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1. Terkait penilaian angka kredit JFP dengan peraturan terbaru, apakah produk dokumen 

perencanaan yang merupakan kerja rutin seorang JFP seperti, Renstra, Renja, DPA, LKJIP dll, 

bisa langsung diajukan/diklaim angka kreditnya tanpa membuat tulisan/makalah lagi seperti 

aturan yang lama (Kepmenpan 16/2001)? 

Jawab: 

a. Dokumen yang secara rutin bisa diajukan Angka Kreditnya adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan. Adapun dokumen perencanaan seperti Renstra yang disusun oleh orang 

lain tidak dapat diklaim Angka Kreditnya, Dokumen yang dapat bapak klaim adalah yang 

bagian dari Renstra yang bapak susun sendiri. 

b. Untuk satu Renstra yang disusun oleh Tim Pejabat Fungsional Perencana dan mendapat 

penugasan tertulis dari atasan langsung (Persentase penugasan yang sama), maka 

mendapatkan Angka Kredit yang sama.  

2. Apakah jika peta jabatan untuk JFP madya (1 org) sudah terisi di kantor saya, dan saya yang 

mau naik ke madya (saya gol. III/d) tidak bisa lagi naik pangkat karena penuhnya peta jabatan 

tersebut, masih diharuskan untuk memenuhi capaian AK minimal setiap tahun (25 poin)? 

Padahal kelebihan AK tersebut sudah tidak bisa ditabung lagi, jika akhirnya bisa naik pangkat 

ke Iva? 

Jawab: 

Jika tidak ada perubahan hitungan Formasi Jabatan maka Bapak tidak dapat naik ke JFP Ahli 

Madya, tetap mengikuti aturan pengumpulan Angka Kredit Pemeliharaan. Berbeda jika BKD 

merombak formasi jabatan dan mengusulkan ke Kemenpan rb dan meminta rekomendasi ke 

Pusbindiklatren, sehingga ada formasi untuk JFP Ahli Madya. 

3. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, khususnya untuk CPNS/PNS yang formasinya 

sebagai perencana belum ada kesepemahaman terhadap mekanisme pengangkatannya baik 

bagi ybs. maupun institusi yang berkaitan. Mekanisme penerbitan BAPAK sampai dengan PAK 

nya apakah harus dari Pusbindiklatren Bappenas atau bisa oleh masing-masing BKD Provinsi 

atau Kabupaten/ Kota? Kemudian apakah harus mengikuti Diklat Penjenjangan Ahli Pertama 

dahulu untuk bisa diangkat dalam jabatan? Mohon pencerahanya agar ada kesetaraan dalam 

pelaksanaan nya? 

Jawab: 

a. Ketentuan pengangkatan pertama kali dari CPNS sudah terdapat pada PP 11/2017, PP 

17/2020, dan diperjelas Kembali di SE Menpan nomor 563. 



b. Menurut PP 11/2017, persyaratan untuk diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama dari CPNS 

Formasi JFP harus mengikuti Diklat. Adapun di PP 17/2020. Persyaratan Diklat tersebut 

dihilangkan, sehingga tidak perlu lagi Diklat dan diperjelasn lagi di SE (Surat Edaran) 

Menpan RB nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama sudah sangat jelas.  

c. Jadi CPNS formasi JFP tersebut Ketika sudah menjadi PNS 100% dapat langsung diangkat 

menjadi JFP Ahli Pertama dengan AK 0. Jika ingin lebih yakin mengenai aturan tersebut 

dapat menunggu Juklak BKN tentang JFP, dimana dalam Juklak tersebut nanti akan 

diperjelas ketentuan teknisnya dan contoh SK nya. Informasi saat ini Juklak BKN tentang 

JFP sedang diharmonisasi di Kemenkum HAM. 

d. Di dalan SK, untuk pengangkatan ke dalam JFP yang bertanda tangan adalah PPK yaitu 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah Juklak BKN sudah resmi untuk diterbitkan, 

Pusbindiklatren akan menyebarkan ke seluruh BKD agar tidak ragu dalam pengangakatan 

pertama ke dalam JFP 

4. Pengajuan DUPAK apakah ada pembatasan frekuensi atau sekurang-kurangnya dalam periode 

waktu berapa lama (bulan/ tahun)? 

