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Tentang 
 

KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA 

Menimbang           : 

1. bahwa profesi adalah pekerjaan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, 
keahlian yang spesifik dan etika profesi. 

2. bahwa jabatan fungsional perencana (selanjutnya disebut perencana 
pemerintah) adalah suatu profesi di lingkungan pegawai negeri sipil yang 
ditugaskan di instansi pemerintah tertentu di Indonesia. 

3. bahwa Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) adalah organisasi 
profesi di lingkungan pegawai negeri sipil bagi para pemangku jabatan 
fungsional perencana. 

4. bahwa organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil perlu menetapkan 
kode etiknya masing-masing, sebagai pedoman perilaku pelaksanaan tugas 
sesuai dengan hak, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

5. bahwa kode etik perencana pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin 
pelaksanaan tugas perencana pemerintah yang sesuai dengan prinsip dan tahap-
tahap perencanaan sebagaimana ketentuan dan perundangan berlaku. 

6. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas agar etika profesi benar-benar dapat 
dipahami dan dilaksanakan oleh setiap perencana pemerintah Indonesia, 
diperlukan pedoman pelaksanaan (Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia) 
yang ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah nasional ke-1 Asosiasi 
Perencana Pemerintah Indonesia. 

Mengingat              : 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji Pegawai 

Negeri Sipil; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 
9. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka 
Kreditnya 



MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan           :     Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia. 

Pasal 1 

Pengertian Umum 

1. Kode Etik Profesi Perencana Pemerintah (selanjutnya disebut “Kode Etik 
Perencana”) adalah norma sikap dan perilaku yang harus dipahami dan 
dilaksanakan oleh Perencana Pemerintah dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik 
sebagai individu professional maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah. 

2. Kode Etik Perencana berisi kewajiban, tanggungjawab, tingkah laku, dan 
perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya dikaitkan dengan nilai-nilai 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa 
dan negara. 

3. Instansi Pemerintah adalah organisasi/unit kerja pada pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan 
perencanaan komprehensif, dengan lingkup makro, sektor dan daerah, serta 
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana. 

4. Perencana Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pada instansi perencanaan baik di pusat maupun di daerah. 

5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, atau 
perilaku Perencana yang bertentangan dengan Kode Etik Perencana. 

6. Komite Kode Etik Perencana adalah para anggota AP2I yang ditunjuk dan 
diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pengurus Nasional AP2I dengan 
tugas utama memberikan penjelasan dan interpretasi, memantau pelaksanaan, 
menetapkan adanya pelanggaran Kode Etik Perencana berikut penjatuhan sanksi 
profesi, dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat 
yang berwenang menghukum. 

7. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. 
8. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 

Pasal 2 

Kode Etik Perencana 

1. Kode Etik Perencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

2. Seluruh Pemangku Jabatan Fungsional Perencana di Pusat dan Daerah 
diharuskan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perencana. 

3. Kode Etik Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilengkapi dengan 
Pernyataan Kode Etik Perencana untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik Perencana. 

4. Pernyataan Kode Etik Perencana dikeluarkan oleh Komite Kode Etik Perencana 
seseuai dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi. 



Pasal 3 

Komite Kode Etik Perencana 

Struktur, tugas, wewenang, dan tata kerja Komite Kode Etik Perencana ditetapkan oleh 
Pengurus Nasional AP2I. 

Pasal 4 

Pengawasan dan Sanksi 

1. Komite Kode Etik berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 
perencana pemerintah dalam melaksanakan kode etik perencana. 

2. Perencana yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam 
Kode Etik Perencana dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai 
dengan tingkat kesalahannya. 

3. Perencana dapat dikenakan sanksi profesi atas pelanggaran atau penyimpangan 
ketentuan dalam Kode Etik Perencana. 

4. Sanksi profesi akan diputuskan lebih lanjut oleh Komite Kode Etik Perencana. 
5. Penjatuhan sanksi profesi dapat dipertimbangkan untuk tidak menghapuskan 

penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

Lain-Lain 

1. Dengan ditetapkannya Keputusan Musyawarah Nasional AP2I tentang Kode Etik 
Perencana Pemerintah ini, selanjutnya perlu disosialisasikan secara periodik dan 
berjenjang kepada seluruh Perencana (Pusat dan Daerah) dan merupakan salah 
satu topik dalam pelatihan Perencana. 

2. Evaluasi dan penyempurnaan atas Kode Etik Perencana dilakukan secara 
periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. 

3. Ketentuan di dalam kode etik ini berikut lampirannya dapat diubah atau 
diperbaiki melalui persetujuan anggota dan mekaninsme yang diatur oleh 
Pengurus AP2I. 

4. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Disahkan oleh anggota AP2I pada Musyawarah Nasional I AP2I 

Pada tanggal 30 Agustus 2006 

Ketua Formatur AP2I 

 


