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1. Saya masih fungsional umum/pelaksana, rencana ingin mengikuti uji kompotensi 

periode april - november 2021 tetapi sekarang dalam proses kenaikan pangkat 

reguler III/d ke IV/a periode bulan april 2021, apakah saya bisa daftar sekarang?  

Jawaban 

Pendaftaran Uji Kompetensi sudah tutup sejak tanggal 12 Maret 2021 dan belum 

ada kebijakan dari Kepala Pusbindiklatren lebih lanjut untuk membuka 

pendaftaran kembali. 

2. Bagaimana jika saat SK Golongan IV/a saya sudah keluar perlu pembaharuan 

database agar bisa mengikuti uji kompotensi periode april - november 2021? 

mohon penjelasannya. 

Jawaban 

Dipastikan terlebih dahulu kapan keluar SK Golongan IV/a. Apabila dalam waktu 

dekat SK golongan IV/a tersebut keluar, maka disarankan untuk menunggu 

sampai SK keluar terlebih dahulu, karena untuk golongan III/d ke IV/a ada 

perbedaan jenjang jabatan yaitu JFP Ahli Muda ke JFP Ahli Madya. Untuk 

informasi lebih lanjut bisa dibaca PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

JFP dan PerKaBan BKN Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

JFP. 

3.  Saya dilantik menjadi Fungsional Ahli Madya per September 2020 melalui jalur 

inpassing. Selama Bulan September hingga Bulan Desember saya sudah 

melakukan dan mengumpulkan dokumen pendukung untuk usulan angka kredit 

pada awal tahun 2021 ini. Apakah DUPAK yang saya ajukan berdasarkan 

PermenPAN RB 4/2020 atau masih berdasarkan peraturan lama yaitu 

KepmenPAN RB 16/2001? Mengingat Anjab dan ABK untuk penetapan formasi 

di instansi kami sudah merujuk PermenPAN RB 4/2020 

Jawaban 

Berdasarkan SE Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.11 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Teknis JFP dan SE SesmenPPN/ Sestama Bappenas, membagi 

kriteria JFP menjadi 2 yaitu JFP yang diangkat sebelum 9 Maret dan JFP yang 

diangkat setelah 9 Maret 2020 atau saat terbitnya PermenPAN RB Nomor 4 

Tahun 2020.  

Kondisi Bu Suci merupakan JFP yang diangkat setelah 9 Maret 2020, sehingga 

untuk pengumpulan berkas penilaian dan penilaian angka kredit mengikuti 

kebijakan Permenpan No.4/2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.  

Perlu diperhatikan untuk pengumpulan AK berdasarkan PermenPAN RB 4/2020 

harus diintegrasikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), butir-butir 

kegiatan JFP juga harus sudah mengikuti Permenpan JFP, dan yang paling 



penting agar dipastikan bahwa Tim Penilai Angka Kredit sudah menyesuaikan 

dengan ketentuan yang ada di dalam Permenpan JFP. 

4.  Saya telah memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat Diklat Fungsional 

Perencana Ahli Muda. Saat ini saya sedang proses pengajuan JFP Ahli Muda 

sejak tanggal 26 Januari 2021 dengan proses persuratan dari Direktur saya ke 

Bagian Kepegawaian eselon 1 yang sama.  

Namun sampai dengan saat ini proses masih terhenti di Bagian Kepegawaian 

karena katanya masih bingung tentang prosesnya apakah kategori inpassing 

atau bagaimana.  

Dari hasil komunikasi WA dengan Kasubag Administrasi Jabatan Fungsional, 

saya memperoleh jawaban beliau bahwa sedang didalami mengenai siapa yang 

melakukan penerbitan rekomendasi PAK, apakah Bappenas atau PKTL atau 

langsung BKN dalam persteknya.  

Biro Kepegawaian mengacu pada PermenPAN RB yang mana, Inpassing atau 

bagaimana, sebagai informasi di KLHK penerbitan/ penandatangan PAK oleh 

Sesditjen PKTL (Planologi).  

Di jawaban WA tersebut saya menganggap masih ada kebingungan bagian 

kepegawaian dalam tindak lanjut pegawai yang sudah mempunyai sertifikat 

kompetensi Perencana. 

Berdasarkan hal tersebut, mohon info proses selanjutnya apa yang harus 

dilakukan setelah mendapatkan sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi 

pengangkatan JFP Ahli Muda dari Bappenas. Jika berkenan mohon info juga 

peraturan apa saja yang diacu agar nanti dapat saya sampaikan ke Bagian 

Kepegawaian.  

