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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. TUJUAN DAN SASARAN 
 

1. Tujuan 

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat Fungsional Perencana Utama bertujuan untuk: 

a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan 
tugas jabatan fungsional Perencana Utama secara profesional dengan dilandasi 
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi; 

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, 
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan 

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang 
baik. 

  
2.  Sasaran  

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
persyaratan Jabatan Fungsional Perencana Utama. 

 

B. KOMPETENSI 

Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya. 

Sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Perencana 
Utama, standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah:  

  
1. Pengetahuan 

a. menetapkan alternatif kebijakan; 
b. menilai dan menetapkan hasil pelaksanaan formulasi kebijakan; 
c. menghasilkan perencanaan jangka panjang, makro, kawasan; 
d. menilai hasil pemantauan dan merumuskan saran tindakan korektif; dan 
e. menilai, menyimpulkan hasil evaluasi dan merumuskan rekomendasi 

penyempurnaan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) lingkup 
nasional, provinsi, kab/kota. 

 
2. Keahlian 

 
a. mampu membuat laporan secara sistematik; 
b. mampu melakukan administrasi proyek/kegiatan; 
c. mampu berfikir secara menyeluruh; 
d. mempunyai kemampuan manajemen; 

e. mampu … 
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e. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar; 
f. mampu memimpin kelompok/tim penyusun rencana; 
g. mampu melakukan presentasi dan negosiasi tingkat nasional; 
h. mampu berkomunikasi dengan stakeholders (legislatif, LSM, masyarakat); dan 
i. mampu presentasi dan negosiasi tingkat internasional dalam bahasa asing. 
 

3. Perilaku  

a. Integritas 

Mendahulukan kepentingan organisasi dari pada kepentingan dirinya dan 
mengilhami, menciptakan situasi, sehingga orang lain atau lingkungan 
menumbuhkan satu kata dengan perbuatan (way of life). Indikator perilakunya 
adalah: 

1) menilai kebutuhan organisasi lebih penting/tinggi daripada kepentingan diri; 
2) membentuk stándar yang tegas, berupaya aktif untuk mendorong konsistensi 

orang lain dalam berkata dan berperilaku sesuai tatanan nilai organisasi ketika 
bekerja secara individu dan tim; 

3) secara asertif disertai nilai-nilai kesopanan dan memperhatikan budaya,  
mengoreksi tindakan diri dan orang lain dengan mengacu pada perangkat nilai 
formal maupun informal yang umum; 

4) mampu untuk membangun hubungan yang terbuka, tulus dan dapat dipercaya, 
memperlakukan seluruh individu dengan bijak, bertingkah laku sesuai dengan 
nilai-nilai yang diyakini dan komitmen yang telah disepakati, mempertahankan 
standar integritas yang tinggi; 

5) berperan aktif (mencari cara-cara, suasana, dukungan) untuk mengembangkan 
kepribadian yang integrated dari orang-orang dalam organisasi, dengan 
metode yang efektif; 

6) mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi 
sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yang 
dapat “terbaca”/tersirat dalam langkah atau hasil kerjanya; dan 

7) (memberi nilai) bekerja lebih sebagai kegiatan ibadah daripada mencari nafkah. 

b. Kemampuan Berpikir Strategis 

Mampu berpikir abstrak untuk menangkap inti dari suatu isu pembangunan dan 
membangun suatu  inovasi untuk membangun rencana  kerja   jangka panjang, 
dengan mempertimbangkan faktor kebijaksanaan (wisdom). Indikator perilakunya 
adalah: 

1) membuat pendekatan baru dan mengembangkan gagasan dan strategi kreatif 
yang dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga; 

2) membangun gagasan strategis baru yang berorientasi terhadap kesejahteraan 
masyarakat; 

3) menciptakan konsep-konsep baru yang inovatif untuk memenuhi kepentingan 
lembaga;  

4) memiliki kemampuan pola berpikir lateral dan divergen dengan mengenali 
berbagai strategi, terutama difokuskan pada mencari rekomendasi kebijakan; 

5) mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai gagasan menjadi suatu 
kebijakan perencanaan pembangunan (integratif thinking); 

6) mengintegrasikan pengetahuan mengenai lingkup tugas lembaga dengan 
pemahaman visi jangka panjang untuk memfokuskan aktivitas saat ini pada hal 
penting dalam mencapai tujuan strategis;  

7) merumuskan… 
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7) merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan lembaga 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; 

8) mempertimbangkan kebijakan, perundangan, situasi dan kondisi serta 
kewenangan yang dimiliki dalam mengkaji setiap masalah; dan 

9) mengakomodasi isu regional/global dalam penetapan kebijakan-kebijakan 
organisasi. 

