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1. Saya dari IV/B mau naik pangkat ke IV/c, untuk persyaratan pada Uji Kompetensi 

sudah saya penuhi. Pada aturan lama nilai Pengembangan Profesi di SK jumlahnya 

kurang dari persyaratan dan sudah saya sesuaikan.  

Pengusulan pangkat sudah dilakukan dari Januari 2020, namun BKN mengatakan 

masih harus menunggu Juknis dari BKN untuk proses kenaikan pangkat. Apakah 

benar proses kenaikan pangkat harus menunggu Juknis dari BKN? 

Jawaban: 

Untuk unsur Pengembangan Profesi dijadikan syarat saat ingin naik ke jenjang jabatan 

JFP Ahi Utama yaitu dari golongan IV/c ke IV/d yaitu sebanyak 12 AK, jadi untuk naik 

pangkat dari IV/b ke IV/c tidak menjadi syarat.  

Bapak sudah menjadi Pejabat Fungsional Perencana sebelum 9 Maret 2020, maka 

diberikan kesempatan untuk menilaikan kegiatan perencanaan sampai Desember 

2020 dengan menggunakan Kepmenpan 16/2001 sampai satu kali kenaikan 

pangkat/golongan atau hingga bulan Oktober 2022. Jadi kurang relevan mengenai 

penggunaan Juknis terbaru untuk kondisi bapak saat ini. 

2. Saya telah dilantik sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagai 

peralihan dari jabatan struktural (Kasubbag), saat ini golongan saya adalah IVa, 

bagaimana caranya apabila saya ingin mengajukan kenaikan jenjang sebagai Ahli 

Madya, apa saja persyaratannya 

Jawaban: 

Saat ini Ibu berada pada pangkat tertinggi dari jabatan eselon 4, karena golongan IV/a 

tidak dapat naik pangkat lagi pada jabatan eselon 4 yaitu jalur struktural. Pada kondisi 

penyetaraan eselon 4 akan disetarakan seperti FP Ahli Muda karena jabatannya 

sebelumnya adalah kasubbag (eselon 4).  

3. Saat ini saya ditetapkan sebagai Jabfung Perencana ahli muda dikarenakan tupoksi di 

bagian perencanaan dan evaluasi, saya membutuhkan pembekalan terkait butir-butir 

yang harus dijadikan dasar pada SKP saya, dimana saya bisa mendapatkan informasi 

tersebut 

Jawaban: 

Pada SK penyetaraan ibu, akan tertulis AK sebesar 300, maka membutuhkan AK 

sebesar 100 untuk menjadi JFP Ahli Madya. Berdasarkan PermenPAN RB 4/2020, AK 

minimal yang harus dikumpulkan dari unsur perencanaan ialah 25 setiap tahun, AK 

maksimal adalah sebesar 37,5 setiap tahun. Jika ibu mampu memenuhi persyaratan 

seperti mengumpulkan AK maksimal setiap tahun, sebagai sub-koordinator 

mendapatkan bonus AK sebesar 25% dari kebutuhan AK kenaikan pangkat 1 tingkat di 

atasnya, dan tersedia formasi kebutuhan jabatan FP Ahli Madya, maka ibu bisa 

mengusulkan untuk naik jabatan ke FP Ahli Madya pada akhir tahun 2022. 

4. Akhir maret 2021 saya mengirimkan berkas untuk uji kompetensi naik jenjang JFP ke 

Ahli Muda. Apakah belum terlambat?  

Jawaban: 

Jika bapak sudah mendaftar secara online sebelum tanggal 12 Maret 2021 maka 

bapak diberi kesempatan untuk melengkapi berkas fisik sampai akhir April 2021. 



Peserta yang akan dipanggil adalah yang sudah memenuhi persyaratan administratif 

seperti Hasil Kerja Minimal, tersedianya formasi, AK cukup, dan adanya rekomendasi 

dari pimpinan. 

5. Bagaimana kalau dalam Uji Kompetensi naik jenjang JFP ke muda tidak lulus? 

sedangkan AK sudah memenuhi?  