Jawab: 

a. Di dalam aturan baru, Dupak mengikuti frekuensi aturan periode kenaikan pangkat yaitu 

menjelang bulan April dan bulan Oktober, sedangkan untuk penilaian tahunan sudah ada 

mekanisme SKP. 

b. Pada saat kenaikan pangkat, Perencana akan mengajukan Dupak untuk kegiatan Profesi 

dan Penunjang, sedangkan Penilaian tahunan di SKP hanya ada kegiatan Perencanaan 

c. Pada awal tahun, setiap Perencana akan membuat perencanaan SKP paling lambat 31 

Januari, kemudian di akhir tahun ada penilaian di SKP tersebut.  

d. Kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dilakukan dalam masa jabatan 1 tahun, karena di 

setiap tahun ada Angka Kredit Minimal dan Angka Kredit Maksimal. Kenaikan pangkat 

perencana baru dapat dilakukan dalam waktu 3 – 4 tahun masa jabatan, dimana pada 

kenaikan pangkat ada penilaian SKP (yang dilakukan setiap tahun) dan ditambahkan 

penilaian Profesi dan Penunjang. 

5. Pengajuan DUPAK untuk Perencana Ahli Madya dalam pangkat/golongan Pembina Utama 

Muda/ IV-c apakah sudah harus dinilaikan kepada TPAK Pusat? Bagaimana mekanismenya?  

Jawab: 

Aturan mengenai penilaian Dupak Pengkat/ golongan Pembina Utama Muda/ IV/c belum ada 

di Juknis dan di Juklak BKN belum keluar. Di Juknis nanti akan dijelaskan bahwa penilaian IV/c 

akan dilakukan oleh Tim Penilai Pusat, karena SK PAK IV/c yang tanda tangan adalah Kepala 

BKN atas nama Presiden. Meskipun belum ada aturannya, saran saya penilaian DUPAK IV/c 

dilakukan oleh Tim Penilai Pusat, jadi BKD bapak dapat mengusulkan penilaian tersebut. 

6. Mengenai kesempatan dalam mengakses Diklat Penjenjangan JFP, dimana banyak yang 

memberi saran untuk memperbanyak lokasi Diklat agar kesempatan orang-orang mengikuti 

Diklat makin besar dan mengurai antrian Diklat yang terlalu panjang? 



 

 

      Jawab:  

Saat ini kami sedang mengkaji sesuai dengan Permenpan 13/2019 dan Permenpan 4/2020 

bahwa nantinya Diklat JFP Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama tidak lagi menjadi syarat 

penjenjangan untuk naik jabatan.  Diklat tersebut akan diganti dengan Uji Kompetensi. Untuk 

yang akan ke JFP Ahli Madya dan JFP Ahli Utama akan ditambahkan HKM yaitu Hasil Kerja 

Minimal berupa pembuatan Policy Paper yang dipublikasikan di Instansi terkait untuk yang 

akan ke jenjang Madya dan Publikasi Policy Paper minimal bertaraf Internasional untuk yang 

akan ke jenjang JFP Ahli Utama. 

7. Saya perencana pertama formasi CPNS tahun 2015, namun baru diangkat pertama kali ke 

dalam perencana pertama per 1 november 2019 setelah menyelesaikan Diklat fungsional 

perencana pertama bulan juli-agustus 2019. Pada tanggal 20 Juni 2019 saya telah 

menyelesaikan S2 prodi administrasi publik. Pertanyaan saya apakah pendidikan S2 saya dapat 

dihitung angka kreditnya?  

Jawab: 

Karena Tanggal Ijazah 30 Oktober 2019 dan TMT JFP 1 November 2019 maka ijazah bapak 

tidak dapat diklaim menjadi Angka Kredit, kecuali jika tanggal ijazah setelah TMT 

pengangkatan JFP. 

8. Per 1 September 2020 saya dimutasikan ke Bappeda Kab. Mempawah Prov. Kalbar 

sebelumnya saya Fungsional perencana pertama di Bappeda kab. Ketapang Prov. Kalbar. Di 

tempat tugas saya sekarang masih belum ada SK pengangkatan sebagai Fungsional perencana 

pertama sehingga saya tidak lagi mendapatkan tunjangan fungsional perencana pertama, 

Apakah saya masih diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit? 