 

c. Beorientasi Pada Kualitas Perencanaan 

Dengan keinginan sendiri melakukan/menghasilkan kualitas yang extra 
ordinary/Continuous Learning. Indikator perilakunya adalah: 

1) menetapkan sasaran organisasi dan memanfaatkan sumber daya untuk 
mencapai hasil; 

2) memelihara dan mengembangkan apa yang telah dicapai (continuous 
improvement); 

3) menggagas kebijakan yang berdampak positif untuk nasional;  
4) mampu menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian dalam 

organisasi; 
5) mampu memberikan akuntabilitas kinerja organisasi; 
6) mempertimbangkan implikasi keputusan terhadap sumber-sumber daya 

strategis yang dimiliki; dan 
7) mendorong tumbuhnya dedikasi dan budaya kerja untuk menghasilkan 

kualitas prima. 
 

d. Membangun Jejaring Kerja  

Membangun jejaring kerja yang luas, antisipatif dan berjangka panjang yang 
manfaatnya tidak sekedar pada fungsi jabatannya saja. Indikator perilakunya 
adalah: 

1) mempromosikan ide dan usulan secara persuasif, membentuk opini dari 
stakeholders dan memproyeksikan/mencerminkan citra positif; 

2) menciptakan serta mengembangkan hubungan kerja yang positif pada level 
strategis; 

3) membangun relasi untuk menciptakan kesempatan di masa depan, 
menempatkan pada kesuksesan organisasi; 

4) membangun citra organisasi yang baik dalam masyarakat; 
5) membina dan menumbuhkan kebutuhan kerjasama; 
6) menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam memantapkan relasi baru 

yang relevan bagi peningkatan peluang pengembangan organisasi di masa yang 
akan datang; 

7) memantapkan kontak/relasi yang bermanfaat, yang memiliki pengaruh pada 
level strategis yang paling tinggi; 

8) membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi 
terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja 
unit organisasinya; dan 

9) mengantisipasi situasi konflik dalam kelompok besar maupun antar tim lintas 
fungsi, dan menyediakan solusi untuk mengatasinya. 

 

BAB II. … 
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                        BAB II 
STRUKTUR KURIKULUM DAN MATA DIKLAT 

 
 
Materi kurikulum Diklat bagi Pejabat Fungsional Perencana Utama harus mampu 

menjawab  isu-isu dan tantangan mendatang, menyangkut globalisasi, pembangunan manusia 
yang berkelanjutan, lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan, 
perencanaan partisipatif (participative planning) serta tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance). 

 
Sasaran kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama pada domain cognitive dan 

skill difokuskan pada pemenuhan kompetensi menurut pekerjaan perencanaan dan lingkup 
tanggung jawab setiap Pejabat Fungsional Perencana Utama. Materi Diklat mencakup salah 
satu bidang kompetensi spesifik yaitu: 

1. Ekonomi; atau 
2. Sosial; atau  
3. Spasial. 
 
 

A. STRUKTUR KURIKULUM 
Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama terdiri atas 3 (tiga) bidang Kompetensi 
Spesifik, yaitu:  

1. Diklat Perencana Utama Ekonomi 
a. Bidang Kompetensi Spesifik Ekonomi (20 sesi); 
b. Uji Kompetensi (4 sesi); atau 

2. Diklat Perencana Utama Sosial  
a. Bidang Kompetensi Spesifik Sosial (20 sesi); 
b. Uji Kompetensi (4 sesi); atau 

3. Diklat Perencana Utama Spasial 
a. Bidang Kompetensi Spesifik Spasial (20 sesi); 
b. Uji Kompetensi (4 sesi). 

 
B. MATA DIKLAT, POKOK BAHASAN DAN JUMLAH SESI 

 
1. Diklat Perencana Utama Ekonomi (20 sesi) 

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi: 
 
No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi 
1 Paradigma 

Pembangunan 
1 Pemahaman Paradigma dan Paradigma 

Pembangunan    
2 

2 Faktor yang mempengaruhi perubahan 
paradigma  

3 Pengaruh perubahan paradigma terhadap 
pilihan Perencanaan Pembangunan   

No. … 
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No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi 
2 Agenda Kebijakan 

Publik Nasional 
dan Daerah 

1 Agenda Kebijakan Publik Nasional 4 
2 Agenda Kebijakan Publik Daerah 

3 Isu dan Kebijakan 
Makro Ekonomi 

  

Beberapa isu terkini: pemahaman, indikator, 
relevansi dengan perekonomian di Indonesia, 
misalkan tentang Globalisasi, Kemiskinan, 
Pembangunan berkelanjutan, Masalah 
Kependudukan, dan sebagainya 

10 

4 Analisis Kebijakan 
Makro 

1 Mempresentasikan Policy/Working paper: 
Permasalahan yang diangkat dan konsep 
yang melandasinya 

4 

2 Memberi ulasan, kritik membangun dan 
masukan pada tulisan rekan Diklatnya 

Jumlah Sesi 20 
 
 

b. Uji Kompetensi (4 sesi) 

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi standar 
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan 
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang 
Kompetensi Spesifik Ekonomi. 

