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Kata Pengantar 
 

Atas berkat rahmat Tuhan Y.M.E., Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) 

telah berhasil menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 

2018, yang mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi yang 

berkembang dewasa ini. Pada renstra AP2I Tahun 2015-2018 ini telah ditetapkan Visi 

AP2I sebagai berikut: 

“Menjadi Organisasi Profesi yang Kredibel, Mandiri, dan Berdayaguna bagi 

Anggota dan Lembaga Perencana Pusat dan Daerah” 

Selanjutnya, dengan mendasarkan pada visi tersebut, rumusan misi AP2I adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan profesionalitas perencana pusat dan daerah; 

2. Mengembangkan jasa layanan yang berkualitas; 

3. Membangun spirit “sense of belonging” anggota asosiasi; 

4. Merevitalisasi peran dan fungsi AP2I; 

5. Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan  jaringan kerjasama dengan 

para pemangku kepentingan perencanaan pusat dan daerah 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka dijabarkan dalam rumusan tujuan dan 

sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana, dengan 

sasaran strategis:  

1.1. Tersedianya lembaga sertifikasi perencana pemerintah; 

1.2. Terlaksananya Reformasi Pembinaan JFP; 

1.3. Terlaksananya program pengembangan kapasitas Perencana Pusat dan 

Daerah. 

2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencanaan, dengan 

sasaran strategis: 

2.1 Tersedianya jasa-jasa layanan AP2I yang berkualitas (kurikulum program 

pengembangan kapasitas perencana,  buku-buku,  leaflet, aplikasi E-DUPAK, 

dan experts polls). 
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3. Menerapkan kode etik perencana, dengan sasaran strategis: 

3.1 Opini  stakeholders terhadap kemandirian, kredibiltas, dan kemanfaatan 

organisasi AP2I sekurang-kurangnya  BAIK; 

3.2 80% dari total pejabat Fungsional Perencana menjadi anggota AP2I di akhir 

tahun 2018; 

3.3 Meningkatnya Asset AP2I hingga 300% di akhir tahuan 2018. 

4. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah 

Indonesia, dengan sasaran strategis: 

4.1. Terbangunnya web site yang berkualitas; 

4.2. Terbangunnya sekurang-kurangnya 15 MOU kerjasama dengan lembaga 

perencana pusat, daerah dan lembaga lainnya; 

4.3. Tersedianya Jurnal Perencana Pemerintah; 

4.4. Meningkatnya komisariat AP2I sebanyak 20 komsat pusat dan daerah. 

Akhirnya, Renstra AP2I ini diharapkan menjadi acuan bagi para Pengurus Nasional 

untuk meningkatkan kinerjanya selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018. 

 

Jakarta, 28 Desember 2015 

Ketua Umum, 

      ttd 

Haryanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

Daftar Isi 

 

 

 

  

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i 

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ v 

I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

 1.1. KONDISI UMUM .................................................................................................. 
1.2. PERAN STRATEGIS AP2I ....................................................................... 
1.3. POTENSI, PELUANG, TANTANGAN DAN KENDALA ......................... 

2 

6 
7 

 

II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN AGENDA KERJA ............................... 11 

 2.1 VISI ............................................................................................................. .............. 
2.2 MISI  ........................................................................................................... .............. 
2.3 TUJUAN .................................................................................................................. 
2.4 SASARAN ............................................................................................................... 
2.5 AGENDA KERJA ................................................................................................... 

12 

12 
13 
15 
21 

III. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ....... 23 

 3.1 STRATEGI AP2I ..................................................................................................... 
3.2 ARAH KEBIJAKAN  AP2I ................................................................................... 
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN AP2I ............................................................... 

24 
24 
25 

 

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................... 28 

 
4.1 TARGET KINERJA ................................................................................................ 
4.2 KERANGKA PENDANAAN ............................................................................... 

29 

32 

V. PENUTUP ............................................................................................................................ 35 



v 
 

 

Daftar Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. Asumsi Jumlah Ideal Pejabat Fungsional Perencana di Bappenas, 
K/L lain, Provinsi dan Kabupaten/Kota ...................................................... 

 
8 

 
Tabel 1.2. 

