
 
Panduan Pengajuan Menjadi Penyaji Policy Paper pada  

Konferensi Nasional Penerima Beasiswa Bappenas dan Pejabat Fungsional Perencana 

Tahun 2019 

 

I. Latar Belakang 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya perencana, telah 

dilaksanakan oleh Bappenas sampai dengan 2018 telah menghasilkan lebih dari 9.740 

(sembilan ribu tujuh ratus empat puluh) alumni program gelar dari berbagai bidang ilmu, baik 

dari dalam maupun luar negeri sedangkan untuk pelatihan dalam negeri, linkage, dan luar 

negeri sebanyak 35.732 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua) orang. Upaya 

penguatan kapasitas ini terus dilakukan secara berkesinambungan sampai dengan 

sekarang, karena tantangan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara terus 

berkembang.  

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, menuntut perubahan 

pemerintahan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan tersebut. Pemerintahan 

yang fleksibel dan adaptif mengandung maksud bahwa pemerintah mampu memanfaatkan 

sumberdayanya, khsususnya birokrasi,  mengembangkan inovasi dan kreativitas 

pelayanannya guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. 

Untuk mendorong inovasi dan kreativitas pelayanan masyarakat itu, Pusbindiklatren 

memandang perlu mendayagunakan alumni penerima beasiswa yang telah kembali dan 

menempati posisi di instansi masing, serta jaringan kerjanya melalui kegiatan berbagi 

pengalaman dan pengetahuan. Dengan kegiatan ini para alumni dapat menuliskan ide-ide 

inovasi dan kreatifitas dalam bentuk policy paper yang kemudian didiskusikan dalam bentuk 

konferensi dan workshop. 

Selanjutnya, konferensi dan workshop akan dirangkai dalam bentuk seminar nasional, 

yang mana kegiatan ini direncakan akan dilaksanakan pada bulan November 2019. 

 

II. Tujuan : 

1. Secara umum kegiatan ini dilakukan untuk mendayagunakan alumni penerima 

beasiswa Bappenas dan Pemangku Jabatan Fungsional Perencana dalam 

merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, khususnya 

bidang perencanaan pembangunan, untuk menjawab tantangan-tantangan 

pembangunan nasional di masa depan. 

2. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk  

a. Memperkuat Peran Fungsional Perencana dalam Penyusunan RPJMN 2020—

2024;  

b. Meningkatkan Peran Perencana dalam Kerangka Perspektif Jangka Panjang 

Penjabaran Visi Indonesia 2045;  

c. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka 

RPJMN 2020—2024;  

d. Menguatkan Kerangka Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang. 

 

III. Ruang Lingkup: 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang pakar yang relevan, alumni penerima 

beasiswa Bappenas, dan pemangku Jabatan Fungsional Perencana untuk memberikan 

pemikirannya dalam bentuk policy paper, atau profil potensi daerah yang layak untuk 

dikerjasamakan. Dalam hal ini, paper dan atau profil potensi daerah yang terpilih akan 



 
dipresentasikan pada acara konferensi nasional alumni penerima beasiswa dan pejabat 

fungsional perencana.  

 

VI. Ketentuan Penulisan Policy Paper  

  

A. Tema dan Sub-Tema 

Bagi alumni penerima beasiswa Bappenas dan Pemangku Jabatan Fungsional 

Perencana yang berminat menjadi penyaji dalam konferensi ini dapat menyusun satu 

policy paper. Tema utama policy paper adalah “Menuju Perencana yang Profesional 

dalam Rangka Pengakhiran Tahapan RPJPN 2005—2025 dan Penetapan Strategi 

Pelaksanaan Visi Indonesia 2045”. Berdasar tema calon penyaji dapat memilih sub 

tema sebagai berikut : 

Sub Tema 1. Memperkuat Peran Fungsional Perencana dalam Penyusunan RPJMN 

2020—2024;  

Sub Tema 2. Meningkatkan Peran Perencana dalam Kerangka Perspektif Jangka 

Panjang Penjabaran Visi Indonesia 2045;  

Sub Tema 3. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 

Kerangka RPJMN 2020—2024;  

Sub Tema 4. Menguatkan Kerangka Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka 

Menengah dan Panjang. 

   

B. Ketentuan Penulisan Policy Paper 

  Penulisan Policy Paper berpedoman pada. 

1. Policy Paper merupakan karya original dari penulis, dan belum pernah 

dipublikasikan; 

2. Paper yang ditulis memuat:  

a). Ringkasan/Abstrak (300—500 kata); 

b).  Pendahuluan (gambar umum,latar belakang, outline); 

c). Tujuan dan Metode; 

d).  Permasalahan (mengapa kebijakan tidak efektif, penyebab masalah utama); 

e).  Analisis dan alternatif kebijakan (diskusi beberapa alternative dan 

implikasinya); 

f).  Rekomendasi; 

g).  Kesimpulan; 

h).  Referensi; 

i). Lampiran (jika ada).   

3. Penyaji juga diharuskan membuat format tayangan dalam bentuk power point 

(bila terpilih); 

4. Tulisan ditulis maksimum 10 halaman, dan minimum 5 halaman. 

5. Ditulis dalam kertas berukuran A4, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a). Spasi single kecuali pada bab dan subbab 

b). Font : arial 11, dengan bab dan subbab 12 

c). Paragraf : justified dengan indent line pertama 1,5. 

6. Batas akhir pengiriman policy paper adalah 20 September 2019 pukul 24.00 

melalui aplikasi pendaftaran bit.ly/konferensi2019;  



 
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Karyoto melalui ponsel 

08131068230 atau Dwi Harini Septaningtyas/ Nita A/Erwin F/ Nova/ Hafidh/ Oka 

melalui telepon (021)-31928280, 31928285, 31928279. 