 

2. Diklat Perencana Utama Sosial (20 sesi) 

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi: 
 
No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi 
I Teori Perencanaan Pembangunan Sosial   
1 Isu-isu Strategis dalam 

Perencanaan Sosial 
1 Identifikasi permasalahan sosial 

berdasarkan studi kasus yang diberikan 
(dari sisi masyarakat dan stakeholder 
terkait) 

3 

2 Membuat Skala Prioritas Masalah (dari 
sisi masyarakat dan stakeholder terkait) 

3 Membuat Alternatif Solusi Masalah 
(dari sisi masyarakat dan stakeholder 
terkait) 

2 Modal Sosial, 
Governance dan 
Transformasi Sosial 

1 Konsep dan kerangka modal sosial 2 
2 Modal sosial dan perbaikan  
3 Metode pengelolaan pembangunan 

untuk restorasi modal sosial dan 
perbaikan governance 

4 Hubungan modal sosial dan governance 
dengan transformasi sosial 
 

No. … 
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No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi 
II Proses Perencanaan Pembangunan Sosial: Perencanaan dan Desain 

Implementasi  
1 Perumusan 

Rekomendasi Kebijakan 
Perencanaan 
Pembangunan Sosial 

1 Pembuatan action plan 13 
2 Pembuatan desain implementasi 
3 Pembuatan anggaran terkait dengan 

pembagian peran 

4 Pembuatan anggaran terkait dengan 
peran pendampingan dalam program 

5 Pembuatan anggaran keseluruhan 
untuk program perencanaan 

6 Membuat dokumen perencanaan 
III Proses Perencanaan Pembangunan Sosial: Monitoring, Evaluasi dan Re-design 

Program  
1 Pemanfaatan hasil 

Monev 
1 Pemanfaatan hasil monev untuk re-

design program 
2 

2 Peran Masyarakat dan Multi pihak 
dalam  re-design program 

Jumlah Sesi 20 
 
b. Uji Kompetensi (4 sesi) 
 

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi standar 
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan 
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang 
Kompetensi Spesifik Sosial. 

 

3. Diklat Perencana Utama Spasial (20 sesi) 

a. Mata Diklat dan pokok bahasannya meliputi: 
 
No Mata Diklat Pokok Bahasan Sesi 
1 Development 

Issues in Planning 
1 Isu-isu Strategis (Strategic issues) 6 
2 Isu-isu Antar Lintas (Cross cutting 

issues) 
2 Planning Ethics  Kode Etik Perencanaan (code of conduct 

in planning) 
3 

3 Phillosophy of 
Planning         

  Rationale of planning 3 

4 Paradigm in 
Planning            

1 Planning for the people 8 
2 Planning by the people 

Jumlah Sesi 20 
 
 
 

b. Uji … 
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b. Uji Kompetensi (4 sesi) 
 

Dalam sesi ini, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memenuhi standar 
kompetensi sekurang-kurangnya yang dipersyaratkan sebagai Perencana Utama akan 
dievaluasi secara komprehensif melalui suatu Uji Kompetensi Perencana Utama Bidang 
Kompetensi Spesifik Spasial. 

 
C.  PENYUSUNAN POLICY PAPER  
  

Sebelum pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama, peserta diwajibkan untuk 
menyusun suatu Policy Paper yang akan dipresentasikan dan didiskusikan pada saat Diklat 
berjalan. Topik dan ruang  lingkup penulisan Policy Paper  adalah sebagai berikut:  

 
No Kegiatan Topik & Ruang Lingkup Waktu 

 
1 

 
Policy Paper 

 
1 

 
Permasalahan dalam perencanaan 
pembangunan ekonomi/sosial/spasial* di 
daerah/sektor sesuai dengan minat bidang 
keahlian peserta  
 

 
4-5 

bulan 

2 Memberikan rekomendasi kebijakan skala 
lokal/nasional bagi pimpinan di institusinya 
(pejabat eselon 1 dan/atau pejabat eselon 2) 

    
* disesuaikan dengan Bidang Kompetensi Spesifik peserta 

 
 
D. KOMPETENSI INTI/PERILAKU 

Pelaksana Diklat harus memberikan materi yang berkaitan dengan Kompetensi Inti/Perilaku 
sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B.3 dengan cara menyisipkan muatan indikator 
Perilaku ke dalam Materi Diklat, termasuk dalam penyusunan Policy  Paper.  