 
Perkiraan Jumlah Ideal PFP di Bappenas, K/L lain, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  ................................................................................................... 

 
 

8 
 
Tabel 2.1. 

 
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Agenda Kerja AP2I Periode 2015-
2018 ............................................................................................................................ 

 
 

22 
 
Tabel 4.1. 

 
Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja ................................ 

 
29 

 
Tabel 4.2. 

 
Kerangka Pendanaan AP2I Periode 2015-2018 ...................................... 

 
33 



vi 
 

Daftar Gambar 

 

.  

Gambar 3.1. Struktur Organisasi AP2I Periode 2015-2018 ......................................... 17 



1 
 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 
 



2 
 

1.1. KONDISI UMUM 
 

Keberadaan organisasi profesi dalam jabatan fungsional PNS dibentuk berdasarkan 

ketentuan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun 

keputusan menteri. Pasal 126, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN), menyebutkan bahwa organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki 

fungsi: (a) pembinaan dan pengembangan profesi; (b). memberikan perlindungan 

hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap 

dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan 

tugas; (c). memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah 

terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan (d) 

menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Disamping itu, dalam penjelasan Pasal 3 huruf  b, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, disebutkan bahwa organisasi profesi 

dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun 

jabatan fungsional yang bersangkutan. Selain menjadi wadah bagi anggotanya, 

organisasi profesi juga dituntut untuk merumuskan Kode Etik Profesi (code of 

professional ethics), merumuskan kompetensi profesi, serta memperjuangkan tegaknya 

kebebasan profesi bagi para anggota.  

 
Dalam sistem Jabatan Fungsional Perencana, sebagaimana disebutkan dalam 

KepmenPAN 16/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Instansi 

Pembina Jabatan Fungsional Perencana, adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas. Sebagai instansi pembina JFP Bappenas 

berkewajiban memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan memfasilitasi 

pelaksanaan jabatan fungsional perencana, termasuk pembinaan dalam substansi 

pengembangan profesi perencana. Kegiatan pembinaan profesi perencana diperlukan 

dalam rangka meningkatkan ide-ide kreatif, konsep, gagasan dan pemikiran inovatif 

dari para pemangku JFP dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas dibidang 

perencanaan pembangunan, seperti: policy brief, policy paper, policy note, makalah, 

artikel,  dan buku. Kegiatan pengembangan profesi dalam JFP memerlukan keahlian 

atau keterampilan khusus dibidang perencanaan pembangunan.   
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Permasalahan yang terjadi selama ini adalah bahwa organisasi profesi pada jabatan 

fungsional cenderung kurang berkembang, kurang memberikan kontribusi dan 

dukungan kepada pembinaan para anggota dan instansi pembinanya sehingga sebagian 

besar organisasi tipe ini kurang diperhatikan oleh instansi pembinanya. Disamping itu, 

budaya organisasi di lingkungan PNS yang cenderung top down ditambah komitmen 

yang rendah dari para para anggota juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya 

organisasi profesi di lingkungan PNS. Hal ini ditambah lagi dengan keterbatasan 

kemampuan anggota organisasi baik dari sisi kualitas SDM maupun dalam perspektif 

dukungan pembiayaan, sehingga organisasi profesi jabatan fungsional PNS cenderung 

kurang progresif dalam menjalankan amanat AD-ART nya.   

 
Sudah menjadi prinsip-prinsip umum bahwa perilaku organisasi profesi dalam 

pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi yang berkembang di 

dalam organisasi tersebut. Pengembangan budaya organisasi diawali dengan 

pembentukan komitmen yang tinggi semua anggota organisasi dalam pelaksanaan visi 

dan misi organisasi. Komitmen secara suka rela dan integritas yang tinggi sebagai 

konsep diri setiap individu dalam organisasi akan membentuk etos kerja sebagai 

budaya individu yang berpengaruh terhadap perilaku dalam membangun sebuah 

organisasi profesi. 