Jawab: 

Jika pindah instansi tidak otomatis langsung diangkat JFP Ahli Pertama, karena harus melihat 

formasi jabatan di kab. Mempawah, Jadi karena di Kabupaten Mempawah tidak ada Formasi 

JFP Ahli Pertama maka Bapak tidak perlu mengumpulkan Angka Kredit dulu.     Adapun jika SK 

mutasi masih menjadi JFP Ahli Pertama maka segera diurus persyaratannya di BKD (salah 

satunya tersedia formasi jabatan), bapak mengumpulkan AK nya setelah ada SK JFP di Kab. 

Mempawah. 

9. Saat ini saya sedang mengumpulkan angka kredit untuk pengusulan naik jabatan menjadi 

Perencana Madya sebelumnya perencana Muda (III/d). Jika saya mengusulkan sebelum 

Desember 2020, apakah penilaian masih menggunakan peraturan yang lama? Untuk nantinya 

kenaikan jabatan menjadi Perencana Madya tentunya harus melalui diklat yang masih 

menunggu di tahun depan. Dengan demikian saya ingin menanyakan, bagaimana jadinya 

dengan sistem penilaian angka kredit saya dan kenaikan jabatan saya. 

Jawab: 

Benar bahwa pengumpulan dokumen perencanaan sampai Desember 2020 menggunakan 

aturan lama (Kepmenpan 16/2001) dan dapat dinilaikan paling lambat bulan Mei 2021. Untuk 

persyaratan Diklat kenaikan jabatan tahun depan, semoga sudah mengikuti aturan sesuai 



Permenpan 13/2019 yaitu tidak wajib. Pengganti dari Diklat tersebut adalah Uji Kompetensi 

dan HKM yaitu mempublish Policy Paper bagi yang akan naik ke jenjang JFP Ahli Madya dan 

JFP Ahli Utama.  

10. Pada saat mengikuti diklat perencana Muda saya masih berada pada golongan III/c yang akan 

naik ke gol III/d, untuk itu pengusulan saya untuk menjadi Fungsional Perencana Muda 

menunggu dulu 1 tahun lebih. Apabila pada saat menunggu kenaikan menjadi JFP Ahli Muda, 

saya sudah mendapatkan Ijazah S2, apakah gelar S2 itu sudah dinilai didalam PAK? Atau bisa 

saya usulkan utk angka kredit?  

Jawab: 

Karena tanggal penerbitan Gelar S2 sebelum PAK, maka sudah termasuk PAK nya. Jadi S2 tidak 

bisa diklaim lagi.  

11. Saya pertama kali diangkat menjadi JFP jenjang pertama dengan Gol.  ruang III/c pada bulan 

Mei 2018. Kemudian tahun 2019 off karena menjabat di struktural sampai dengan bulan Juni 

2020. Bulan Juli 2020 diangkat kembali di JFP.  Pertanyaan 1. Apakah beban kerja selama 

menjabat sebagai struktural bisa diajukan atau tidak.   

Jawab: 

Dokumen selama menjadi struktural dapat diklaim menjadi Angka Kredit, penilaian dilakukan 

saat sudah diangkat Kembali menjadi JFP 

12. Angka kredit pada tahun 2018 yang belum sempat diajukan, apabila akan diajukan mengacu 

pada peraturan baru atau lama?  

Jawab: 

Pengumpulan dokumen sampai akhir Desember 2020 menggunakan aturan lama (Kepmenpan 

16/2001) dan penilaian masih dapat dilakukan sampai Mei 2021. Adapun pengumpulan di 

tahun 2021 menggunakan aturan baru (Permenpan 4/2020) 

13. Mengingat pada saat pengangkatan JFP pertama berada pada gol. IIIC, apakah bisa langsung     

Jawab:  

Pengumpulan Angka Kredit yang dilakukan tahun 2021 menggunakan penilaian aturan 

Permenpan 4/2020 dengan ada kewajiban Angka Kredit Minimal setiap tahunnya. Jika masih 

menggunakan aturan lama, maka harus memiliki Angka Kredit minimal 90% dari kenaikan 

pangkat sebagai persyaratan kenaikan pangkat. 