Jawaban: 

Saat ini belum ada aturan tertulis mengenai peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi, 

namun ada kebijakan dari Pak Kepala Pusbindiklatren yaitu dapat mengikuti Uji 

Kompetensi ulang maksimal dua kali setelah ASN yang bersangkutan tidak lulus Uji 

Kompetensi pertama kali.  

Apabila masih belum lulus maka dipertanyakan kemampuan kompetensinya di bidang 

perencanaan pembangunan dan dipersilahkan untuk mengikuti ujian jabatan 

fungsional yang lain. Materi mengenai Uji kompetensi regulasi perencanaan 

pembangunan, UU 2004, PP 17/2017, koordinasi perencanaan dan anggaran, PP 

evaluasi, dll 

6. Saya berencana alih jabatan menjadi Perencana. Jafung saya sebelumnya Peneliti, 

karena ada reorganisasi, unit kerja litbang berubah fungsi. Hal itu menyebabkan saya 

harus pindah jafung. Ingin menanyakan bagaimana mekanisme peralihan jafung 

tersebut? 

Jawaban: 

Untuk pindah jabatan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Pada Permenpanrb 

4/2020 pasal 16 menerangkan persyaratan untuk pengangkatan dalam JFP melalui 

perpindahan dari jabatan lain.  

7. saya baru mengetahui informasi mengenai pendaftaran uji kompetensi perencana 

pada bulan April. Tenggat pendaftaran sudah lewat pada Maret. Apakah ada informasi 

kapan kira-kira ada pembukaan lagi? terima kasih 

Jawaban: 

Sampai saat ini kami baru melaksanakan Uji Kompetensi untuk Perencana Ahli Utama. 

Jika jumlah peserta masih kurang dan para calon peserta sudah terpetakan jadwalnya, 

maka kami akan menunggu arahan dari Kepala Pusbindiklatren untuk membuka 

penawaran Uji Kompetensi gelombang 2 tahun 2021. 

8. Saya perencana ahli madya, tgl 6 April 2021 dilantik melalui inpassing dengan pangkat 

IV A dan angka kredit 453. Bagaimana model SKP peralihan dari jabatan struktural ke 

jabatan fungsional? Berapa AK yang dibutuhkan untuk naik pangkat ke IV B? 

Jawaban: 

Model SKP menuju pelaksanaan PermenPAN RB 8/2021 baru akan dimulai di Bulan 

Juni 2021. Yang membedakan dengan SKP sebelumnya adalah output tugas utama 

dan tugas tambahan, serta lampiran SKP. Untuk JFP Ahli Madya, maka pengumpulan 

AK nya melalui output seperti makalah atau briefnote.  

Berdasarkan kasus bapak ini, untuk naik pangkat dari IV/a ke IV/b diperlukan 97 AK 

lagi. Apabila sudah naik ke IV/b maka harus menggunakan mekanisme AK konversi 

terintegrasi, sehingga AK di IV B sebanyak 150. Pengumpulan AK pada tahun 2021 

harus sesuai dengan butir-butir kegiatan di Permen PAN RB No. 4 Tahun 2020. 

Adapun Bapak tetap harus membuat SKP baru untuk 6 April – Desember 2021. 

9. Jabatan fungsional perencana di Kabupaten Enrekang sampai sekarang belum 

terverifikasi di Kemenpan RB. Bagaimana cara supaya proses verifikasinya bisa 

segera? 



Jawaban: 

BKD Kab Enrekang menyampaikan permohonan validasi, disertai jumlah perencana 

saat ini, jenjang jabatannya apa saja, dan butuh berapa lagi untuk lima tahun ke 

depan. Lalu dikirimkan ke Pusbindiklatren kemudian kami validasi, di saat bersamaan 

kami sampaikan rekomendasi ke MenPAN RB dan BKD Kab Enrekang 

10. Saya diangkat menjadi Perencana Ahli Muda pada 17 Juli 2020, sebelumnya adalah 

eselon IV Kasubbag Perencanaan dan pangkat III/d selama 2 tahun lebih, penyetaraan 

dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Untuk SKP Juli-Desember 2020 sudah 

saya buat sesuai dengan butir-butir kegiatan perencana, namun saya belum 

mengajukan DUPAK sebab ada informasi akan ditinjau kembali alih jabatan kami. 

