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I.   Pendahuluan 

Aparatur fungsional perencana adalah pegawai yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit 

perencanaan tertentu. Sedang kata perencanaan lazim pula di beri pengertian sebagai kegiatan 

pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 

dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan 

penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan.  

Sementara itu, kata penguatan kapasitas disini lebih dimaksudkan sebagai serangkaian   

kegiatan yang mengarah pada upaya untuk melaksanakan kegiatan perencanaan secara optimal. 

Dimana  penguatan dari kata dasar kuat yang berarti mampu dan kuasa serta berkesanggupan, 

sedang kapasitas berarti keluaran maksimum atau kemampuan berproduksi sehingga dengan 

demikian diharapkan pemangku Jabatan Fungsional Perencana mampu dan mempunyai kuasa 

serta sanggup dalam menjalankan tugas yang diemban serta mampu secara maksimal 

menghasilkan kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Namun demikian kata 

penguatan kapasitas juga mengandung pengertian sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 

penguatan kapasitas lebih mengarah pada sejumlah kegiatan baik yang menyangkut faktor 

internal yakni pada diri seorang perencana sendiri maupun faktor eksternal yakni pada hasil-

hasil yang dapat dilihat dari pola-pola kerja yang berhasil guna baik oleh atasan maupun 



institusi (unit kerja) dimana seorang perencana ditempatkan serta adanya dukungan komitmen 

dari pimpinan untuk memberdayakan aparatur  perencana sesuai amanat  ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu proses juga berarti suatu kondisi dan kegiatan yang 

berkelanjutan dan terus menerus yang melibatkan dimensi ruang dan waktu.  

Dalam kaitan pembahasan ini, setidaknya dapat dilihat dua hal penting yang perlu 

menjadi perhatian. Pertama dari sisi potensi seorang perencana itu sendiri (faktor internal). 

Yang kedua produk yang dihasilkan oleh pengambilan keputusan seorang perencana (faktor 

eksternal) apakah memiliki manfaat yang dapat diambil baik oleh atasan maupun institusi yang 

memang membutuhkan input dari produk-produk kerja yang dihasilkan oleh seorang 

perencana.  

 

II.  Jabatan Fungsional Perencana 

Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh 

Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.  baik Jabatan Fungsional Perencana (JFP) 

maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di 

Instansi/lembaga Pemerintahan.  Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan 

wewenang sendiri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian visi 

misi organisasi. 

Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Jabatan Fungsional 

adalah: “Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang 

PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 

atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri”. 

Lebih lanjut secara tehnis administratif Jabatan Fungsional Perencana seperti diatur 

dalam Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 dan SKB Kepala Bappenas dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor Keputusan 1106/Ka/08/2001 dan Nomor : 34A Tahun 

2001 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan angka kriditnya dikemukakan 

bahwa tugas  Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan 

teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerihtah; ruang 

lingkup kegiatan perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang perencanaan yang  

merupakan fungsi manajemen pemerintahah yang teridi atas: 

1.  Identifikasi permasalahan. 

2. Perumusan alternatif kebijakan perencanaan 

3. Pengkajian alternatif 

4. Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan 

5. Pengendalian pelaksanaan 

6. Penilaian hasil pelaksanaan 



Sedangkan unit perencanaan instansi pemerintah adalah unit kerja yang melaksanakan 

kegiatan fungsional yaitu :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit/ 

lembaga perencanaan lain di departemen, Unit perencanaan kantor Menteri Negara, Badan 

Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) propinsi/kabupaten/kota, dan unit/lembaga 

perencana lain di pemerintah propinsi/kabupaten/kota. 

 

           Eksistensi Jabatan fungsional perencana di antaranya seperti diatur dalam Keputusan 

Menpan Nomor : 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka. 

Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya. Aturan ini merupakan bentuk pemberian 

kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara 

kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahansan meliputi kewenangan, 

prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas 

perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah. 

Substansi Keputusan Menteri Pendayagunaan  pada prinsipnya memberikan 

kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan profesionalisme dan karirnya 

dalam jabatan fungsional.  Jabatan ini dikenal dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFP).  

Dengan keputusan pemerintah ini, setiap PNS yang memiliki tugas dan fungsi  perencanaan 

diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi diri dan 

sumberdaya di institusinya.  Di dalam pasal 1 Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 

yang dimaksud perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang  dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan 

perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan 

pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 

dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan 

penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

III.  Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Perencana. 

Dalam upaya penguatan kapasitas  jabatan fungsional perencanan Idealnya seorang 

pejabat Fungsional Perencana  melaksanakan tugas perencanaan mulai dari identifikasi 

permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan 

alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan sebagaimana 

tersebut dalam pasal  1 Keputusan Besaman Kepala Bappenas dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor Keputusan 1106/Ka/08/2001 dan Nomor : 34A Tahun 2001 dalam bahasa 

lapangan/tehnisnya pejabat fungsional perencana mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan 

bahan formulasi kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, 

memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi dan rencana, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja beserta 

jajarannya untuk mengambil langkah-langkah/kebijakan lebih lanjut. Disamping itu perlu 

diperhatikan  dua kata kunci bagi fungsional Perencana dalam melaksanakan kegiatan 

Perencanaan: 

1. Faktor  internal ; Aparatur perencana dituntut untuk memiliki sejumlah kualitas dan 

memahami dengan baik keharusan yang harus ada dalam sebuah kegiatan perencanaan. 

