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1. Saya sudah mengikuti Tes materi pelatihan fungsional perencana tahun 2020, 
tapi belum ada panggilan untuk diklat. Kapan saya bisa mengajukan untuk diklat 
kembali? 
Jawaban:  
Pada Tahun 2021 Pelatihan JFP untuk menjadi Fungsional Perencana hanya 
untuk jenjang Ahli Pertama, sedangkan bagi yang akan menjadi Fungsional 
Perencana Ahli Muda, Ahi Madya, dan Ahli Utama dilakukan Uji Kompetensi.  
Untuk Kasus Pak Novriadi tolong lihat Kembali rekomendasi pada Tes Materi, 
apabila tertulis untuk mengikut Pelatihan JFP Ahli Muda, maka Pelatihan tersebut 
diganti menjadi mengikuti Uji Kompetensi.  

2. Saya dapat informasi kalau mulai dari 2021, latar belakang pendidikan harus 
sesuai dengan tusi perencanaan. Pendidikan S1 manajemen, dan S2 Akuntansi 
apakah bisa diajukan untuk menjadi fungsional perencana? 
Jawaban:  
Konteks pekerjaan Fungsional Perencana adalah perencanaan pembangunan 
sehingga dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang terpenting adalah 
memeriksa kebutuhan formasi jabatan di Kementerian Agama untuk Kabupaten 
Dharmasraya, jika terdapat formasi jabatan untuk FP Ahli Muda, maka dapat 
mengikuti Uji Kompetensi.  
Uji Kompetensi akan dilaksanakan secara dalam jaringan (online) setiap bulan 
mulai April – November Tahun 2021.  

3. Bagaimana cara ASN baru seperti saya yang bukan formasi JFP untuk dapat 
mengikuti pelatihan JFP agar dapat menjadi fungsional perencana, dimana 
penempatan kami memang berada pada instansi perencanaan daerah, namun 
belum memiliki fungsional perencana? 
Jawaban:  
Unit Kerja Bappeda harus memiliki Pejabat Fungsional Perencana. Oleh karena 
itu langkah yang harus dilakukan adalah Bappeda bersama BKD/BPSDM 
menghitung berapa kebutuhan semua jabatan termasuk Jabatan Fungsional 
Perencana, sehingga dapat diketahui kebutuhan JFP berapa orang di setiap 
jenjangnya.  

4. Mohon penjelasan terkait tahapan apa yg harus kami lalui untuk dapat menjadi 
fungsional perencana dikarenakan didaerah kami belum ada Fungsional 
Perencana. 
Jawaban:  
Pertama harus menghitung kebutuhan formasi jabatan serta melampirkan Anjab 
dan ABK, setelah kebutuhan formasi jabatan telah dihitung selanjutnya 
BKD/BKPSDM mengusuklan ke KemenPAN RB dengan usulan dari Instansi 
Pembina.  
Sebagai pengingat bahwa KemenPAN RB akan menyetujui formasi tersebut 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.  
Setelah formasi jabatan telah tersedia maka, bapak dapat mendaftar Uji 
Kompetensi.  



5. Apakah ada kewajiban instansi dalam penganggaran tunjangan JFP? 
Jawaban:  
Tunjangan JFP mengacu pada PP No 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan 
Fungsional Perencana. Instansi Pembina saat ini sedang dalam tahap revisi 
tunjangan kepada KemenPAN RB. 

6. Apakah pusbindiklatren telah menerbitkan regulasi tentang Kelas Jabatan 
Fungsional Perencana sebagai acuan daerah dalam penentuan kelas jabatan 
fungsional perencana, karena saya melihat instansi lain (misalnya: LKPP) telah 
menyamakan/menetapkan kelas jabatan bagi JF Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa yang berlaku bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah 
Jawaban:  
Namun Instansi Pembina JFP sudah pernah mengirimkan surat kepada 
KemenPAN RB mengenai pengaturan kelas jabatan, namun berdasarkan kabar 
sampai saat ini KemenPAN RB akan mengeluarkan peraturan mengenai kelas 
jabatan fungsional ini. 