 

 

BAB III. … 
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BAB III 

PESERTA 
 

A. PERSYARATAN 
 

Persyaratan peserta Diklat Fungsional Perencana Utama adalah PNS yang akan akan 
menduduki Jabatan Fungsional Perencana Utama dengan kualifikasi: 

1. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik yang dibuktikan dengan 
rekomendasi atasannya sekurang-kurangnya pejabat eselon II dan/atau pejabat                
eselon I; 

2. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

3. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan DP3 terakhir 
dengan nilai rata-rata paling kurang Baik; 

4. berpendidikan sekurang-kurangnya S1; 

5. Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IVc bagi Pejabat Fungsional 
Perencana Madya dengan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya telah mencapai 
765 AK; 

6. Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya/IVd bagi PNS yang akan diangkat 
pertama kali/pindah jabatan; 

7. lulus Tes Materi Perencana Madya bagi calon peserta yang baru akan diangkat pertama 
kali/pindah jabatan menjadi Fungsional Perencana Utama. Peserta yang tidak lulus Tes 
Materi atau tidak bersedia mengikuti Tes Materi, harus mengikuti Diklat Fungsional 
Madya;  

8. telah disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon I untuk mengikuti 
Diklat Fungsional Perencana Utama, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi 
yang bersangkutan paling rendah pejabat Eselon II; 

9. penguasaan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya baik; 

10. mengikuti persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang 
bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Bappenas; 

11. usia setinggi-tingginya 7 (tujuh) tahun sebelum usia pensiun bagi calon peserta yang 
akan diangkat pertama kali/pindah jabatan; dan 

12. menyusun Policy Paper sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C. 

 

B. PENCALONAN PESERTA 

Mekanisme pencalonan peserta Diklat Fungsional Perencana Utama adalah sebagai 
berikut:  

1. Calon peserta dari Kementerian PPN/Bappenas  

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) menyiapkan  daftar nama calon 
peserta yang telah memenuhi persyaratan, dan mengusulkan kepada pimpinan unit 
kerja, pejabat eselon II masing-masing calon peserta untuk mendapatkan 

persetujuan … 
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persetujuan mengikuti Diklat dengan tembusan kepada pejabat eselon I masing-
masing;  

b. Karo SDM mengirimkan daftar nama calon peserta yang telah disetujui pejabat 
eselon II nya kepada Kepala pusbindiklatren untuk mengikuti Diklat Fungsional 
Perencana Utama dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas; dan 

c. Pusbindiklatren melakukan seleksi administratif dan menempatkan calon peserta 
Diklat sesuai ketentuan. 

 
2. Calon peserta dari Instansi Pusat 

a. Pimpinan unit kerja yang membidangi perencanaan mengajukan pencalonan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian, mengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. 
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, dengan tembusan  Kepala Pusbindiklatren; 

c. Pusbindiklatren akan memanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali 
atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk mengikuti Tes Materi 
Perencana Madya. Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus mengikuti Diklat 
Fungsional Perencana Madya; dan 

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta 
Diklat sesuai ketentuan. 

 
3. Calon peserta dari Provinsi 

a. Pimpinan unit kerja yang membidangi perencanaan di tingkat Provinsi mengajukan 
pencalonan kepada Gubernur; 

b. Gubernur mengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg PPN/Sestama 
Bappenas dengan tembusan  Kepala Pusbindiklatren; 

c. Pusbindiklatren akan memanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali 
atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk mengikuti Tes Materi 
Perencana Madya; peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus mengikuti Diklat 
Fungsional Perencana Madya; dan 

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta 
Diklat sesuai ketentuan. 

 
 

4. Calon peserta dari Kabupaten/Kota 

a. Pimpinan unit kerja yang membidangi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota 
mengajukan pencalonan kepada Bupati/Walikota; 

b. Bupati/Walikota mengajukan pencalonan kepada Bappenas c.q. Sesmeneg 
PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan  Kepala Pusbindiklatren; 

c. Pusbindiklatren akan memanggil calon peserta yang akan diangkat pertama kali 
atau pindah jabatan menjadi Perencana Utama untuk mengikuti Tes Materi 
Perencana Madya. Peserta yang tidak lulus Tes Materi, harus mengikuti Diklat 
Fungsional Perencana Madya; 

d. Pusbindiklatren melakukan seleksi adminstratif dan menempatkan calon peserta 
Diklat sesuai ketentuan. 

