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1. Saya JFP hasil penyetaraan Desember 2021. Apakah harus ikut uji kompetensi baru kami 

diakui sebagai fungsional penuh? Karena sampai hari ini tunjangan kami masih seperti 

tunjangan struktural (Rp540.000). Pada SK Bupati disebutkan kami sebagai sub koordinator, 

sehingga kami harus ikut Uji Kompetensi baru bisa diakui sebagai Fungsional Perencana. 

Padahal dalam Perpres 50/2022 pada Pasal 2 ayat 4 dan 5 jelas dan tidak membedakan 

penyetaraan pusat dan daerah. Pada Perpres 97/2022 pada Pasal 4 huruf a dan huruf b jelas 

uraiannya, begitu juga pasal 5. Kapan tunjangan kami disesuaikan sementara kami sudah 

diharuskan bekerja berdasarkan Permen PANRB 6/2022? 

Jawaban: 

Pada Permenpan RB 28/2019, untuk pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan, tunjangan 

bagi JFP hasil penyetaraan sama dengan saat menjadi struktural. Nanti pada saat instansi Ibu 

sudah menggunakan Permen PANRB 6/2022 secara keseluruhan maka sudah tidak ada lagi 

koordinator dan subkoordinator, serta ada penyesuaian dengan Perpres 97/2022.  

2. Saya sudah pernah menerima tunjangan sesuai Perpres 97/2022 sebagai JFP Ahli Muda 

sebesar Rp1.100.000/bulan pada November dan Desember 2022. Namun pada bulan Januari 

2023 langsung dikembalikan pada tunjangan struktural sebesar Rp540.000. Saat konsultasi 

Bappeda kami dengan Bappenas didapatkan hasil bahwa harus menunggu Permendagri 

sebagai turunan dari Perpres 50/2022 tentang tunjangan jabatan fungsional penyetaraan, 

karena kami yang disetarakan ini diangkat berdasarkan persetujuan Mendagri. Kapan kira-kira 

Permendagri dimaksud akan dikeluarkan? 

Jawaban: 

Tidak perlu menunggu Permendagri, nanti BKD berkoordinasi dengan Kemendagri yakni 

Bapak Riki, untuk meyakinkan bagi BKD bahwa Perpres 97/2022 sudah bisa dilaksanakan.  

3. Pada 31 Desember 2021 saya diangkat ke dalam JFP Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan 

III/D, hasil penyetaraan jabatan. Sewaktu eselon 4 saya di evaluasi dan perencanaan. Dengan 

beralihnya jabatan tersebut, pembuatan SKP tahun pertama masih bingung. Setelah saya 

berkoordinasi dengan BKD, mereka juga bingung untuk penetapan SKP dengan angka kredit 

(AK), apalagi di daerah kami belum ada Tim Penilai Angka Kredit. Saya juga mencoba lewat 

aplikasi SIKEREN tetapi tidak bisa login. Bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi? 

Poin-poin apa yang dicantumkan dalam SKP tahun pertama? Bagaimana pengusulan pangkat 

lebih tinggi, apa masih membutuhkan SK Awal Penyetaraan atau ada format baru tentang SK 

terbaru hasil penyetaraan? Karena SK awal hasil penyetaraan tidak mencantumkan AK. 

Jawaban: 



Dapat dinilai di Tim Penilai Pusat. Seharusnya dari Januari 2022 sudah menyusun SKP. Pada 

tahun 2022 ada dua jenis SKP yaitu berdasarkan Permenpan RB 8/2021 dan Permenpan RB 

6/2022. Kalau Bapak baru menyusun SKP 2022 pada tahun 2023, Bapak harus mengacu 

pada Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan. Bapak JFP Ahli Muda sehingga menyusun laporan by 

process. Berdasarkan Permenpan RB 1/2023 walaupun penilaian akhirnya sampai tanggal 30 

Juni 2023, namun kebijakan Kapusbindiklatren maksimal adalah 30 Maret 2023 untuk 

pengumpulan dokumen keluaran kinerja. Untuk penggunaan Sikeren harus berkoordinasi 

dengan kepegawaian, dari BKD diusulkan satu nama sebagai sekretariat Tim Penilai AK. 