 
Organisasi profesi JFP, yang dikenal dengan sebutan Asosiasi Perencana Pemerintah 

Indonesia (AP2I) usianya sudah mencapai satu dasawarsa.  Dengan usia nya tersebut  

mestinya AP2I sudah melekat dalam jiwa seluruh anggotanya, yang mayoritas adalah 

pemegang Jabatan Fungsional Perencana baik di Pusat maupun di Daerah. Namun, 

selama ini organisasi AP2I belum terkelola secara baik, bahkan anggotanya belum 

terdata secara baik, sehingga berapa jumlah PFP yang sudah menjadi anggota AP2I 

belum dapat diketahui secara pasti, padahal hingga saat ini pemegang JFP dierkirakan 

mencapai angka sekitar 2.500 orang baik di pusat maupun di daerah. Hail ini 

diperkirakan karena AP2I selama ini kurang dirasakan manfaatnya bagi anggota 

potensial yaitu pemegang  JFP, bagi unit kerja perencana pusat dan daerah, maupun 

bagi instansi pembina perencana.  
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Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai organisasi profesi, AP2I selama ini dihadapkan 

kepada 3 (tiga) permasalahan mendasar, yaitu: (1) kurang memberikan manfaat dari 

para anggota, unit kerja perencanaan dan instansi pembina, (2) rendahnya kemampuan 

organisasi untuk tumbuh dan berkembang, dan (3) tidak tersedianya media komunikasi 

bagi para anggota, unit kerja perencanaan dan instansi pembina perencana. 

 

Para pemegang jabatan fungsional perencana selama ini, tidak sedikit yang mempunyai 

permasalahan dalam karir mereka. Permasalahan yang sering dihadapi biasanya terkait 

dengan pencapaian dan pengadministrasian angka kredit, masalah dengan pembiana 

kepegawaian, dengan atasan langsung serta dengan anggota Tim Penilai angka kredit, 

dan masalah dukungan pembiayaan kegiatan khususnya terkait pengembangan profesi 

perencanaan. Disamping itu, selama inin AP2I kurang memberikan produk-produk 

profesional yang dirasa manfaatnya baik oleh unit kerja perencanaan pusat maupun 

daerah, maupun oleh Instansi Pembina Perencana dalam bentuk rekomendasi kebijakan 

guna mengembangkan sistem jabatan fungsional perencana.  Unit kerja perencanaan 

selama ini berkepentingan untuk merumuskan produk-produk perencanaan dalam 

bentuk kebijakan, program dan kegiatan dapat disusun secara kerkualitas dan 

memenuhi harapan masyarakat dan para stakeholders. Sementara itu, Instansi 

Pembiana Perencana kerkepentingan mengembangkan sistem Jabatan Fungsional 

Perencana secara mumpuni, sehingga para pemegang JFP dapat berkinerja tinggi dan 

berkontribusi dalam penyusunan produk-produk perencanaan pembangunan secara 

kerkualitas. Untuk itu, AP2I perlu menyusun strategi, arah kebijakan, program dan 

kegiatan yang  mampu memberikan manfaat bagi anggotanya, manfaat bagi unit kerja 

perencanaan, dan manfaat bagi Instansi Pembina Perencana/Bappenas. 

 
Permasalahan rendahnya kemampuan organisasi untuk tumbuh dan berkembang 

diperkirakan menjadi masalah utama bagi AP2I saat ini. Dari sisi kualitas SDM, biasanya 

para anggota PFP kurang mendapatkan dukung fasilitas pengembangan SDM. Hal ini 

sudah menjadi budaya di lingkungan PNS, bahwa dukungan pembiayaan didominasi 

bagi pengembangan kualitas para pejabat struktural, meskipun hal ini tidak sepenuhnya 

benar, karena tergantung dari sikap pembina teknis di masing-masing unit kerja. 

Masalah kualitas SDM ini juga dapat berasal dari rendahnya komitmen para anggota 

dan pengurus organisasi. Organisasi profesi seperti AP2I diperlukan orang-orang 
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dengan dedikasi, jiwa  dan semangat pengabdian yang tinggi, komitmen yang tinggi dan 

pengorbanan untuk kepentingan pembangunan organisasai dan pengembangan kualitas 

profesi para anggota asosiasi.  Untuk itu, dalam penjaringan pengurus perlu 

memperhatikan aspek-aspek tersebut. 