C. EVALUASI … 
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C. EVALUASI PESERTA 

1. Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi 

 a.   Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Perencana Utama adalah: 
1) kehadiran kehadiran peserta sekurang-kurangnya 90%; dan 
2) nilai Quiz dan Latihan paling kurang 70; 

b. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
angka 1) dan angka 2) tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan 
Gugur. 

c. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mengikuti proses pencalonan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf B. 
 

2. Uji Kompetensi  

a. Uji Kompetensi terutama difokuskan pada aspek kemampuan penulisan Policy 
Paper dan dipresentasikan serta dipertahankan di hadapan para penguji yang 
diusulkan oleh Pelaksana Diklat dan disetujui oleh Pusbindiklatren.  

b. Setiap peserta akan diuji minimal oleh 4 orang penguji yang terdiri atas: 

1) Wakil Menteri PPN atau Pejabat Pejabat eselon I Bappenas. 
2) Dosen Pembimbing; 
3) Atasan langsung atau pejabat eselon I atau pejabat eselon II dari instansi yang 

bersangkutan; dan 
4) Penguji Tamu dari Perguruan Tinggi/Universitas. 

Format penilaian Uji Kompetensi ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 5. 
 
 

3.  Kualifikasi Kelulusan 

a. kualifikasi kelulusan peserta didasarkan pada hasil nilai Uji Kompetensi dengan 
ketentuan sebagai berikut:  

1) Sangat Memuaskan   (skor:  95,0 - 100) ; 
2) Memuaskan    (skor:  90,0 - 94,9); 
3) Baik Sekali    (skor:  80,0 - 89,9); dan 
4) Baik     (skor:  70,0 - 79,9). 

 
b. Apabila dalam penentuan peringkat/ranking, terdapat kesamaan nilai Uji 

Kompetensi maka yang menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah rata-rata 
dari nilai Quiz dan Latihan. 

 
 

4. Kategori Hasil Evaluasi Akhir Peserta terdiri atas: 
   

a. Peserta dinyatakan Lulus apabila Lulus Uji Kompetensi dengan nilai paling                
kurang 70. 

  
b. Peserta yang memperoleh nilai Uji Kompetensi kurang dari 70, tetapi tingkat 

kehadirannya lebih dari 90% dengan nilai Quiz dan Latihan paling kurang 70, 
dinyatakan Tidak Lulus. 

 

c. Peserta … 



 -11- 

c.  Peserta bagaimana dimaksud dalam huruf b: 
1) diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat; 
2) tidak diberikan angka kredit; dan 
3) diberikan kesempatan untuk mengulang Uji Kompetensi dalam kurun waktu 2 

(dua) tahun. 

d. Hasil evaluasi terhadap peserta yang telah dilakukan oleh Pelaksana Diklat dibahas 
dalam evaluasi akhir.  

e.    Evaluasi akhir bertujuan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta, dilakukan 
oleh suatu tim yang terdiri atas: 
1) Pusbindiklatren (selaku Ketua Tim Evaluasi); 
2) Kepala Pelaksana Diklat; dan  
3) Apabila diperlukan, dapat mengundang narasumber yang dianggap dapat 

membantu proses penentuan kelulusan peserta. 
 
 

 

BAB IV … 
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BAB IV 

TENAGA PENGAJAR 
 
 

A. SUMBER-SUMBER TENAGA PENGAJAR 

Tenaga Pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Utama dapat berasal dari : 

1. Pejabat Negara; 
2. Pejabat Karier; 
3. Pejabat Fungsional Perencana Utama; 
4. Widyaiswara; 
5. Pakar; dan 
6. Praktisi. 

 
B. PERSYARATAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR  

Kriteria untuk menjadi tenaga pengajar pada Diklat Fungsional Perencana Utama adalah: 

1. menguasai materi yang diajarkan; 
2. bersedia memberikan bimbingan penyusunan policy paper selama waktu yang 

ditentukan oleh Pusbindiklatren dan Pelaksana Diklat; 
3. terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien; 
4. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pendidikan dan pelatihan; 
5. berpendidikan sekurang-kurangnya S2; dan 
6. memiliki sertifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana Utama yang ditetapkan oleh 

Pusbindiklatren. Pusbindiklatren dapat memberikan sertifikat mengajar Diklat 
Fungsional Perencana Utama, apabila: 

a. memiliki ijazah S2 dan telah mengikuti dan lulus Diklat Training Of Trainers (TOT) 
fungsional perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren; atau 

b. memiliki ijazah S2 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat yang akan diajarkan 
dan berpengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun mengajar dalam gelar S2 pada 
bidang tersebut; atau  

c. memiliki ijazah S3 di bidang yang sesuai dengan mata Diklat dan berpengalaman 
sekurang-kurangnya 5 tahun mengajar dalam gelar S3 pada bidang tersebut. 