Jawaban 

Berdasarkan KepmenPAN RB 16/2001, salah satu persyaratan wajib untuk 

menjadi JFP dan naik jenjang jabatan adalah mengikuti Diklat penjenjangan JFP 

(Jalur Reguler). Setelah lulus diklat, ybs. dapat diangkat menjadi Pejabat 

Fungsional Perencana dengan melampirkan sertifikat kelulusan diklat dan Berita 

Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK). 

Untuk BAPAK akan diterbitkan oleh Instansi Pembina, kemudian disampaikan 

kepada Perecana 

Jadi untuk kasus Bapak Agus, karena kondisi bapak sudah memiliki sertifikat 

Diklat Fungsional Perencana, maka proses pengangkatan menjadi JFP tersebut 

adalah jalur regular.  

Namun, perlu diperhatikan apakah BAPAK Pasca lulus Diklat jenjang JFP 

tersebut masih sesuai dengan pangkat golongan sekarang atau tidak. 

Pada dasarnya yang mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah 

Kepegawaian dari instansi masing-masing, sedangkan Bappenas mengeluarkan 

BAPAK pasca dikeluarkannya sertifikat lulus uji kompetensi Diklat JFP. 



5. Materi tes untuk uji kompetensi pindah jabatan adalah uji manajerial, kompetensi 

teknis, dan sosio kultural. Apa yang dimaksud dengan ujian tersebut? 

Jawaban 

PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa setidaknya 

ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang PNS atau dalam hal ini JFT yaitu: 

Kompetensi Socio-Cultural (Sikap dan Etika Profesi); Kompetensi Teknis Sesuai 

Tugas Jabatan; Kompetensi Manajerial. Untuk uji kompetensi formatnya adalah 

mengerjakan soal yang di dalamnya mencakup tes yang terkait dengan ketiga 

kompetensi tersebut.Nanti setelah lulus dan diangkat menjadi JFP, 

Pusbindiklatren akan meningkatkan kapasitas JFP melalui pelatihan-pelatihan 

yang terkait dengan ketiga kompetensi yang harus dimiliki. 

6. saya saat ini sudah 2 tahun di bagian perencanaan tapi masih menjadi staf 

(golongan 3C), apakah ketika ujian kompetensi untuk menjadi Fungsional 

Perencana Ahli Muda diperlukan tes teknis tentang perencanaan misal terkait 

penyusunan dokumen, indikator kinerja, evaluasi dkk? 

Jawaban 

Uji Kompetensi bersifat tertulis namun tidak ada penugasan yang bersifat lisan 

atau praktik, sementara hingga saat ini formatnya masih pengerjaan soal (tahun 

lalu untuk yang akan menjadi JFP ahli pertama dan muda mengerjakan ujian 

PG, untuk yang akan ke Madya ada PG dan essay, untuk utama mengerjakan 

policy paper). 

7. Kami di Bapppeda Provinsi Gorotalo sedang dalam proses pengusulan 

pengangkatan JFP, bagi aparatur yg telah lulus inpassing dan diklat perencana. 

Pertanyaan kami siapa yang akan menandatangani PAK, dan kapan daerah 

dapat mengajukan pembentukan tim penilai? apa saja syaratya? 

Jawaban 

Berdasarkan PermenPAN RB no 4 tahun 2020 pasal 32 huruf d maka PAK nya 

ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Syarat pembentukan tim 

penilai yakni pembentuk Tim Penilai jumlahnya lebih banyak dari Tim Penilai, 

Kesekretariatan Tim Penilai ini mau membantu tim penilai dalam memverifikasi 

kelengkapan berkas. Tim Penilai ke depannya akan disertifikasi. 

8. Dapatkah kami yang lulus Diklat 2019 pangkat IVa dengan Bapak 402, ketika 

akan diangkat dalam jfp angka kreditnya disesuaikan dengan pangkat sekarang 

IV/b? 

Jawaban 

Peserta dengan pangkat pembina / IV/a, apabila pada saat pelatihan berubaj ke 

pangkat Pembina Tingkat IV/b; maka tetap direkomendasikan untuk diangkat ke 

Fungsional Perencana Ahli Madya dengan angka kredit menjadi 552 tanpa 

merubah BAPAK. Dengan catatan SK pangkat Pembina Tingkat i/ IV/b tersebut 

sudah diterima oleh yang bersangkutan 

9. Mengapa syarat setiap ujikom harus minta pengalaman? padahal belum tentu 

yang tidak memiliki pengalaman,tidak mampu menjawab soal-soal ujikom. 