  
Faktor lain adalah berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber pembiayana dan asset 

organisasi dalam bentuk keuangan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi.  Sumber 

utama keuangan AP2I berasal dari iuran anggota dan kegiatan usaha. Selama ini, 

rendahnya manfaat yang diberikan oleh AP2I kepada para anggotanya, berakibat 

timbulnya sikap apatisme dan ketidakpedulian dari para anggota kepada AP2I apalagi 

untuk memberikan kontribusi sumbangan. Selama ini juga AP2I kurang mendorong 

pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana yang digariskan dalam Anggaran Dasar (AD) 

dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AP2I. Untuk itu, AP2I perlu mendorong upaya-

upaya peningkatan usaha-uasaha yang dikemas secara baik, berkualitas tinggi sehingga 

diminati baik oleh anggotanya maupun oleh unit kerja perencanan baik pusat maupun 

daerah. Untuk mengatasi hal ini, AP2I  harus merumuskan strategi dalam membangun 

kepedulian para anggotanya, membangun kesadaran yang tinggi dari para anggotanya,  

dan mengembangkan produk-produk yang berkualitas yang sangat diperlukan bagi 

peningkatan profesionalitas anggota dan peningkatan kapasitas unit kerja perencanaan 

pusat dan daerah. 

 
Masalah ketiga, berkaitan dengan masalah penyediaan sarana komunikasi. Sudah 

menjadi prinsip umum saat ini bahwa, siapa yang menguasai  media komunikasi, maka 

akan menjadi pemenang dalam percaturan persaiangan lokal dan global. Begitu 

pentingnya peran media komunikasi ini, sehingga menjadi hal yang kurang tepat kalau 

sebuah organisasi yang ingin berkembang saat ini tidak mempunyai media komunikasi 

dan media informasi. Produk-produk yang berkualitas dan ketersediaan SDM yang 

profesional namun tidak dikomunikasikan dengan baik kepada para stakeholders akan 

menjadi hal yang tidak berguna.  Penyediaan data dan informasi tentang Pejabat 

Fungsional Perencana dan unit kerja perencanaan pusat dan daerah menjadi penting 

bagi pengembangan AP2I. Untuk itu, media seperti web site, facebook, kesekretariatan, 

dan sistem jaringan kerjasama perlu diinisiasi agar produk-produk, program dan 

kegiatan AP2I lebih mudah diakses oleh para anggota dan stakekholders pusat dan 
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daerah. Dengan demikian, strategi dalam bentuk pengembangan media komunikasi 

perlu dikembangkan oleh AP2I. 

 

1.2. PERAN STRATEGIS  
 
Para pemangku jabatan fungsional perencana (JFP) di seluruh Indonesia, yang 

merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, adalah pegawai 

negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit 

perencanaan tertentu. JFP di seluruh Indonesia–sebagai komponen bangsa–bekerja 

pada instansi/unit perencanaan pemerintah yang secara fungsional mempunyai tugas 

dan fungsi perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas secara 

bertanggungjawab, JFP wajib memahami dan melaksanakan kegiatan perencanaan 

sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan 

pengetahuan, metode, kerangka berfikir ilmiah atau teknik tertentu, yang menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan.  

 
Sebagai seorang profesional yang bertugas di dalam organisasi pemerintah, dalam 

melaksanakan wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan perencanaan, harus 

berlandaskan tanggungjawab dan berupaya menerapkan etika profesi sebagai pilar 

profesionalitas jabatan fungsional perencana. Perencana Pemerintah Indonesia 

menyadari sepenuhnya, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu bersatu padu dalam satu 

tekad membentuk wadah organisasi yang dapat menjamin dan melindungi profesinya, 

oleh karena itu para perencana pemerintah telah membentuk satu wadah organisasi 

profesi seluruh Perencana Pemerintah Indonesia, yang disebut dengan Asosiasi 

Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I). 