C. PENUGASAN 

Tenaga pengajar Diklat Fungsional Perencana Utama harus mendapat persetujuan dari 
Pusbindiklatren dan untuk itu memiliki kewajiban sebagai berikut:  

1. melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan 
pada setiap akhir penugasan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan Pelaksana 
Diklat; dan 

2. memberikan masukan, baik diminta atau tidak diminta kepada Pelaksana Diklat 
berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada 
program Diklat berikutnya.  

 

 
 BAB V. … 
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BAB V 
PELAKSANAAN 

 
 
A. PELAKSANA DIKLAT 

 
Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama adalah Bappenas selaku Instansi Pembina 
JFP, yang dilaksanakan langsung oleh Pusbindiklatren atau Unit Kerja Eselon II di Bappenas 
yang  membidangi masalah kediklatan. Pelaksanaan Diklat dapat dilakukan secara 
swakelola atau melalui kerjasama dengan Lembaga Diklat lain yang telah terakreditasi. 

 

B. JUMLAH PESERTA 
 

Jumlah peserta Diklat Fungsional Perencana Utama tidak dibatasi minimalnya, tetapi 
sebanyak-banyaknya adalah 20 orang per kelas.  

 
C.  WAKTU PELAKSANAAN 
  

Diklat Fungsional Perencana Utama dilaksanakan untuk 24 sesi dalam jangka waktu 1 
(satu) minggu. Jumlah sesi sebanyak 24 sesi ini merupakan sesi tatap muka di kelas dengan 
metode pembelajaran ceramah, diskusi, seminar dan presentasi, tidak termasuk jangka 
waktu yang diperlukan untuk proses bimbingan penyusunan policy paper.  

 
 

D.  SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 
 
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama meliputi 
sarana, prasarana dan alat bantu. 

 
1. Sarana 

 
Sarana Diklat antara lain papan tulis dan flip chart. 

 
2. Prasarana  

 
Prasarana yang akan digunakan dalam Pelaksana Diklat Fungsional Perencana  Utama 
antara lain meliputi: ruang kelas, ruang diskusi,  ruang seminar, ruang komputer, 
ruang studio, dan perpustakaan. 

 
3. Alat Bantu 

 
Sarana Diklat antara lain Overhead Projector, sound system, TV dan video. 

 
 
 
 
 
 

BAB VI. … 
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BAB VI 
METODE PEMBELAJARAN 

 
A. PENDEKATAN 

 
Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar Diklat Fungsional Perencana 
Utama adalah pendekatan andragogi atau metode pembelajaran untuk orang dewasa.  
 
Dalam pendekatan andragogi ini beberapa hal yang perlu dipahami adalah: 

a. para peserta diperlakukan sebagai seorang dewasa, dan bukan sebagai anak-anak;  

b. peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah, 
sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan 
pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah; dan 

c. kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan 
belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi 
peserta, baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk dicarikan 
pemecahannya. 

 

 
B. METODE PEMBELAJARAN 

 
Berdasarkan pendekatan andragogi tersebut, maka metode yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar Diklat Fungsional Perencana Utama adalah: 

 
1. Ceramah dan Diskusi  

Metode ceramah dan diskusi digunakan dalam proses belajar mengajar agar tercipta 
komunikasi dua arah sehingga peserta dapat memberikan pemikiran dan 
pengalamannya dalam menganalisis masalah. 
 

2. Studi Mandiri 
Studi Mandiri digunakan dalam pembuatan Policy Paper dalam kurun waktu 4-5 bulan 
sebelum waktu Diklat, dengan bimbingan dari dosen/pengajar yang ditentukan oleh 
Pusbindiklatren dan Pelaksana Diklat. 
 

3. Seminar 
Untuk memperluas wawasan dan pola pikir peserta Diklat, seminar akan diberikan 
secara berkala dengan cara mengundang para praktisi/pakar.  
 

4. Presentasi  

Peserta mempresentasikan Policy Paper yang dibuat, dihadapan pejabat eselon I dan II 
Bappenas serta para Pejabat Fungsional Perencana lainnya, sekurang-kurangnya dua 
kali sebelum dilakukan Uji Kompetensi. 