Langkah pertama : Seorang perencana harus menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ia 

fokuskan sesungguhnya adalah apa yang diinginkannya, namun tetap memperhatikan 



obyektifitas. Seperti yang diungkapkan para ahli bahwa dalam merencanakan langkah 

awal yang paling penting adalah memahami tujuan yang hendak dicapai. 

Langkah kedua : Seorang Perencana menyadari tentang apa yang ada pada dirinya 

ataupun yang menjadi kekuatan dari unit organisasi, yang menyangkut Sumber Daya 

Manusia (SDM), dukungan anggaran atau sarana dan prasarana lainnya termasuk 

kemampuan administrasi dari sebuah unit kerja. 

Langkah ketiga : lebih mengarah pada kekuatan diatas guna sampai pada tujuan. 

Langkah keempat : pemikiran dari akibat yang bakal terjadi dari penggunaan alat 

tersebut. Langkah ini merupakan sebuah tantangan dari seorang perencana, karena lebih 

mengarah pada ketercapaian tujuan dan nilai keberhasilan dari sebuah kegiatan 

perencanaan. Yang tidak kalah penting adalah seorang perencana harus memahami 

dengan baik yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Bila ini dipahami dengan baik 

maka dapat dilihat bahwa setiap langkah kerja ini ia pun berhak memperoleh penilaian 

angka kridit sebagai salah satu cara pengembangan kariernya.Perolehan angka kridit 

bagi fungsional perencana disesuaikan dengan tingkat golongan kepangkatan 

fungsional perencana itu. Namun pada umumnya tidak terlepas dari mengumpulkan, 

mengolah dan menyajikan. 

 

2. Faktor Eksternal;  hal ini difokuskan pada produk perencanaan yang  setidaknya 

didasari tiga pokok utama: 

Pertama : kondisi obyektif dari sebuah obyek kerja perencanaan, perencanaan yang baik 

adalah yang mampu merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. 

Kedua : adanya dukungan referensi yang memadai yang bersumber dari argumen ilmiah 

serta pengalaman yang telah melalui uji coba dan telah nyata keberhasilannya sebagai 

acuan dasar perencanaan. 

Ketiga ; menuntut adanya kebijakan dari para mitra perencana untuk menempatkannya 

pada apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yang prinsipnya mengarah pada 

penguatan kapasitas aparatur perencana guna memperjelas arah dan kualitas dari 

berbagai kebijakan dan program kerja pada suatu institusi tertentu yang serta adanya 

dukungan komitmen dari pimpinan untuk memberdayakan aparatur  perencana sesuai 

amanat  ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Kesimpulannya bahwa faktor eksternal pada seorang Fungsional Perencana adalah 

kemampuan dalam mengaktualisasikan kemampuannya keluar. Dalam arti bagaimana 

pendayagunaan kemampuan ke instansi Kementerian/Lembaga lintas sektoral.  

Fungsional Perencana dapat didayagunakan untuk tugas-tugas lintas sektoral baik 

mereka sebagai pendampingan maupun utusan. Hasilnya mereka mengkaji ulang dalam 

bentuk tulisan untuk kepentingan internal mereka bertugas maupun eksternal. Namun 

secara kusus diharapkan Fungsional Perencana dapat diberdayakan keberadannya untuk 

tugas dan fungsi yang berada dalam lingkup instasi mereka bertugas. Dengan demikian 

penguatan kapasitas jabatan fungsional perencana dapat memberi warna yang baik bagi 

kepentingan pembangunan, dengan demikian diharapkan pemangku Jabatan Fungsional 

Perencana mampu dan mempunyai kuasa serta sanggup dalam menjalankan tugas yang 

diemban serta mampu secara maksimal menghasilkan kinerja sesuai dengan Tugas 

Pokok dan Fungsinya.  

Dua faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jelasnya  seorang 

perencana dituntut memiliki potensi baik yang diperoleh melalui jalur Pendidikan (formal dan 

non formal), pengalaman, maupun tingkat pemikiran yang menghasilkan produk perencanaan. 

Semakin baik potensi yang ada pada diri seorang perencana, semakin baik produk-produk kerja 



yang dihasilkan dan terlihat jelas arah dan manfaatnya baik oleh atasan maupun institusi (unit 

kerja) yang menjadi mitra (caounter part) dari seorang perencana. 

 

IV.Penutup 

 

Jabatan fungsional Perencana adalah bagian yang terpisahkan dari struktur unit kerja 

yang berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan dimana dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dimana 

ruang lingkup perencanaan meliputi;  

 

1. Melakukan kegiatan perencanaan yang sifatnya makro, sektoral maupun regional 

dan berdampak secara nasional maupun regional. 