 
Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan 

kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Anggaran Dasar AP2I 

bahwa tujuan pendirian AP2I adalah : (1)  Meningkatkan kemampuan, profesionalitas 

dan produktivitas perencana; (2) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas 

instansi/unit perencana, (3) Menerapkan kode etik perencana, dan (4) Mengembangkan 

jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia. 
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1.3. POTENSI, PELUANG, TANTANGAN DAN KENDALA 
 

1.3.1. Potensi dan Peluang 

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka 

peran dan fungsi Jabatan Fungsional semakin menarik dan dibutuhkan oleh satuan 

kerja baik tingkat pusat maupun di daerah.  Hal ini sangat menarik karena kebijakan 

organisasi publik ke depan diarahkan untuk lebih kaya fungsi dan ramping struktur. 

Kaya fungsi dan ramping struktur berarti bahwa struktur organisasi publik harus 

didesain agar mendorong terciptanya kinerja dan pelayanan yang berkualitas, ramping 

dan tidak  birokratis. Untuk itu, organisasi publik akan banyak diisi oleh para 

profesional yang kompeten di bidangnya. Agar prinsip ini dapat berkembang, maka 

pemerintah seyogyanya sudah harus mulai mengutamakan pembinaan secara out of the 

box bagi eksistensi dan profesionalitas para pemegang jabatan fungsional. Kebijakan 

pengambangan karir dalam UU ASN akan menjadi peluang bagi AP2I bilamana 

organisasi mampu memanfaatkan momen tersebut untuk lebih berperan dalam 

memperkuat kompetensi dan kualitas para profesianl pemangku jabatan fungsional, 

khususnya JFP. 

 
Terkait implementasi Jabatan Fungsional Perencana bahwa hingga saat ini pemegang 

JFP diperkirakan berjumlah 2.500 orang yang tersebar di berbagai instityusi 

perencanaan di Pusat  dan daerah. Sementara itu, dilihat dari segi jumlah ideal 

berdasarkan pemetaan dan asumsi yang dibuat oleh Pusbindiklatren Bappenas tercatat 

sebanyak 45.350 orang. Jumlah ini berdasarkan asumsi bahwa Bappenas dengan 11 

eselon I, masing masing Eselon 1 perlu 1 orang Perencana Utama, dan terdapat 50 

Eselon II, dimana masing-masing eselon II perlu didukung oleh 1 Perencan Madya, 2 

Perencana Muda dan 3 Perencana Pertama, maka jumlah ideal di Bappenas sebanyak 

309 orang.  

 
Sementara itu, di tingkat K/L idealnya sebanyak 90 orang PFP, di tingkat Provinsi 

sebanyak 109 PFP, dan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak  72 PFP.  Asumsi Jumlah 

ideal terlihat dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1.1: 
Asumsi Jumlah Ideal Pejabat Fungsional Perencana di Bappenas, K/L Lain, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 
 

 
Sumber: Bahan Sosialisasi JFP-Pusbindiklatren Bappenas 
 

Tabel 1.2.: 
Perkiraan Jumlah Ideal PFP di Bappenas, K/L Lain, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 

Sumber: Bahan Sosialisasi JFP-Pusbindiklatren Bappenas 
 

Estimasi jumlah ideal PFP tersebut apabila dikelola secara baik, akan menjadi potensi 

asset yang cukup signifikan bagi AP2I untuk mengemban peran dan fungsinya dalam 

mendorong peningkatan kompetensi PFP dan kapasitas unit kerja perencanaan baik di 

pusat maupun di daerah. 
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Disamping itu, topik tentang penguatan kapasitas kelembagaan perencana di daerah 

hingga saat ini masih menjadi isu yang menarik, mengingat mekanisme pilkada 

serentak menuntut agar para kepala daerah terpilih segera menjabarkan visi dan misi 

nya ke dalam RPJMD. Dalam kaitan ini, AP2I dapat menjadi intrumen penting dalam 

mendorong tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, mengingat anggota 

AP2I merupakan para profesional yang kompeten di bidang perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah.  