14. Saya perencana madya sedang mengajukan kenaikan pangkat ke IV/c periode Bulan Oktober 

2020 tapi sampai saat ini belum keluar SK kenaikan pangkatnya. Apakah pengajuan DUPAK 

untuk selanjutnya batas Juli s.d. Desember 2020? 

Jawab: 

Pada kasus ini ibu sudah menerima BAPAK namun SK PAK belum dikeluarkan oleh BKD, maka 

sekarang ibu harus menunggu SK IV/c tersebut dikeluarkan oleh BKD. 

15. Apabila SK Pangkat IVC saya sudah keluar, apakah kelebihan angka kredit saya di nol kan 

otomatis. Karena PAK terakhir kemarin jumlahnya 853? 

Jawab: 

Pada saat SK IV/c keluar nanti, maka Angka kredit ibu menjadi 0 dan Ibu harus mengumpulkan 

AK 150 untuk naik ke IV/D, JFP Ahli Utama. Kelebihan Angka Kredit saat ini hanya bisa 



digunakan sebagai tambahan kewajiban pengumpulan Angka Kredit minimal sebanyak 50%. 

Jadi di tahun 2021 nanti ibu tetap mengumpulkan AK minimal tahunan sebanyak 37,5/tahun, 

namun dapat ditambahkan kelebihan AK (153 AK) sebanyak 50% dari 37,5 yaitu sebesar 18,75 

AK. Jika TMT SK PAK keluar di bulan 1 Oktober, maka nanti penilaian Angka Kredit berdasarkan 

Kepmenpan 16/2001 dapat dilakukan untuk pengumpulan dokumen angka kredit bulan 

oktober – Desember. Berbeda jika untuk urusan SKP, maka kegiatan perencana harus sesuai 

SKP tersebut. Apabila kegiatan yang belum dilaksankan dari bulan Juli – Desember, maka tidak 

perlu menunggu SK IV/c keluar, ibu melanjutkan tugas di SKP saja. (ini merupakan aturan lama, 

karena di Kepmenpan 16/2001 tidak ada integrasi antara SKP dan AK, tidak saling 

berhubungan) 

16. Nilai PAK saya sampe Juni 2020 jumlah nya 853 apakah sudah bisa ikut diklat utama 

seandainya pangkat IV/c belum keluar?  

Jawab:  

Belum bisa daftar diklat karena SK IV/c belum keluar.  

17. Mekanisme penyusunan SKP, pelaporan dan penilaian kinerja JF perencana dan Cara 

penyusunan pelaporan JF untuk angka kredit? 

Jawab:  

a. JFP Ahli Madya memiliki target AK minimal tahunan adalah sebesar 37,5 (target 100%) 

dengan komposisi semuanya dari Unsur Perencanaan Pembangunan, sedangkan AK 

maksimal adalah 56,25 (150%) dapat ditambah dari unsur Kegiatan Perencanaan 

Pembangunan, Pengembangan Profesi, dan Penunjang. 

b. Integrasi antara SKP dan AK adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi 

tugas jabatan dari seorang JFP, dimana paling sedikit 60% berasal dari kegiatan 

perencanaan di unit kerja (kegiatan perencanaan yang mendukung SKP atasan atau unit 

kerja) dan paling banyak 40% berasal dari kegiatan perencanaan lintas unit kerja.  

c. Kegiatan yang mendukung unit kerja disebut dengan tugas utama, sedangkan kegiatan 

lintas unit kerja disebut dengan tugas tambahan. Seluruh kegiatan tersebut ditulis di SKP. 

Penilaian pada SKP tersebut dilakukan oleh atasan JFP langsung sebagai penilai I, 

selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit sebagai Penilai II. 

d. Adapun untuk kegiatan profesi dan penunjang tidak ditulis di SKP, penilaian dilakukan 

dalam bentuk SPMK oleh Tim Penilai Angka Kredit. 

e. Klaim angka kredit dari kegiatan JFP Ahli Madya adalah dalam bentuk output atau 

dokumen utuh yang dikerjakan sendiri. 

f.  Pada lampiran SKP digunakan sebagai penjelasan butir-butir kegiatan di SKP untuk JFP 

Pertama dan JFP Muda, karena satu kegiatan dari JFP Pertama dan JFP Muda terdiri dari 

beberapa butir kegiatan (by Process). Hal tersebut berbeda untuk JFP Madya dan JFP 

Utama yang tidak memerlukan lampiran SKP karena, satu kegiatan di JFP Madya dan JFP 

Utama adalah satu butir kegiatan (by Output). 

g. Untuk koorodinator dan sub koordinator menjadi tugas tambahan pada tugas jabatan 

dengan Angka Kredit sebesar 25% dari kenaikan pangkat.   

