
KLINIK ASN PERENCANA 

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021 

“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA” 

Daring, 22 Januari 2021 

=========================================================================== 
1. Sejauh mana kebijakan yang dilakukan pusbin untuk daerah dalam rangka menerapkan 

aturan baru Kepmenpan no 4 tahun 2020, khususnya terkait dalam penyusunan SKP yang 
terintegrasi dengan PAK? 
Jawaban: 
Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina Perencana telah melakukan Sosialisasi dengan 
fasilitasi secara virtual (Dalam Jaringan). Sosialisasi ini kami lakukan untuk PermenPAN RB 
nomor 4 tahun 2020, Sosialisasi SE masa transisi, dan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Fasilitasi 
sebagai pengganti Workshop PAK APAK). Seluruh Sosialisasi dilakukan kepada Instansi 
Pusat dan Daerah. 
Turunan dari PermenPAN RB nomor 4 tahun 2020 tentang JFP ini sudah memiliki Petunjuk 
Pelaksanaan dari BKN yaitu PerkaBKN Nomor 20 Tahun 2020.  Adapun untuk petunjuk 
teknis masih dalam proses pengesahan untuk disahkan oleh Pak Menteri. Tahun ini 
Pusbindiklatren akan Menyusun dua Juknis yaitu (1) Petunjuk Teknis tentang 
Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian 
Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Perencana, (2) Petunjuk Teknis tentang Penyusunan 
Formasi Jabatan Fungsional Perencana. Pusbindiklatren juga akan merevisi tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana yaitu PermenPPN/Kepala Bappenas 
Nomor 3 Tahun 2011.  
Pada Bulan Januari ini, Pusbindiklatren juga akan melakukan Surat Penawaran Diklat dan 
Uji Kompetensi dengan mekanisme sesuai Permenpan Nomor 4 tahun 2020. Jika 
sebelumnya Diklat merupakan persyaratan wajib untuk diangkat menjadi Fungsional 
Perencana, maka saat ini dengan peraturan baru persyaratan Diklat tersebut dihapus dan 
diganti dengan persyaratan Uji Kompetensi. Adapun persyaratan wajib Diklat hanya untuk 
JFP Ahli Pertama yang berasal dari CPNS Formasi Perencana, hal tersebut berdasarkan PP 
17/2020 tentang Perubahan atas PP 11/2017 tentang Manajemen PNS 

2. Pihak Pusbin hendaknya mengevaluasi juga bagaimana kondisi kita didaerah terutama 
dalam penerapan aturan Permenpan yang baru ini, karena terkesan Pusbin terlalu 
memaksakan dalam pelaksanaan aturan ini tanpa melihat kondisi didaerah yang sangat 
beragam yang tentunya tidak bisa disamakn dengan kondisi di pusat 
Jawaban: 
PermenPAN RB nomor 4 Tahun 2020 tersebut sebenarnya sudah sangat ditunggu dari 
perubahan terakhir 19 Tahun yang lalu (Kepmenpan 16/2001). Hal ini merupakan inovasi 
perubahan bagi Jabatan Fungsional Perencana. Pada Peraturan lama (Kepmenpan 
16/2001) ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Oleh Karena itu pada 
Peraturan baru (PermenPAN RB 4/2020) ini menyesuaikan kondisi dan mengakomodir 
kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana bagi Pusat dan Daerah. 
Namun dengan keterbatasan Pusbindiklatren dalam hal SDM, waktu, biaya dll tidak 
memungkinkan kami untuk mendatangi Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah daerah 
di Seluruh Indonesia. Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat menjadi Panjang tangan 



kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk membantu Instansi Pembina dalam 
mensosialisasikan Peraturan JFP ini.  
 