Bapak bisa kontak kami untuk mendapatkan contoh SKP yang menggunakan Permenpan RB 

8/2021 dan Permenpan RB 6/2022, sehingga Bapak bisa langsung menyesuaikan, namun 

Bapak tidak dapat menyusun SKP tanpa mengetahui arahan dari pimpinan.  

4. SK Penyetaraan pertama adalah kolektif, kalau ada perubahan apakah kolektif atau per 

personal? 

Jawaban:  

Seharusnya ada SK personal. Kalau di Kementerian PPN/Bappenas, SK kolektif itu hanya 

menyatakan nama dan jenjang, namun masing-masing AK tercantum pada SK personal. Bisa 

koordinasi dengan kabupaten/kota terdekat untuk mendapatkan contoh SK penyetaraan. 

5. Saya JFP hasil penyetaraan, sebelum itu saya menjadi JF PPBJ selama setahun dan sudah 

mengumpulkan AK. Karena kemarin pada saat penyetaraan ada beberapa JF yang tidak 

sesuai dengan bidangnya, maka saya mengusulkan untuk menjadi JFP. Apakah AK saya 

ketika menjadi JF PPBJ bisa dipakai dan menjadi modal saya pada saat saya sudah menjadi 

JFP?  

Jawaban: 

Kalau perpindahan jabatan dalam satu rumpun, tidak memerlukan Uji Kompetensi, namun 

kondisi seperti ini belum ada peraturan yang mengikat. Kalau untuk saat ini, Ibu harus 

mengikuti uji kompetensi dan AK ketika JF PPBJ tidak bisa dipakai. Belum diketahui apakah 

JF PPBJ ini satu rumpun dengan JFP apa bukan.  

6. Mohon informasi untuk ikut bergabung dalam kelas-kelas yang ada, untuk lebih memantapkan 

lagi dalam JFP. 

Jawaban: 

Dalam instagram Pusbindiklatren terdapat Linktree yang mencantumkan berbagai media sosial 

dan grup Telegram yang dikelola Pusbindiklatren, dapat dilihat di sana.  

7. Kalau tidak lulus Uji Kompetensi gelombang 1, apakah kita bisa mengikuti uji kompetensi 

gelombang 2? 

Jawaban: 

Akan ada pembekalan uji kompetensi, kalau Ibu gagal di gelombang 1 akan dipanggil kembali 

di gelombang 2. 

8. Saya baru dilantik menjadi JFP Ahli Muda, apakah untuk Target SKP tahun 2023 ini harus 

berpedoman kepada butir-butir uraian pekerjaan perencana sebagaimana Permenpan RB 



4/2020? Jika misalnya terdapat pekerjaan yang berbeda dengan butir-butir uraian pekerjaan 

perencana, apakah bisa mendapatkan kredit poin? 

Jawaban: 

Mulai tahun 2023, butir-butir AK tidak ada lagi sehingga penilaian AK menggunakan DUPAK 

terakhir dilaksanakan untuk penilaian kinerja tahun 2022. Dalam Permenpan RB 1/2023 

tentang Jabatan Fungsional, perolehan AK tahunan berdasarkan konversi predikat kinerja hasil 

penilaian SKP oleh atasan langsung. Untuk laporannya tidak lagi ke tim penilai, namun akan 

dinilai oleh atasan langsung untuk kinerja tahun 2023. Untuk penyusunan SKP, apabila ada 

pekerjaan yang sekiranya dalam penamaan mirip dengan butir-butir Permenpan RB 4/2020 

diperbolehkan.  Untuk penuangan bahasa kinerja silakan berdiskusi dengan atasan langsung, 

apakah cukup menyesuaikan dengan butir-butir kegiatan unsur perencanaan yang ada di 

Permenpan RB 4/2020 atau harus dibuat lebih spesifik lagi.  

9. Apa syarat-syarat untuk menjadi Tim Penilai di daerah? 

Jawaban: 

Untuk status tim penilai kami masih belum bisa memastikan apakah nantinya akan dihapuskan 

atau tidak. Namun fungsi tim penilai dalam menilai DUPAK, mungkin untuk output kinerja 

tahun 2023 sudah tidak ada lagi. Karena di aturan menpan, penilaian AK terakhir dilaksanakan 

di bulan Juni 2023 untuk output kinerja tahun 2022. Untuk pengumpulan AK tahunannya nanti 

di akhir tahun 2023 berdasarkan predikat kinerja. Apakah nanti atasan langsung bisa berdialog 

dengan tim penilai untuk memutuskan penilaian kepada JFP, belum ada regulasinya dari 

Kemenpan RB.  