Apakah saya masih punya kesempatan untuk mengajukan usulan AK yang periode 

Juli-Desember 2020? Batasnya kapan dan bagaimana prosedurnya? 

Jawaban: 

Sebenarnya secara otomatis ibu bisa langsung naik pangkat ke IV/a, karena 

berdasarkan PermenPAN RB 28/2019, masa kerja di atas 2 tahun mendapatkan 50% 

AK dari kebutuhan kenaikan pangkat/golongan III/d ke IV/a. Usulan AK periode Juli-

Desember 2020 boleh diajukan namun harus menggunakan mekanisme PermenPAN 

RB 4/2020 karena ibu diangkat menjadi JFP setelah 9 Maret 2020. Setelah 1 tahun 

menjabat sebagai sub-koordinator, ibu berhak mengklaim AK bonus yakni sebesar 

25% AK dari kebutuhan. Sehingga tinggal mengumpulkan 25 AK lagi untuk kenaikan 

pangkat ke IV/a. 

11. Kalau yang saya kumpulkan Juli-Desember 2020 dan Januari-Desember 2021, 

mungkin bisa memperoleh 25 lagi ya? 

Jawaban: 

Sangat mungkin. Misalkan penilaian di bulan Juli – Desember 2020 dapat memenuhi 

kewajiban AK minimal JFP Ahli Muda yaitu 25 per tahun. Selanjutnya pada Bulan 

Oktober Tahun 2021 ibu bisa mengumpulkan 25 AK kembali, maka dapat langsung 

diusulkan kenaikan pangkat/golongan. Pada Bulan Mei 2022 ibu sudah bisa naik ke 

IV/a.  

Mengenai usulan PAK Juli-Desember 2020 bisa diajukan ke Pusbindiklatren maksimal 

pada bulan Mei 2021. 

12. Apakah ada pelatihan mengenai bagaimana cara mengumpulkan berkas dan 

penyusunan AK? 

Jawaban: 

Pelatihan seperti itu belum ada, apabila dari BKKBN meminta kepada kami untuk 

menampilkan contoh-contoh penyusunan AK dipersilahkan. Dalam pengumpulan AK 

ada beberapa tahap, yakni harus ada cascading dalam penyusunan SKP, harus ada 

lampiran pada SKP, penyusunan output dan memasukkan AK nya. 

13. Saya sebelumnya adalah kasubbag program data, sudah III/d dari Bulan Oktober 2020 

melalui penyetaraan jabatan menjadi JFP Ahli Muda dan sub-koordinator sejak 

Desember 2020, apabila AK saya sudah mencukupi apakah saya bisa langsung naik 

ke IV/A atau harus menyelesaikan S2? 

Jawaban: 

Belum satu tahun menjadi JFP maka ibu tidak dapat mendapatkan AK bonus. Harus 

menyusun SKP sesuai Permenpan RB 4/2020 untuk periode Januari-Desember 2021 

dan harus mengumpulkan kewajiban AK minimal.  



Jika ibu ingin bekerja secara maksimal, maka ibu bisa mengusulkan AK di akhir 2021 

sebesar 37,5 dan di akhir 2022 juga 37,5.  

Sebagai sub-koordinator ibu mendapatkan AK bonus sebesar 25% dari kebutuhan 

kenaikan pangkat/golongan III/d ke IV/a pada tahun 2022. Pada Oktober 2022 ibu bisa 

mengajukan kenaikan pangkat untuk Mei 2023.  

Perlu diingat bahwa ibu tetap harus mengikuti uji Kompetensi jenjang Ahli Madya ke 

Pusbindiklatren, serta memenuhi persyaratan lainnya yaitu harus ada formasi 

kebutuhan JFP Ahli Madya, mempunyai HKM yakni pernah menulis makalah atau 

jurnal. 
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