3. Bagaimana cara Menyusun SKP dan bagaimana menuangkan output dan butir kegiatan 
pada SKP yang akan terintegrasi dengan PAK? 
Jawaban 
Untuk Jabatan Fungsional Perencana, berdasarkan PermenPAN RB 4/2020 SKP sudah 
harus terintegrasi dengan angka kredit.  
Untuk JFP Ahli Pertama dan JFP Ahli Muda dengan penilaian by process, dimana satu 
output terdiri dari butir-butir kegiatan. Pada SKP dituliskan judul kegiatan 
perencanaannya, sedangkan rincian butir kegiatan pada satu output tersebut dituliskan 
di lampiran SKP 

4. Untuk Perencana yang tidak lulus Uji Kompetensi, apakah diberi kesempatan lagi? Dan 
berapa jeda waktunya? 
Jawaban 
Uji Kompetensi merupakan persyaratan untuk menjadi dan naik ke dalam jenjang jabatan 
JFP, ukomp tersebut merupakan pengganti dari kewajiban mengikuti diklat. 
Untuk peraturan bagi yang tidak lulus Uji Kompetensi masih dalam tahap penyusunan di 
Petunjuk Teknis PermenPAN RB 4/2020. Adapaun saat ini masih dalam tahap rencana bagi 
yang tidak lulus Ukomp tersebut diberikan pelatihan fungsional perencana untuk 
pemenuhan kompetensi terlebih dahulu, kemudia baru dilakukan uji kompetensi Kembali.   

5. Bagaimana mengenai Perencana yang sudah memiliki sertifikat Diklat untuk kenaikan 
jenjang jabatan? 
Jawaban 
Bagi yang sudah memiliki sertifikat Diklat penjenjangan JFP, tetap dapat digunakan untuk 
kenaikan pangkat mengacu peraturan lama 

6. Bagaimana pembentukan Tim Penilai sesuai PermenPAN RB 4/2020? Apakah tim penilai 
sebelumnya harus membuat SK baru? 
Jawaban 
Susunan Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang 
Sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota 
Susunan anggota harus berjumlah ganjil. Ketua Tim Penilai paling rendah pejabat 
administrator atau Perencana Ahli Madya, sedangkan Sekretaris Tim Penilai harus 
berasal dari unsur kepegawaian. Anggota Tim Penilai paling sedikit 2 (dua) orang dari 
Perencana. 
Apabila jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi dari Perencana, anggota Tim 
Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja 
Perencana. 

7. Saya baru menjadi JF Fungsional (JFP Muda) hasil penyetaraan, dan bingung langkah apa 
yang akan saya perlu lakukan?  
Jawaban 
Bapak bisa menginventarisir butir kegiatan JFP  Muda pada PermenPAN RB 4/2020 lalu 
di koneksikan dengan butir- butir kegiatan pekerjaan saat ini, mengingat usulan jabatan 
fungsional merupakan rekomendasi dari KemenpPAN RB.  

8. Pada beberapa tusi perencana muda, saya kesulitan memenuhi beberapa misalnya 
terkait kegiatan yang scoopingnya sectoral dan regional, kira2 apa yang perlu saya 
lakukan? 



Jawaban 
Jika hasil dari koneksi tersebut butir kegiatan perencanaan tidak banyak menunjang 
pekerjaan bapak, bisa jadi Jabatan Fungsional Perencana tidak sesuai dengan pekerjaan. 
Bapak dapat mencari Jabatan Fungsional yang dapat menunjang pekerjaan sehari-hari 
Bapak karena ada batas minimal angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit yang harus 
dipenuhi. 