Jawaban 

Tujuan saat ikut uji kompetensi JFP seharusnya diperjelas dulu apa manfaatnya 

untuk peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi atau dengan kata 

lain saat mengikuti ukom bukan karena personal interest tapi lebih kepada 

kebutuhan organisasi. 

10. Bagaimana jika yang tidak memiliki pengalaman ingin mencoba mengikuti 

ujikom tersebut? apakah tidak ada toleransi? 

Jawaban 

Pengalaman 2009 hingga akhir 2018 Pusbin menyelenggarakan Diklat JFP 

untuk setidaknya lebih dari 5000 orang namun yang diangkat berdasarkan data 

Pusbindiklatren Tahun 2019 akhir adalah tidak lebih dari 1000 orang. Mohon 

diperhatikan potensi anggaran negara yang hilang apabila pelaksanaan diklat 

dan uji kompetensi hanya untuk coba-coba personal. 

11. Saya adalah perencana muda hasil penyetaraan di tahun 2020. Pangkat saya 

III/c. Awalnya jadwal saya naik pangkat III/d adalah bulan April tahun 2022. Saat 

ini saya memiliki 25 AK dari jabatan Sub Koordinator/Kasubbag. apakah AK 

sebagai sub koordinator ini berlaku setiap tahun? apakah ada contoh SKP 

perencana yang terintegrasi dengan AK? 

Jawaban 

Untuk bonus Angka Kredit 25% dari akumulasi kebutuhan kenaikan pangkat 

bagi yang menjadi koordinator/ sub koordinator hanya dapat diperoleh satu kali 

dan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan AK maksimal. Di samping itu, ybs. 

tetap wajib mengumpulkan Angka Kredit minimal. 

12. Atasan langsung saya adalah Eselon III. apakah SKP saya tetap oleh atasan 

langsung? serta bagaimana mekanisme pengiriman DUPAK ke Bappenas, 

mengingat K/L saya (KPU) blm ada Tim Penilainya? 

Jawaban 

SKP ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau dalam hal ini biasanya ke JPT 

ahli pertama di unit masing-masing. Kami sedang membangun aplikasi untuk 

mengumpulkan AK, beberapa sudah terinformasi nantinya akan diberi nama 

SIKEREN.  

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengumpulan AK karena 

nantinya pengumpulan SKP, dokumen output pekerjaan, dan BAPAK akan 

dilakukan di dalam aplikasi  

Pengusulan AK dapat diajukan ke Tim Penilai AK instansi yang secara 

geografis paling dekat. Diharapkan Tim Penilai segera dibentuk sebab yang 

paling paham penilaian kinerja di bidang perencanaan adalah instansi sendiri. 

13.  Saya gol 3A dan sudah diajukan kenaikan pangkat untuk April 2021, tapi saya 

baru diangkat JFP Pratama dengan nilai AK 103 dan sudah dilantik pada tanggal 

9 Maret 2021, sehingga kenaikan pangkat ke gol 3b saya dibatalkan. Berapa 



lama sebagai Jafung Perencana ini saya bisa naik gol ke 3b? dan apabila dalam 

2 tahun AK tidak tepenuhi apa ada sanksi atau apa?  

Jawaban 

Argo penilaian AK baru dimulai sejak SK pengangkatan JFP diterima. 

Berdasarkan hasil simulasi kami dalam menghitung AK dengan 

mempertimbangkan AK minimal dan maksimal, apabila tiap tahunnya seorang 

JFP mampu mengumpulkan AK maksimal, maka diprediksi di tahun ke 3 sudah 

dapat naik pangkat/gol satu tingkat di atasnya.  

Apabila dalam setahun seorang JFP tidak mampu mengumpulkan setidaknya 

50% dari AK minimal maka akan berlaku mekanisme internal seperti nanti 

dievaluasi dan kemungkinan akan diturunkan tunjangannya, setelah 2 tahun 

terjadi hal yang sama maka akan dilakukan uji kompetensi terhadap JFP 

tersebut. Apabila lulus ukom maka wajib mengumpulkan kekurangan AK, namun 

apabila tidak lulus dipersilahkan mendaftar di JFT yang lain. 

14. Di instansi saya, JFP Pertama ini baru pertama kali, jadi masih bingung dalam 

membuat SKP, pengajuan AK, siapakah yang menilai AK, proses pengajuan AK 

nya bagaimana dan ke mana?  