 
 

BAB VII. … 
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BAB VII 

PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN 
 
Perencanaan, Pembinaan dan Pembiayaan Diklat Fungsional Perencana Utama adalah sebagai 
berikut: 
 
A. PERENCANAAN 

1. Untuk menjamin kualitas Pelaksanaan Diklat, Pelaksana Diklat Fungsional Perencana 
Utama merencanakan dengan cermat semua kebutuhan, yaitu:  

a. memastikan jumlah tenaga pengajar yang diperlukan untuk melaksanakan Diklat 
dengan kompetensi yang sesuai dengan struktur kurikulum; 

b. memastikan sarana, prasarana dan alat bantu yang diperlukan selama Diklat dalam 
kondisi siap dipergunakan; dan 

c. memastikan jumlah peserta yang efektif perkelas, sebanyak-banyaknya 20 orang. 
 

2. Tata cara pengajuan rencana Diklat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah 
sebagai berikut:  

a. Pelaksana Diklat membuat rencana kebutuhan tersebut dalam proposal yang 
kemudian menyampaikan kepada kepala Pusbindiklatren, paling lama 1 (satu) 
bulan sebelum Diklat dilaksanakan; dan 

b. Dalam hal Diklat dilaksanakan oleh Pusbindiklatren, maka Bidang Penyelenggaraan 
Diklat menyiapkan rencana pelaksanaan dan biaya untuk disampaikan kepada 
Kepala Pusbindiklatren, paling lama 1 (satu) bulan sebelum Diklat dilaksanakan. 

 
Format penilaian pelaksanaan Diklat ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 6. 

 
  

B.  PEMBINAAN 

1. Pembinaan terhadap Pelaksana Diklat Fungsional Perencana Utama adalah tanggung 
jawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana; dan 

2. Tujuan pembinaan ini adalah untuk menjaga agar kualitas Diklat sesuai dengan 
kebutuhan Instansi/Unit Perencanaan; dan kompetensi peserta Diklat dapat memenuhi 
standar kompetensi jabatan Fungsional Perencana Utama. 

 
 
C.  PEMBIAYAAN 
 

Pembiayaan program Diklat Fungsional Perencana Utama dapat dilakukan dengan 
mekanisme sebagai berikut: 

1. Cost Sharing Type III, yaitu Bappenas membiayai Akomodasi dan tuition fee Diklat, 
sedangkan instansi pengirim membiayai transpor peserta dari instansi peserta ke 
tempat Diklat PP pada awal dan akhir Diklat ditambah uang saku peserta; 

 

 
2. Cost … 
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2. Cost Sharing Type IV, yaitu Bappenas akan membiyai tuition fee sedangkan instansi 
pengirim membiayai akomodasi, transport, dan uang saku peserta; dan 

3. Mandiri, yaitu seluruh biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta. 
 

BAB VIII. … 
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BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
 

A. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANA DIKLAT 

a. Pusbindiklatren Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggungjawab untuk 
memantau seluruh aspek pelaksanaan Diklat yang meliputi proses belajar mengajar, 
kinerja peserta, pengajar dan pelaksana Diklat, termasuk ketersediaan fasilitas, dan 
aspek teknis pelaksanaan lainnya; 

b. Untuk setiap pelaksanaan Diklat, pemantauan dilakukan oleh Staf Pusbindiklatren 
dengan melalui email, surat atau kunjungan fisik ke tempat Diklat dan dilaporkan 
kepada Kepala Pusbindiklatren untuk dapat diambil penyesuaian atau tindakan koreksi 
apabila diperlukan; dan 

c. Hasil pemantauan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan akan diinformasikan kepada para 
pelaksana Diklat dalam Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar Pusbindiklatren. 

 
B. EVALUASI PELAKSANAAN DIKLAT 

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri atas : evaluasi pengajar, evaluasi proses 
pelaksanaan Diklat, evaluasi paska Diklat, dan evaluasi terhadap bahan ajar (materi 
Diklat). 

 
 

C.  EVALUASI PENGAJAR 
 

Aspek yang dinilai dari Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut: 

1. pencapaian tujuan instruksional; 
2. sistematika penyajian; 
3. kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 
4. ketepatan waktu, kehadiran, dan cara menyajikan; 
5. penggunaan metode dan sarana Diklat; 
6. sikap/Affective; 
7. cara menjawab pertanyaan dari peserta; 
8. penggunaan bahasa; 
9. pemberian motivasi kepada peserta; 
10. penguasaan materi; 
11. kerapihan berpakaian; 
12. kerjasama antar pengajar; dan 
13. kerjasama dengan pelaksana Diklat. 

 
Penilaian terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta dan pelaksana Diklat dengan 
menggunakan skala kuantitatif dan disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai 
masukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar. Format penilaian tenaga pengajar 
ini dapat di lihat pada Anak Lampiran Formulir 7. 
 
