) coret yang tidak perlu
C = kolom

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9
< 70

............................... , .
Penilai,

(. .)
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Instansi Pelaksana
Unsur
Hari/Tanggal

PENlLAIANUNSUR STUD! KASUSATAUPENUUSAN POUCY WORKING/WORKING PAPER*)

D!KLATFUNGSIONALPERENCANAPERTAMA/MUDA/MADYAlUTAMA *)

(BOBOT STUD! KASUS40 % & BOBOT PENUUSAN POUCY WORKING/WORKING PAPER70%)

: Studi Kasus

Indikator Rata-Rata Rata-Rata
No. Nama Peserta Identifikasi Perumusan Pengkajian Rencana Rancangan Rancangan Presentasi Nilai Nilai x BoOOt

Masalah Alternatif Alternatif Pelaksanaan Pengendalian Penilaian Effektifitas Penguasaan
Presentasi Materi (C3+ .... +CIO)/8 (Cl 1 x 40%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-- - - -- - - -._-- -- - - -
1~ --- -- - - - - .- - -- -- --
2

,~ - - - - --- - - - --
3 - ---- - 1---- -- -- -

4~ - - - -- -- I--- - - -- - - - -
5---- -- - ---- l-r- -
6- -- - - -- - -f------ - --- --

dst- ---- - - -- - --- -1----------- - - -
30

Catatan:
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik Sekali
Baik
Tidak Lulus
*) Coret yang tidak perlu
C = Kolom

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9
< 70

............................ , .

Penilai,

(. )
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Instansi Pelaksana
Unsur
Hari/Tanggal

-4-

PENlLAIANASPEKLATIHANPENYUSUNANRENCANA
DIKLATFUNGSIONALPERENCANAPERTAMAIMUDAlMADYA *)

(BOBOT 40 %)

: LATIHANPENYUSUNANRENCANA

Indikator Rata-Rata Rata-Rata
No. Nama Peserta Identifikasi Perumusan Pengkajian Rencana Rancangan Rancangan Presentasi Nilai Nilai x Bobot

Masalah Alternatif Alternatif Pelaksanaan Pengendalian Penilaian Effektifitas Penguasaan
Presentasi Materi (C3+ .... +CI0)/8 (Cll x 40%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- --- -- - -f-- --- - - -
1

- --- - - - -
2

- -- - -- -- - - - - - -
3 .1- --- -. - -
4

- - _. - - - - ----- - - . - -- - - -
5- -- - _. --- -- -- - -
6

- -- --- . - - - - .- - ---
dst- --- - -- .- -~ ~- -- - -- - -- - - -
30

Catatan:
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik Sekali
Baik
Tidak Lulus
*) Coret yang tidak perlu
C = Kolom

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9
< 70

............................ , .

Penilai,

(. )
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NILAI UJI KOMPETENSI
DIKLATFUNGSIONAL PERENCANAPERTAMA/MUDAlMADYA/lITAMA *)

Instansi Pelaksanaan
Materi
Angkatan
Hari/Tanggal

: Uji Kompetensi

No. Nama Peserta
Unsur *)

Kompetensi Spesifik
Rata-Rata

Nilai
(C3+ .... +C6)/4

KUALIFIKASI
KELULUSAN

Kompetensi
Teknis Perencanaan Ekonomi Sosial Spasial

1 z 3 4 5 6 7 8

I1-----
2
3
4
5

-

6
7

I~- -
8-~-- ----

dst
30

Catatan:
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik Sekali
Baik
Tidak Lulus
*) Coret yang tidak perlu
C = Kolom

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9
< 70

----

---
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PROSES PELAKSANAAN DIKLAT
FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA *)

KETERANGAN

;:J 0
!2 z

;:J~

KEGIATAN ~ 0<
NO. 0;::

~ z< V; ~~-. :..:0 ~ ~ ;:Jz '"' ...l ...l

s ~ ~
'" ~

1 2 s 4 5 6
I. PERSIAPAN

I Analisis Kebutuhan Diklat
2 Pendaftaran Peserta
3 Pengajuan Rencana diklat

ke Bappenas
4 Penetapan Peserta
5 Persetujuan Diklat dari

Bappenas
6 Pemanggilan Peserta
7 Rapat Koordinasi Panitia
8 Penyiapan Akomodasi,

Pedoman & bahan Diklat
9 Penetapan jadwal & Pengajar

10 Persiapan Pernbukaan
I I Administrasi Keuangan

11. PELAKSANAAN
A. Pemantauan Umum Harian

I Rekonfirm Kesediaan Mengajar
2 Bio Data pengajar
3 Pendamping/Pernandu
4 Absensi
5 Kebersihan Kelas
6 Penyiapan Ruang Kelas &