Jawaban 

Prosesnya dimulai dengan menyusun SKP di awal tahun, disetujui pimpinan 

kemudian disampaikan ke BSDM; pengumpulan AK dilaksanakan sesuai 

dengan periode pengumpulan masing-masing internal instansi, atau apabila 

mengumpulkan ke Bappenas (tim penilai pusat) minimal 1x setahun di akhir Des 

tiap tahunnya;  

Akhir tahun 2021 nanti rencananya sudah diluncurkan aplikasi SiKEREN dan 

dapat digunakan. Namun, apabila belum maka masih menggunakan mekanisme 

lama yaitu dikirimkan ke Pusbindiklatren. 

15. Mengapa di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk JFP penyetaraan dari 

Analisis perencana Muda di UPT daerah tidak bisa lagi naik ke Analisis 

perencana Madya kecuali pindah ke Pusat. 

Jawaban 

Besar kemungkinan karena tidak adanya formasi jabatan JFP Madya 

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jika dipaksakan 

berdampak pada kesulitan bagi JFP ahli madya dalam mengumpulkan 

pekerjaan karena butir-butir kegiatan perencana madya tidak ada di UPT 

sehingga harus pindah ke pusat misalnya. 

16. Jika tidak bisa naik ke analisis perencana Madya berarti apakah pengumpulan 

angka kredit hanya untuk maintanance? Dan mohon arahannya bagaimana JFP 

di daerah seperti kami bisa menngikuti diklat perencanaan  

Jawaban 

Betul menggunakan aturan AK maintenance (AK Pemeliharaan) seperti diatur 

dalam Permenpan 4/2020 Pasal 27. Untuk Fungsional Perencana yang telah 



memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi 

belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap 

tahun wajib memenuhi target Angka Kredit dari Unsur Perencanaan yang sudah 

ditentukan. Untuk Angka Kredit Pemeliharaan bagi JFP Ahli Muda adalah 20 AK 

Untuk JFP yang sudah lulus ukom, Pusbindiklatren akan menawarkan berbagai 

diklat yang bertujuan untuk pengayaan materi dan pemenuhan kapasitas 

kompetensi perencana. Informasi lengkap bisa cek website Pusbindiklatren dan 

media social Pusbindiklatren seperti IG dan Twitter. 

17. Pada akhir Tahun 2020 lalu saya telah mengikuti Diklat JFP Muda dan telah 

lulus ukom. Saya telah melaporkan ke BKD untuk dapat diangkat ke dalam JFP. 

Posisi saya saat ini masih JFU. Yang ingin saya tanyakan proses pengangkatan 

saya melalui jalur perpindahan jabatan atau inpassing? Karena ketika BKD kami 

melakukaan berkoordinasi dengan BKN, dari BKN mengatakan kalau melalui 

inpassing. Namun setelah dicek oleh BKD kami, skema dan AK sesuai BAPAK 

yang diterima tidak sesuai dengan skema inpassing. Saya ingin konfirmasi 

proses pengangkatan saya lebih tepat melalui jalur apa? Untuk selanjutnya 

dapat saya sampaikan ke BKD, untuk proses lebih lanjut. Terima kasih. 

Jawaban 

Yang membedakan inpassing dengan jalur perpindahan jabatan hingga akhir 

tahun 2020 adalah apabila lulus jalur inpassing maka dapat langsung diangkat 

tidak perlu ikut diklat perencana kembali. Dalam kasus Ibu Eka karena 

dinyatakan pernah ikut diklat dan lulus berarti melalui jalur perpindahan jabatan 

sehingga langkah yang dapat ditempuh silahkan menyampaikan kepada BKD 

untuk dikeluarkan PAK dan melanjutkan proses selanjutnya dengan 

melampirkan persyaratan Sertifikat kelulusan diklat dan BAPAK. 

18. Saya Perencana Pertama yang baru diangkat tahun lalu dan belum mengikuti 

Diklat Perencana. Untuk pengumpulan angka kredit di bulan mei, apakah 

terdapat format penyusunan laporan dalam pengumpulan angka kredit? 

Jawaban 

Jika SKP sudah mengikuti tata cara Permenpan RB no 4 tahun 2020, di 

lampiran SKP menyebutkan butir-butir kegiatan perencanaan dari output. 

Misalkan ingin mengumpulkan di bulan Mei untuk pekerjaan Januari-April, 

misalkan sampai April sudah menghasilkan 3-4 output, tim penilai AK mengecek 

butir-butir kegiatan dari output. Karena pengangkatannya Juni 2020 maka Angka 

kreditnya 7/12 dikali target angka kredit dan ditambah 5/12 dikali target angka 

kredit. Laporan pengumpulan angka kredit harus ada latar belakang, tujuan, 

informasi dari diskusi, data-data yang diolah, dan perencanaan jangka pendek. 

 

**2021** 