 
 
 

 D. EVALUASI … 
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D. EVALUASI KINERJA PELAKSANA 
 

Aspek yang dinilai terhadap Kinerja Pelaksana antara lain sebagai berikut: 
 
1. efektivitas pelaksanaan; 
2. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 
3. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 
4. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet; 
5. ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 
6. ketersediaan Laboratorium/Studio Perencanaan; 
7. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah; 
8. pelayanan terhadap peserta dan pengajar; dan 
9. administrasi Diklat, antara lain: 

a. sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik; dan 
b. tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file. 

 
Penilaian terhadap Kinerja Pelaksana Diklat dilakukan oleh peserta, tenaga pengajar dan 
Pusbindiklatren Bappenas. Format penilaian Kinerja Pelaksana Diklat ini dapat di lihat 
pada Anak Lampiran Formulir 8.  

 
E. EVALUASI PASKA DIKLAT 
 

Setelah pelaksanaan Diklat berakhir dilakukan evaluasi Paska Diklat setiap tahun secara 
menyeluruh terhadap pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Utama untuk mengetahui 
efektifitas program serta dalam rangka penyempurnaan program selanjutnya. Evaluasi 
dilakukan oleh Instansi Pembina JFP berkoordinasi dengan Pelaksana Diklat. Disamping 
itu, evaluasi juga dilakukan terhadap aspek-aspek: 

 
1. kemampuan dan pendayagunaan alumni;  
2. sejauh mana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya 

dalam melaksanakan tugas dalam jabatan yang dipangkunya;  
3. sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam jabatan fungsional; dan 
4. kontribusi alumni Diklat terhadap kualitas output dari instansi tempat alumni bekerja.  
  
Evaluasi dilakukan terhadap alumni, atasan langsung alumni, dan rekan kerja alumni. 
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Instansi peserta. 

 
F. EVALUASI KURIKULUM  

 
Untuk mengantisipasi perkembangan pengetahuan dan tuntutan tugas-tugas seorang 
perencana, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap Kurikulum Diklat 
Fungsional Perencana Utama. Evaluasi terhadap Kurikulum dilakukan oleh Instansi 
Pembina JFP dibantu oleh Pakar yang ditunjuk Pusbindiklatren, bekerjasama dengan 
Pelaksana Diklat. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari para peserta, 
tenaga kediklatan, unit perencanaan tempat alumni bekerja, dan unsur-unsur lain yang 
terlibat dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana. Atas dasar evaluasi ini, 
penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Perencana Utama dimungkinkan. 

 
Dalam rangka penyempurnaan kurikulum Diklat, setiap Pelaksana Diklat diharuskan 
mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada para peserta Diklat, tenaga pengajar dan 
komponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat (termasuk panitia/pengelola inti 

Diklat … 



 -19- 

Diklat) dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum. Kuesioner evaluasi dibuat oleh 
Pusbindiklatren, Bappenas. 

 
 Aspek-aspek yang perlu dievaluasi meliputi: 

a. kesesuaian kandungan materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi yang ada; 
b. kesesuaian kandungan materi Diklat untuk setiap Bidang, setiap Mata Diklat dan setiap 

Pokok Bahasan; 
c. lama waktu penyelenggaraan Diklat yang diberikan; 
d. kesesuaian antara Bidang/Mata Diklat/Pokok Bahasan dengan jumlah sesi; 
e. kesesuaian antara Mata Diklat dengan metode pengajaran yang diberikan; 
f. kesesuaian antara Materi Diklat dengan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan 
g. usulan-usulan Materi Diklat yang diperlukan untuk masing-masing jenjang Diklat. 

BAB IX. … 
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BAB IX 

SERTIFIKASI 
 

Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Utama terdiri dari: 

1. Sertifikat mengikuti Diklat; diberikan pada semua peserta Diklat yang  mengikuti 
Diklat sekurang-kurangnya 90% tingkat kehadiran. Format daftar dan data peserta 
Diklat ini di sampaikan kepada Pusbindiklatren sebagaimana dapat dilihat pada 
Anak Lampiran Formulir 9; 

2. Sertifikat Kompetensi Perencana Utama (SKP-Utama) diberikan kepada peserta 
Diklat yang lulus uji kompetensi perencana Utama.  

3. SKP-Utama merupakan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Perencana Utama dan merupakan syarat pengangkatan menjadi Perencana Utama; 

4. Jenis, bentuk dan ukuran serta penomoran SKP-Utama ditetapkan oleh 
Pusbindiklatren;  

5. SKP-Utama ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Diklat dan Instansi Pembina 
JFP; dan 

6. Jumlah peserta yang lulus (L) dan tidak lulus (TL) Diklat Fungsional Utama di 
sampaikan kepada Pusbindiklatren dalam laporan pelaksanaan Diklat.  

Format laporan ini dapat dilihat pada Anak Lampiran Formulir 10; 
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