7. Apakah sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan permenpan Nomor 4 tahun 
2020? 
Jawaban:  
Juknis pertama yang akan diterbitkan adalah tentang Penilaian Kinerja Perencana 
dan Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana, sampai saat ini juknis 
tersebut sedang diproses oleh Biro Hukum KemenPPN/ Bappenas.  
Peraturan lain yang sudah terbit sebagai turunan PermenPAN RB 4/2020 adalah 
Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Perencana.  
Pada Tahun 2021 ini kita juga akan mengeluarkan 2 Juknis yaitu pertama tentang 
pengangkatan, pembebasan dan pengangkatan kembali, dan kedua tentang 
formasi kebutuhan JFP. 

8. Apakah pelantikan fungsional perencana menjadi kewajiban? 
Jawaban: 
Berdasarkan PP dan PermenPAN RB 4/2020 JFP wajib dilantik dan dapat 
dilakukan bersama dengan pelantikan Struktural.  

9. Terhitung tanggal 30 Desember 2020, menerima SK Pengangkatan ke Dalam 
Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan, dan sampai saat ini masih 
belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Biro Kepegawaian K/L terkait 
kewajiban dari Fungsional Perencana pasca penyetaraan, kiranya apa saja 
kewajiban dan mekanisme penyusunan dokumen untuk kebutuhan PAK? 
Jawaban:  
Mulai awal Tahun 2021 pengajuan penilaian AK sudah harus diintegrasikan 
dengan SKP, selain itu juga terdapat kewajiban target angka kredit minimal 25 
per tahun yang seluruhnya berasal dari unsur perencanaan. Untuk unsur 
pengembangan profesi dan penunjang akan menjadi tambahan Angka Kredit 
Maksimal yaitu menjadi 37,5 AK.  
Kebutuhan angka kredit dari III/c ke III/d adalah sebesar 100 AK, sehingga jika 
setiap tahun dapat mengumpkan AK maksimal sebesar 37,5 maka dapat naik 
pangkat dalam waktu 3 tahun.  
Angka kredit sebagai koordinator atau sub-koordinator hanya dapat digunakan 
sekali saat mengurus Kenaikan Pangkat sebagai tambahan AK maksimal. 

10. Apakah ada keharusan kami melaksanakan tes ulang untuk penyetaraan atau lain 
sebagainya? 
 



 
Jawaban:  
Untuk kondisi menjadi JFP melalui penyetaraan tidak perlu uji kompetensi, namun 
pada saat naik jabatan menjadi JFP Ahli Madya wajib mengikuti Uji Kompetensi 
dengan melengkapi persyaratan lainnya yaitu memenuhi syarat unsur 
pengembangan profesi minimal 6 AK dan Hasil Kerja Minimal yaitu menulis jurnal 
di level instansi (internal).  

11. Pada Tahun 2018 sudah mengikuti Tes Materi dan Diklat JFP Ahli Muda, namun 
belum diangkat menjadi JFP karena diangkat menjadi Struktural. Saat ini kami 
menjadi JFP melalui penyetaraan. Apakah sertifikat yang sudah dimiliki masih 
dapat digunakan atau harus ikut Uji Kompetensi? 
Jawaban:  
Untuk Penyetaraan tidak perlu Uji Kompetensi, namun ketika akan naik jabatan 
menjadi JFP Ahli Madya harus mengikuti Uji Kompetensi ditambah dengan 
persyaratan lainnya. 
Mengingat ibu Astri sudah pernah mengikuti Diklat JFP Ahli Muda sebelumnya, 
hal tersebut menjadi poin lebih untuk ibu karena mendapatkan ilmu kompetensi 
JFP Ahli Muda.  

12. Apabila formasi FP Ahli Muda sudah terisi penuh, bolehkah PNS golongan III/c 
mendaftar FP Ahli Pertama? 
Jawaban:  
Biro Kepegawaian melakukan revisi kebutuhan formasi jabatan melalui 
pengajuan ke KemenPAN RB, sehingga PNS tersebut dapat pindah jabatan ke 
FP Ahi Muda. 
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