 

1.3.2.  Tantangan dan Kendala 
 
Disamping potensi dan peluang yang ada, pengembangan organisasi AP2I juga 

dihadapkan kepada berbagai tantangan dan kendala diantaranya budaya organisasi di 

lingkungan PNS yang cenderung top down ditambah komitmen yang rendah dari para 

anggota juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya organisasi profesi di 

lingkungan PNS. Hal ini ditambah lagi dengan keterbatasan kemampuan anggota 

organisasi baik dari sisi kualitas SDM maupun dalam perspektif dukungan pembiayaan, 

sehingga organisasi profesi jabatan fungsional PNS cenderung kurang progresif dalam 

menjalankan visi dan misinya. 

 
Sikap apatisme para pemangku JFP yang cenderung kurang peduli terhadap keberadaan 

organisasi AP2I juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus AP2I dalam 

peningkatan peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi yang kredible. Untuk itu, 

diperlukan usaha yang keras bagi para pengurus nasional untuk lebih 

mensosialisasikan dan meyakinkan visi dan misinya kepada segenap pemangku JFP 

bahwa AP2I dapat memberikan manfaat bagi pengembangan karir mereka dan 

peningkatan kapasitas unit kerja perencanaan pusat dan daerah.  

 
Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan AP2I yang dihadapi AP2I selama ini juga 

menjadi kendala bagi organisasi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas 

dan dapat dirasakan manfaatnya baik oleh unit kerja perencanaan pusat maupun 

daerah, serta oleh Instansi Pembina Perencana.  Unit kerja perencanaan selama ini 

berkepentingan untuk merumuskan produk-produk perencanaan dalam bentuk 

kebijakan, program dan kegiatan agar dapat disusun secara kerkualitas dan memenuhi 

harapan masyarakat dan para stakeholders. Sementara itu, Instansi Pembina Perencana 
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kerkepentingan mengembangkan sistem Jabatan Fungsional Perencana secara 

mumpuni, sehingga para pemegang JFP dapat berkinerja tinggi dan berkontribusi dalam 

penyusunan produk-produk perencanaan pembangunan secara kerkualitas. Untuk itu, 

AP2I perlu merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang  mampu memberikan 

manfaat bagi anggotanya, bagi unit kerja perencanaan, dan bagi Instansi Pembina 

Perencana/Bappenas. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN 

AGENDA KERJA 
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2.1. VISI 

Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis, potensi, peluang, tantangan 

dan kendala dan harapan para stakeholders, sebagaimana diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka visi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) periode 2015-

2108 ditetapkan sebagai berikut: 

 

“Menjadi Organisasi Profesi yang Kredibel, Mandiri, dan 

Berdayaguna bagi Anggota dan Lembaga Perencana Pusat dan 

Daerah” 

Penetapan visi tersebut telah mengacu dan sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional 

ke IV Anggota AP2I di Surabaya pada tanggal 16 November 2015 yang  telah memilih 

dan menetapkan Ketua AP2I periode 2015-2018 setelah calon terpilih menyampaikan 

visi dan misinya. Penjelasan dari Visi Pengurus Nasional AP2I periode 2015-2018 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Kredibel : Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan    

informasi yang benar, akurat, dan mengutamakan proses 

teknokratis. 

Mandiri : Mampu melaksanakan program kerja dengan   sumber daya yang   

tersedia di organisasi. 

Berdayaguna : Mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anggota dan   

lembaga perencana pusat dan  daerah. 

 

2.2. MISI 
 

Dalam rangka melaksanakan Visi sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengurus 

Nasional AP2I telah menetapkan Misi sebagai berikut: 

2.2.1. Meningkatkan profesionalitas perencana pusat dan daerah; 

2.2.2. Mengembangkan jasa layanan yang berkualitas; 

2.2.3. Membangun spirit “sense of belonging” anggota asosiasi; 

2.2.4. Merevitalisasi peran dan fungsi AP2I; 

2.2.5. Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan  jaringan kerjasama dengan 

stakeholders perencanaan pusat dan daerah. 
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2.3. TUJUAN 
 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengurus Nasional AP2I  periode 

2015-2018 menetapkan 4 (empat) tujuan, sebagaimana tercantum dalam  AD dan ART 

AP2I, yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, yaitu: 

 
2.3.1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana.  