Kelengkapan Kegiatan
7 Penyiapan Ruang Diskusi

dan Kelengkapannya
8 Modul-modul untuk peserta
9 Penggandaan bahan-bahan

Penugasan/latihan
10 Perlengkapan kantor (ATK,

Komputer, Fotocopi)
I I Memo
12 Evaluasi Harian

*) coret yang tidak perlu

1 2 3 4 5 6

13 Sarana Olah raga &
Perlengkapannya

B. Pemantauan Kegiatan Ekstern
I Kunjungan Lapangan

C. Ujian Kompetensi
I Ketersediaan Bahan
2 Pelaksanaan
3 Fengawas
4 Koreksian
5 Rekap Nilai

D. Evaluasi
I Peserta
2 Kelulusan Peserta
3 Pengajar
4 Penyelenggara
5 Umpan Balik

E. Sertifikasi

I Pencetakan
STMDFP/SKP

2 Kode Registrasi
3 Fenandatangan

.................. , .
Penanggungjawab Program

( )
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Mata Diklat
Nama Pengajar
Hari/Tanggal
Jumlah Sesi

EVALUASI!PENILAIANPENGAJAR
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANAPERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA *)

No. Unsur < 70 70 -79,9 80-89,9 90-94,9 95-100

1 Pencapaian Tujuan Instruksional
2 Sistematika Penyajian
3 Kemampuan menyajikanl

Memfasilitasi Program Diklat
4 Ketepatan waktu, kehadiran dan

cara menyajikan
5 Penggunaan Metode dan Sarana

Diklat
6 Sikapl Affective

7 Cara Menjawab Pertanyaan dari
Peserta

8 Pengzunaan Bahasa
9 Pemberian Motivasi Kepada

Peserta
10 Penguasaan Materi
11 Kerapihan Berpakaian
12 Kerjasama Antar Fengajar
13 Kerjasama dengan

Pelaksana Diklat
Keterangan:

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9
< 70

*)

= Sangat Memuaskan
= Memuaskan
= Baik Sekali
= Baik
= Kurang Baik
= Coret yang tidak perlu
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EVALUASI KlNERJA PELAKSANA
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA *)

Mata Diklat
Nama Pengajar
Hari/Tanggal
Jumiah Sesi

No. Unsur < 70 70 -79,9 80-89,9 90-94,9 95-100

1 Efektifitas pelaksanaan
2 Kesiapan & Ketersediaan Sarana Diklat
3 Kesesuaian Pelaksanaan Program

dengan Rencana
4 Kebersihan Keias, Asrama,

Kafetaria, dan Toilet
5 Ketersediaan dan Kelengkapan

Bahan Diklat
6 Ketersediaan Laboratoriuml

Studio Perencanaan
7 Ketersediaan Fasilitas Oiah Raga,

Kesehatan dan Ibadah
8 Pelayanan Terhadap Peserta

dan Pengajar
9 Kinerja Panitia
10 Administrasi Diklat:

a. Penatausahaan Diklat
b. Penyusunan Dokumen dan

Bahan diklat
Keterangan:

95 - 100
90 - 94,9
80 - 89,9
70 - 79,9

< 70
*)

= Sangat Memuaskan
= Memuaskan
= Baik Sekali
= Baik
= Kurang Baik
= Coret yang tidak perlu
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DAITAR PESERTA
DIKLATFUNGSIONALPERENCANAPERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA *)

Instansi Pelaksanaan
Angkatan
Hari Pelaksanaan
TZI. Pe1aksanaan

No. Nama & NIP Jabatan/Instansi No. Surat Penugasan Colongan/Ruang LIP Alamat Instansi
Tempat/Tgl. Lahir Mengikuti Diklat Yang Menugasi

I--- - ---~~- ~~
I

I- - - - - ~~- --- ~- - - - - ~ ~~~ ---- -
21---- -- -- ----
3

I-- - - ~~ - - -- ~~- ~~ I- -- --
4

1-- ---- -- --~- - -----
5I-- -- - - - --- - -- - - ~~
6

1-- -- -~-- --- - - - - - -- --
71--- - -~-~ ~- ~ 1----- I-- ~-. -
8

I- -- ~~-- - --- - -- --~-- - ~ - - ~~--
dst1---- - -- - - - -- --~- -- --. -
30

*) Coret yanz tidak perJu .................... , .
Pimpinan Lembaga Pelaksana Diklat

( )
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LAPORAN PELAKSANAAN
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA/MUDAlMADYA/UTAMA *)

1 Instansi Pelaksana
2 Angkatan
3 Tempat Pelaksanaan
4 Tgl, Pelaksanaan
5 a. ]umlah Peserta

b. Lulus
: orang C laki-Iaki, perempuan)
: orang, dengan rincian predikat penilaian sebagai berikut:
Sangat Memuaskan orang Baik Sekali
Memuaskan orang Baik

c. Tidak Lulus : orang
7 Surnber Pembiayaan (lingkari yang sesuai):

a. APBN b. APBD c. Rutin
8 Permasalahan yang dihadapi:

a .
b .
dst.

9 Saran Perbaikan (untuk Pelaksana Diklat/Instansi Pengirim/Instansi Pembina]FP):
a .
b .
dst.

la Pengzunaan Kode Registrasi:
No. I Nama/NIP

................. orang
................. orang

d. Lain -lain

Tempatl
Tgl, Lahir

]abatanl
Instansi

Pangkat/
Gol.Ruang

]enis
Kelamin

NO. SKP

........................... , .

") Coret yang tidak perlu
Ket: Laporan msksimsl 5hslsmsn termssuk Ismpirsn

Penanggungjawab Program Diklat
C )

NIP:

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

~il~~j
Emm:S:~rZm '