9. Bagaimana cara menjadi Jabatan Fungsional Perencana? Terkait dengan Uji Kompetensi, 
apakah ada gambaran mengenai Ujiannya, khususnya bagi kami yang baru di bidang 
Perencanaan? 
Jawaban 
Pada peraturan Diklat JFP sebelumnya, salah satu persyaratan adalah pengalaman di 
bidang Perencanaan minimal selama 2 tahun dan bekerja di unit kerja Perencanaan. Oleh 
karena itu pada peraturan baru yaitu PermenPAN RB 4/2020 untuk perpindahan jabatan, 
persyaratan tetap seperti pada sebelumnya yaitu memiliki pengalaman di bidang 
perencanaan minimal 2 tahun dan bekerja di unit kerja perencanaan. 
Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar bahwa pelamar dapat mengikuti Uji 
Kompetensi tersebut, karena Instansi Pembina belum menyediakan pelatihan bimbingan 
sejenis. Adapun Instansi Pembina dapat menyarankan untuk mempelajari UU ASN, PP 17, 
Monev, pengendalian, PP Manajemen ASN dan konsep perencanaan lainnya. 
Untuk saat ini Instansi Pembina JFP baru memiliki rencana untuk Peserta yang tidak lulus 
Uji Kompetensi tersebut akan dilakukan Pelatihan JFP terlebih dahulu, kemudian baru 
mengikuti Uji Kompetensi ulang Kembali.  
Adapun selama ini, Pusbindiklatren juga memiliki pelatihan substantif menunjang 
pekerjaan sebagai Perencana yaitu PPRPJMD, Monev, planning and budgeting, dll. 
Informasi dapat dilihat di website Pusbindiklatren, sedangkan kelemahan selama ini 
informasi tersebut masih ada yang belum sampai ke PNS di Daerah (kabupaten/kota) 

10.  Hanya ingin memastikan kalau saya baca di QnA sebelumnya bahwa CPNS yang diangkat 
pada tahun 2018 sudah otomatis jadi JFP sehingga tidak perlu diklat lagi, mohon 
penjelasannya lagi bapak ibu. Selain itu karena di kami hanya JF Perencana Pertama 
bagaimana mekanisme penilaian untuk instansi yang belum mempunyai tim? (saya 
belum diklat, berasal dari CPNS JF Perencana Ahli Pertama) 
Jawaban 
Untuk CPNS formasi JF Perencana Ahli Pertama, setelah menjadi PNS 100% dapat 
langsung diangkat (dilantik) menjadi JFP Ahli Pertama tanpa Uji Kompetensi. PNS yang 
sudah diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun setelah 
diangkat dalam JFP wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana 
Bagi Instansi yang belum memiliki Tim Penilai, maka dapat dinilai kepada Instansi yang 
secara geografis terdekat.     

11.  Saya sudah dilantik kembali menjadi fungsional perencana setelah alih tugas, diangkat 
(Tahun 2019) pada jenjang muda III/c tetapi sekarang sudah Gol. IV/a. Apa yang harus 
saya tempuh untuk menyesuaikan jenjang apakah bisa dengan mengkuti ujikom? 
Jawaban 
Berdasarkan Kepmenpan 16/2001, pengangkatan (pada tahun 2019) kembali dari 
pemberhentian sementara dikembalikan ke jenjang Jabatan Fungsional terakhir (dalam 
hal ini, ibu Kembali di JFP Ahli Muda). Ibu dapat mengklaim angka kredit kegiatan 
perencanaan atau pada saat menempuh Pendidikan master (S2).  



Untuk kegiatan Perencanaan sampai akhir Desember Tahun 2020, dapat dinilaikan 
menggunakan peraturan lama yaitu KepmenPAN RB 16/2001 sampai Bulan Mei Tahun 
2021 (Berdasarkan peraturan peralihan SE Menteri PPN/ Kepala Bappenas 11/2020 dan 
SE Sekerataris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas 2/2020) 
Untuk mengikuti uji kompetensi tetap melalui persyaratan yang ditentukan yaitu salah 
satunya adalah memenuhi persyaratan angka kredit. Jadi, Ibu harus memenuhi 
kekurangan angka kredit untuk mengikuti uji kompetensi Fungsional Perencana Ahli 
Madya. 

12.  Dimana kami dapat mengunduh Juknis Perencana? 
Jawaban 
Juknis turunan PermenPAN RB 4/2020 tentang Penilaian Kinerja Perencana dan Tata 
Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana masih dalam tahap di Biro Hukum Bappenas. 
Adapun pada tahun ini sedang disusun (1) Petunjuk Teknis tentang Pengangkatan, 
Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari 
Jabatan Fungsional Perencana, (2) Petunjuk Teknis tentang Penyusunan Formasi Jabatan 
Fungsional Perencana. 
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