10. Misalnya di dalam SKP kita berbunyi uraian tugas di luar aspek perencanaan itu masih 

diakomodir atau tidak? 

Jawaban: 

Sesuai penugasan atasan langsung. Tugas utama tetap di perencanaan, jangan sampai nanti 

tugas-tugas di luar perencanaan pembangunan lebih banyak dibanding tugas-tugas di bidang 

perencanaan pembangunan. Apabila lebih banyak tugas di luar bidang perencanaan 

pembangunan, bisa berdiskusi lagi dengan atasan langsung. 

11. Saya JFP Muda per 1 Oktober 2015. Pada 27 Juni 2019 dilantik mutasi mendadak dari JFP 

Muda ke Kepala Urusan Tata Usaha eselon Va, tanpa dibuatkan SK Pembebasan Sementara 

terlebih dahulu. Saat ini golongan sudah III/D. Apakah dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas nomor : KEP.234/M.PPN/04/2002 dapat dinyatakan cacat prosedur? Apa benar 

sampai saat ini saya tetap sebagai Perencana?  

Jawaban: 

Idealnya saat Bapak menjadi JFP Ahli Muda kemudian Bapak mendapatkan struktural ini 

disebut berhenti sementara. Namun berdasarkan Permenpan RB 4/2020 mengenai 

pemberhentian sementara ini tidak ada. Bapak dimungkinkan diangkat kembali menjadi JFP 

Ahli Muda selama formasi untuk JFP ahli muda ada di unit tersebut. Silakan berkoordinasi 

dengan organisasi mengenai formasi JFP Ahli Muda sedang ada atau tidak. Bapak masih 



menggunakan AK yang tertinggal waktu lalu. Misalnya saat diangkat menjadi struktural AK nya 

250, maka saat diangkat kembali AK nya 250.  

12. Sepengetahuan saya mutasi dari JFP Muda ke Jabatan Struktural bila setingkat /mutasi adalah 

eselon III dan paling tidak eselon IV, tidak boleh sampai 2 tingkat ke bawah atau eselon V, hal 

ini tidak relevan dengan Kepmen PANRB No.17 tahun  2021 pasal 4 ayat 1c yang berbunyi : 

pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang 

ahli pertama. Sedangkan saya JFP Muda. Apakah hal ini juga dapat dikatakan suatu 

kesalahan prosedur atau bagaimana? 

Jawaban: 

Ketentuan aturan penyetaraan jabatan di K/L tertuang pada Permenpan RB 28/2019, 

diperbarui dengan Permenpan RB 17/2021, yang disetarakan adalah jabatan terakhirnya. 

Contoh eselon 3 menjadi madya. Mengenai JFP ahli muda dijadikan menjadi eselon V itu 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan merupakan masalah internal. Ketika ada 

penyetaraan jabatan, kasus Bapak seharusnya jangan diangkat dalam penyetaraan melainkan 

diangkat kembali di jabatan terakhir. Semestinya rekam jejak Bapak dipertimbangkan. Ketika 

Bapak meminta pembatalan penyetaraan konsekuensinya adalah harus mengembalikan 

tunjangan yang diterima saat Bapak disetarakan.  

13. Mengapa kami PNS formasi Tahun 2019 (NIP Tahun 2020) yang mana pada tahun 2022 telah 

diangkat menjadi PNS tidak didaftarkan atau diundang secara langsung untuk mengikuti 

pendidikan untuk JFP, karena kalau berharap pada instansi setempat sering tidak memperoleh 

informasi terkait pendidikan perencana. Harapannya jika Pusbindiklatren sudah memiliki data 

PNS yang mengambil formasi perencana maka ada undangan untuk mengikuti pendidikan 

tersebut. Mengambil contoh untuk auditor pada inspektorat provinsi tanpa diajukan oleh 

instansi ke BPKP, mereka diundang oleh BPKP untuk mengikuti pendidikan auditor. Harapan 

kami formasi yang telah kami pilih sebagai perencana dapat dijadikan dasar untuk diundang 

mengikuti pendidikan perencana ahli pertama. Karena berharap dari instansi asal tetapi belum 

ada pelaksanaan pendidikan perencana. Bahkan jumlah JFP pada Bappelitbangda masih 

sangat sedikit. Mohon untuk dipertimbangkan.  