Paradigma perubahan kebijakan perencanaan pembangunan, sistem keuangan negara 

dan pelayanan publik  sebagaimana dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 

23/2014 tentang Pemerinrtah Daerah, menuntut komitmen para aparatur sipil negara 

baik di pusat maupun di daerah dalam mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan melalui kebijakan 

penyerahan ataupun pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Pusat kepada 

institusi pemerintah Daerah. Disinilah, maka peran para aparatur perencana 

pembangunan menjadi sangat penting karena merekalah yang akan menjadi ujung 

tombak bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang berkualitas agar hasil-

hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.  

Di bidang pelayanan publik, yang juga terkait dengan kualitas kinerja aparatur 

perencana, masih dijumpai berbagai permasalahan. Indonesia, misalnya dalam hal easy 

of doing business masih di peringkat 120 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia di 

tahun 2013. Hal ini masih berada dibawah Malaysia (peringkat 6), Thailand (peringkat 

18), Brunei Darussalam (peringkat 59), Vietnam (peringkat 99), dan Filipina (peringkat 

108). Di bidang peringkat daya saing ekonomi, seperti dikutip dalam Global 

Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis World economic Forum, daya saing 

Indonesia tahun 2015, yang berada pada peringakat 37, masih kalah dari tiga negara 

tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan 

Thailand di urutan 32. 

Permasalahan pengelolaan pembangunan tidak terlpas dari permasalahan kualitas 

aparatur perencana. Untuk itu, guna mengatasi permasalahan kualitas aparatur 

perencana ini, maka langkah-langkah pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 

RPJMN 2015-2019, bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas rencana pembangunan 
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nasional dan daerah, pengembangan SDM aparatur, khususnya aparatur perencana 

akan diarahkan demi tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi, 

antardaerah, dan antarfungsi pemerintah, serta di antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pusat dan daerah. Oleh sebab itu, salah satu tujuan yang 

akan dicapai AP2I dalam meningkatkan kinerja perencana adalah meningkatkan 

kompetensi SDM perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan 

akuntabel.  

 
2.3.2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/ unit perencana 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam 

rangka pencapaian sasaran nasional, yang merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan potensi, 

aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kinerja pembangunan nasional 

merupakan agregasi sinergis dari kinerja pembangunan daerah. Sementara, kinerja 

pembangunan daerah belum merata, sehingga diperlukan percepatan pembangunan 

daerah dan affirmative action bagi daerah-daerah tertentu untuk mengejar 

ketertinggalannya dari daerah lain.  Salah satu instrumen yang perlu dilakukan untuk 

memperkuat kemampuan darah dalam mempercepat pembangunan adalah melalui 

peningkatan kapasitas dan produktivitas instansi perencanaan pusat dan daerah.   

Tujuan meningktakan kapasitas dan produktivias unit kerja perencana pusat dan 

daerah ini sejalan dengan arahan RPJMN 2015-2019 bahwa arah kebijakan peningkatan 

kapasitas pemerintahan pusat dan daerah yaitu membentuk pemerintah yang mampu 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi 

perangkat yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi 

dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

 

2.3.3. Menerapkan kode etik perencana.  

Etika birokrasi menjadi masalah di dalam birokrasi di kebanyakan negara-negara 

berkembang, indikasinya adalah masih banyaknyaa skandal yang melibatkan birokrasi 

mereka. Etika sangat diperlukan dalam praktek penyusunan kebijakan publik untuk 

dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh 

pengelola kebijakan. Bagi seorang perencana etika merupakan pedoman, referensi, 
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petunjuk dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, dan akan mempengaruhi 

bukan hanya diri seorang perencana, tetapi juga masyarakat yang akan menerima 

dampak dari rencana yang dihasilkan. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa 

para perencana dalam menjalankan tugas penyusunan kebijakan dan memberikan 

pelayanan publik yang dibiayai oleh dana publik senantiasa mendasarkan diri pada nilai 

etika perencana yang selaras dengan kedudukannya. Untuk itu, penerapan kode etik 

perencana merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh AP2I dalam kurun waktu 2015-

2018. 

 

2.3.4. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana 
Pemerintah Indonesia 

Membangun jaringan kerjasama merupakan faktor penting bagi keberhasilan pencapain 

visi dan misi sebuah organisasi. Harus disadari bahwa menjalin hubungan sosial dengan 

siapapun merupakan bagian penting dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan. 