2. Perencanaan yang dilakukan secara konprehensif mulai identifikasi masalah, 

penyusunan alternatif, sampai dengan penilaian atas hasil pelaksanaan. 

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi. 

 

Penguatan kapasitas jabatan fungsional perencana perlu diupayakan, sehingga bisa 

memberikan kontribusi yang besar dalam penjabaran tugas, pokok dan fungsi dari institusi 

yang menaunginya. Disini perlu pentingnya kemitraan dalam sebuah kegiatan perencanaan. 

Kemitraan yang dimaksud adalah perlunya keseragaman pemahaman antara aparatur perencana 

dengan pelaksanan, juga dimaksudkan adanya saling berbagi (sharing) baik kepada atasan, 

bawahan, teman ssejawat, ataupun pada kolega yang memiliki concern yang sama pada obyek 

perencanaan. Sharing dapat dilakukan baik melalui tukar pikiran atau obrolan santai, namun 

tetap fokus pada obyek perencanaan . Pada tingkat formal produk perencanaan perencanaan 

yang dibuat dapat dipresentasikan dalam satu kelompok guna memperoleh penilaian dan 

umpan balik (feed back) dari fihak-fihak yang menjadi mitra perencana. Manfaat yang diambil 

dari presentasi yang dilakukan antara lain mitra dapat memberikan penilaian terhadap 

objektifitas kualitas isi produk tersebut guna memberikan dukungan atau perbaikan-perbaikan 

sehingga penguatan kapasitas jabatan fungsional perencana dapat memberikan kontribusi 

kepada berbagai fihak. 

Tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jabatan fungsional perencana, karena dengan 

adanya pembinaan akan semakin terarahnya pengembangan  karier baik kepangkatan maupun 

jabatan melalui pengusulan angka kridit. Sesuai dengan keputusan Menpan No. 

16/KEP/M.PAN/3/2001. 

Selain pembinaan yang bersifat administratif, pembinaan juga dapat diarahkan pada 

optimalisasi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional perencana. Dalam hal ini dapat 

disebutkan antara lain perlunya singkronisasi antara jabatan fungsional perencana dengan 

jabatan struktural. Bila hal ini dilaksanakan, maka secara institusional keduanya akan saling 

memberikan kontribusi dan dengan sendirinya terbuka bagi pengembangan karier. 

Upaya untuk mewujudkan Jabatan Fungsional Perencana yang profesional, perlu 

mendudukkan mereka sebagai pegawai yang memiliki profesional sebagai perencana yang 

dilengkapi dengan hak dan kewajiban serta adanya dukungan komitmen dari pimpinan untuk 

memberdayakan aparatur  perencana sesuai amanat  ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini akan dapat menumbuhkan motivasi dan komitmen Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan untuk meningkatkan dan memenuhi profesionalisme di bidang perencanaan. 

Dalam melaksanakan fungsinya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri, dia juga  

dibantu oleh tenaga /pegawai atau profesional yang lain. Namun tanggung jawab hasil 



pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional 

tersebut. Hasil dari pelaksanaan tugas disampaikan kepada instansi pembinanya, dan intansi di 

tempat pejabat fungsional tersebut dipekerjakan. 

Dengan demikian penguatan kapasitas jabatan fungsional perencana dapat memberi 

warna yang baik bagi kepentingan pembangunan,  sehingga dengan demikian diharapkan 

pemangku Jabatan Fungsional Perencana mampu dan mempunyai kuasa serta sanggup dalam 

menjalankan tugas yang diemban serta mampu secara maksimal menghasilkan kinerja sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.  
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ABSTRAK 

 

Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh Pegawai 

Negeri Sipil selain Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.  baik Jabatan Fungsional Perencana (JFP) 

maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di 

Instansi/lembaga Pemerintahan.  

Tehnis administratif Jabatan Fungsional Perencana seperti diatur dalam Keputusan Menpan 

No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 dan SKB Kepala Bappenas dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor Keputusan 1106/Ka/08/2001 dan Nomor : 34A Tahun 2001 tentang 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan angka kriditnya dikemukakan bahwa tugas  

Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis 

fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah. 

Dalam upaya penguatan kapasitas  jabatan fungsional perencanan Idealnya seorang pejabat 

Fungsional Perencana  melaksanakan tugas perencanaan mulai dari identifikasi permasalahan, 

perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan 

rencana pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan. 

Faktor  internal dan Faktor Eksternal adalah ini saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Jelasnya  seorang perencana dituntut memiliki potensi baik yang diperoleh melalui 

jalur Pendidikan (formal dan non formal), pengalaman, maupun tingkat pemikiran yang 

menghasilkan produk perencanaan. Semakin baik potensi yang ada pada diri seorang 

perencana, semakin baik produk-produk kerja yang dihasilkan dan terlihat jelas arah dan 

manfaatnya baik oleh atasan maupun institusi (unit kerja) yang menjadi mitra (caounter part) 

dari seorang perencana, serta adanya dukungan komitmen dari pimpinan untuk 

memberdayakan aparatur  perencana sesuai amanat  ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 

Kata Kunci : Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Perencana. 

 

 