18. Dengan adanya persyaratan kenaikan jabatan (SK Jabatan) terlebih dahulu untuk digunakan 

sebagai dasar kenaikan pangkat (ke jenjang setingkat lebih tinggi). Misalnya JFP golongan III/b 



dengan AK terakhir 234, sehingga setelah PAK turun segera terbit SK kenaikan jabatan ke 

jenjang muda. Anggap SK jabatan muda tersebut TMT 1 april 2019 dan bersamaan dengan itu 

daftar diklat penjenjangan muda dan telah mendapatkan sertifikat diklat & sertifikat 

kompentensi. Dengan PAK, SK dan sertifikat diklat JFP Ahli muda tersebut digunakan untuk 

usul kenaikan pangkat ke III/c. Yang saya tanyakan terkait hak tunjangan jabatan yang 

dinyatakan dalam sk jabatan muda tersebut, apakah dapat dibayarkan sesuai tmt 1 april 2019 

atau menunggu sk kenaikan pangkat III/c turun?  

Jawab: 

Untuk Tunjangan JFP adalah Tunjangan Jabatan, sehingga menurut kami jika sudah memiliki SK 

JFP maka sudah harus dapat tunjangan jabatan perencana meskipun golongan belum naik.  

19. Ada JFP dengan golongan III/c dan masih sebagai JFP Ahli pertama dengan PAK awal 103. 

Terkait hal ini bagaimana perlakuannya apabila JFP tersebut akan mengajukan kenaikan 

jabatan dalam jenjang muda? Dengan terbentur aturan baru permenpan 4 ini bagaimana 

seharusnya JFP dengan kasus tersebut dapat dilakukan?  

    Jawab:  

Berdasarkan Kepmenpan 16/2001, untuk dapat mengikuti Diklat Angka Kredit minimal yang 

harus dimiliki adalah sebesar 90% dari AK kenaikan pangkat dalam hal ini sebesar 180 AK. 

Setelah Diklat yang bersangkutan harus menambahkan Angka Kredit menjadi 200 AK, sehingga 

dapat naik jabatan ke Jenjang JFP Ahli Muda. 

20. Apabila hanya ada satu JFP di unit kerja tersebut dan mengerjakan semua pekerjaan dokumen 

perencanaan, Bagaimana klaim angka kreditnya? 

Jawab:  

Jika hanya satu jenjang JFP yang mengerjakan, maka dapat mengklaim Angka Kredit di jenjang 

JFP lain dengan persyaratan mengklaim angka kredit di satu tingkat jenjang di atas dan di 

bawah jabatannya. Jika mengklaim angka kredit di jenjang atas maka klaim angka kredit 

sebesar 80%, namun jika klaim angka kredit di jenjang bawah maka klaim angka kredit sebesar 

100%.  

Dokumen perencanaan yang bisa diklaim bukanlah dalam bentuk renstra, namun bagian dari 

renstra yang dikerjakan sendiri. Berbeda jika Renstra tersebut memang dikerjakan sendiri oleh 

Perencana tersebut, maka harus dapat menulis bahwa Penulis adalah JFP itu sendiri 

21. Uji Kompetensi pengganti Diklat Penjenjangan, konkritnya seperti apa? 

Jawab:  

Bentuknya seperti ujian, namun bentuknya akan kami atur apakah harus secara offline, atau 

bisa online, atau ada seperti asesmen center. Uji Kompetensi akan dilaksankan bagi JFP yang 

sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk naik ke jenjang jabatan, yaitu seperti AK 

sudah cukup, sudah mempublikasi Polict paper sebagai syarat HKM untuk JFP Ahli Muda ke JFP 

Ahli Madya, dll. Selama ini Uji Kompetensi ada di bagian terakhir pada saat diklat, namun ke 

depan uji kompetensi akan berdiri sendiri dan terpisah dari Diklat. 