Jawaban: 

Kami sebagai instansi pembina tidak pernah mendapatkan data mengenai jumlah calon 

perencana yang lulus tes CPNS per tahunnya dari BKN atau Kemenpan RB, kami sudah 

mencoba menyurat BKN dan Kemenpan RB. Seharusnya individu PNS ini mencoba mencari 

informasi. Paling tidak Ibu mengkomunikasikan kepada BKD. Kami menyampaikan informasi 

mengenai pendidikan maupun pelatihan JFP di situs web setiap tahunnya. Sudah beberapa 

tahun terakhir, kami menerapkan paperless.  

14. SK CPNS saya adalah Calon Perencana sejak tahun 2011, tahun 2015 saya mengikuti 

pelatihan fungsional perencana pertama dan mengajukan ke BKD untuk diangkat menjadi 

fungsional pertama tetapi tidak diangkat oleh BKD. Tidak diangkat dengan alasan BKD 

terlambat mengangkat dan takut menjadi temuan serta mereka menginfokan masih bisa naik 



sampai pangkat puncaknya yakni III/D. Saat ini golongan saya III/C tahun keempat dan belum 

diangkat menjadi fungsional perencana baik melalui penyetaraan ataupun inpassing. Padahal 

saya sudah mengajukan persoalan saya ke Sekretaris Bappeda perihal belum diangkat ke 

dalam JFP dan otomatis tidak bisa naik pangkat ke III/D. Sementara di Bappeda saat ini ada 

tiga JFP ahli muda yang masih kosong. Apakah saya bisa diajukan menjadi JFP ahli muda? 

Jika tidak bisa adakah solusi untuk permasalahan saya?  

Jawaban: 

Bisa diusulkan untuk pengangkatan menjadi JFP ahli muda melalui perpindahan jabatan. Ibu 

harus mengikuti uji kompetensi. Saran kami apabila Ibu belum melengkapi pemberkasan 

sampai akhir Februari 2023, sebaiknya Ibu mendaftar secara daring dahulu. Untuk pengusulan 

pengangkatan, salah satu persyaratannya adalah sertifikat dan PAK. Sertifikat dan PAK 

didapatkan setelah lulus uji kompetensi. Berkaitan SK CPNS harus ditanyakan ke BKD, karena 

ada perbedaan nomenklatur, ada Calon Perencana yang merupakan pelaksana atau calon 

fungsional perencana.  

15. CPNS pada Tahun 2005 dengan formasi Teknisi Pertanian. Pada Tahun 2013 saya 

menyelesaikan studi S2 Perencana Ilmu Lingkungan yang dibiayai oleh Pusbindiklatren. Sejak 

Tahun 2017 saya ditempatkan sebagai staf penyusun program anggaran dan pelaporan Dinas 

Pertanian. Pada Tahun 2022, SK kenaikan pangkat IV/A saya dikeluarkan oleh Gubernur. 

Apakah saya bisa diusulkan sebagai JFP? Jika iya bagaimana mekanisme pengusulannya? 

Apa saja yang perlu saya lakukan jika usulan tersebut disetujui sehingga saya layak untuk 

menyandang JFP? 

Jawaban: 

Ibu silakan mengikuti uji kompetensi perpindahan untuk jenjang ahli madya karena Ibu sedang 

di IV/A. Mendaftarkan diri melalui pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar. Syarat dapat dilihat 

pada surat penawaran Uji Kompetensi Tahun 2023 yang tercantum pada menu Informasi 

Publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat ketersediaan formasi. 

16. Bagaimana tahapan yang harus saya lakukan guna memenuhi jabatan JF Perencana? Diklat 

apa saja yang harus saya ikuti? 

Jawaban: 

Yang biasa dilakukan JFP, dapat dilihat pada butir-butir kegiatan perencanaan. Ini dapat dilihat 

pada Permenpan RB No. 4 Tahun 2020. Biasanya digunakan oleh perencana untuk menyusun 

angka kredit. Untuk diklat JFP hanya diberikan untuk Perencana Ahli Pertama, untuk ahli muda 

dan madya belum ada. Pelatihan untuk calon ahli muda dan madya yang ada hanya 

pengayaan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. 
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