22. jika JFP Pertama dengan AK 200 dan akan mengikuti Diklat JFP Ahli Muda. Kapan yang 

bersangkutan mengumpulkan AK sebagai JFP Ahli Muda? 

Jawab:  



Harus mengikuti Diklat dulu, setelah lulus Diklat penjenjangan JFP dan sudah memiliki SK JFP 

maka baru dapat mengumpulkan Angka Kredit. 

23. saat ini sudah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 334 untuk naik pangkat dari 3c ke 3d. 

apabila kenaikan pangkat 3d di bulan April 2021, apakah AK saya menjadi 0?  

Jawab:  

karena ibu diangkat pada bulan April 2021 makan betul AK ibu akan Kembali menjadi 0. 

24. Apakah penugasan pengelolaan KPCPEN dapat dijadikan Angka Kredit? 

Jawab: 

Tergantung jika ibu dapat mengaitkan dengan butir-butir kegiatan JFP, maka dapat diklaim 

sebagai angka kredit. Jika tidak dapat dikaitkan dengan butir kegiatan makan tidak dapat 

dijakdikan angka kredit. 

25. Kapan ujian inpassing dilaksanakan? 

Jawab:  

Ujian Inpassing sudah selesai dilaksanakan, Sesuai Permenan 42/2018 tentang Inpassing 

pengangkatan terakhir untuk inpassing ini adalah April 2021, jadi di tahun depan pun tidak ada 

ujian inpassing kecuali Kemenpan rb membuat aturan baru. 

26. Untuk Angka kredit bagi yang akan lulus program pasca sarjana master, berapa Angka Kredit 

yang akan didapat? 

Jawab:  

Angka Kredit yang didapat adalah 25% AK Kenaikan pangkat, contoh jika yang bersangkutan 

adalah III/c maka AK yang didapat setelah memperoleh Ijazah adalah 25% x 100 AK (Angka 

Kredit Kenaikan Pangkat) = 25 AK  

27. Apakah bisa mengajukan dokumen untuk penilaian angka kredit dari tahun 2018 sampai 2020? 

Jawab:  

Berdasarkan Kepmenpan 16/2001 dokumen dari tahun 2018 – 2020 masih dapat dinilaikan 

dengan persyaratan penilaian dilakukan paling lambat Mei 2021. Adapun jika menggunakan 

penilaian aturan baru yaitu Permenpan 4/2020, penilaian dokumen lebih dari 1 tahun tidak 

dapat dilakukan.  

28. Bagaimana untuk Diklat di luar negeri yang tidak ada keterangan Jumlah Jam pelajarannya? 

Jawab:  

Semua tergantung di Tim Penilainya, namun pada umumnya satu hari Diklat dihitung 5 sesi 

atau 10 jam pelajaran (senin-kamis), sedangkan hari Jumat adalah 4 sesi yaitu 8 Jam Pelajaran. 

Jadi dalam satu sesi adalah 24 sesi atau 48 Jam Pelajaran. 

29. Apakah masa penilaian di 2021 harus mengikuti penilaian baru.? 

Jawab:  

Untuk dokumen yang dikumpulkan sampai desember 2020, maka penilaian masih dapat 

digunakan sesuai Kepmenpan 16/2001 sampai Mei 2021. Adapun untuk pengumpulan 

dokumen di tahun 2021 akan menggunakan aturan baru yaitu Permenpan 4/2020. Untuk Tim 

Penilai yang saat ini sudah ada tidak perlu dilakukan SK baru, yang penting Tim Penilai 

mengerti cara penilaian sesuai Permenpan 4/2020. 



 

 

30. Bagaimana cara perpindahan jabatan? 

Jawab:  

Persyaratan perpindahan jabatan adalah formasi jabatan, memiliki pengalaman minimal 2 

tahun di bidang perencanaan pembangunan (sedang dilakukan atau pernah melakukan), usia 

memenuhi persyaratan, dan lulus uji kompetensi. Batas usia pengangkatan untuk JFP Pertama 

dan JFP Muda adalah 53 tahun, sedangkan untuk JFP Madya sebesar 55 tahun. 

 

 

**2020** 

 

 