Bagi organisasi AP2I, membangun kemitraan merupakan hal yang esensial mengingat 

peran yang harus dimainkan oleh para PFP sebagai garda terdepan dalam penyusunan 

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional 

dan daerah. Tujuan utama pembentukan jaringan kerjasama ini adalah untuk semakin 

memperkuat strategi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, utamanya dalam 

upaya untuk menstimulus peningkatan peran AP2I dalam memperkuat kompetensi 

perencana dan kapasitas unit kerja perencanaan pusat dan daerah.  

2.4. SASARAN 
 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagaiamana dijelaskan di atas maka 

terdapat 12 sasasran utama AP2I yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2015-2018 

antara lain: 

 

2.4.1.  Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana (LSP Perencana)  
 

Pasar kerja nasional dan internasional menuntut tersedianya sumber daya manusia 

(SDM) yang kompeten di setiap bidang, banyak organisasi mempersyaratkan agar SDM 

memiliki sertifikasi kompetensi yang kredibel. Di berbagai negara, pemerintahnya ada 

juga yang menghendaki bahwa SDM yang ingin bekerja harus memiliki sertifikasi 
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kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga otoritas yang diakui sah.  Sertifikasi 

kompetensi merupakan jaminan spesifikasi atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan 

standard kerja yang dipersyaratkan. Sertifikasi kompetensi perencana adalah proses 

pemberian sertifikasi kompetensi kepada para perencana yang dilakukan secara 

sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi 

kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan memiliki sertifikasi 

kompetensi perencana maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis 

atas kompetensi yang dikuasainya. 

 
Organisasi AP2I mempunyai hak untuk mengembangkan lembaga sertifikasi profesi 

perencana guna menjamin agar para perencana mempunyai spesifikasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian sesuai dengan standard kerja yang 

dipersyaratkan. Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana (LSP Perencana) adalah lembaga 

pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi perencana yang nantinya akan didirikan 

memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan 

melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP Perencana telah 

memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. 

 
Fungsi dan Tugas LSP Perencana antara lain: 

a. Sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Tugas                 

sebagai berikut : 

 Membuat materi uji kompetensi. 

 Menyediakan tenaga penguji (asesor). 

 Melakukan asesmen. 

 Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI. 

 Menjaga kinerja asesor dan TUK. 

 Membuat materi uji kompetensi. 

 Pengembangan skema sertifikasi 

b. Developer yang memelihara sekaligus mengembangkan standar kompetensi.             

Tugas sebagai berikut : 

 Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi perencana. 

 Mengembangkan standar kompetensi; 

 Mengkaji ulang standar kompetensi. 
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Wewenang LSP Perencana diantaranya: 

 
 Menetapkan biaya kompetensi. 

 Menerbitkan sertifikat kompetensi. 

 Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi. 

 Menetapkan dan memverifikasi TUK. 

 Memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan. 

 Mengusulkan standar kompetensi baru. 

 
Pembentukan LSP Perencana 
 
Persiapan pembentukan LSP Perencana dilakukan oleh suatu panitia kerja yang 

dibentuk oleh dan/atau dengan dukungan anggota AP2I. Susunan panitia kerja terdiri 

dari ketua bersama sekretaris, dibantu beberapa anggota. Personal panitia mencakup 

unsur pemerintah/pembina, asosiasi profesi, instansi teknis terkait dan pakar. 

 

2.4.2. Terlaksananya Reformasi Pembinaan JFP 
 

Agar pelaksanaan JFP berjalan secara efektif dan efisien maka AP2I akan mendorong 

agar berbagai regulasi tentang implementasi JFP direview dan disesuaikan dengan 

perkembangan berbagai kebijakan pembinaan pembinaan karir perencana. Perlunya 

perubahan berbagai kebijakan JFP ini antara dibutuhkan mengingat adanya perubahan 

berbagai regulasi seperti UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berbagai peraturan 

pemerintah terkait pembinaan karir pegawai ASN. Review kebijakan yang perlu 

dilakukan oleh pembina JFP meliputi: revisi KepmenPAN 16/2001 tentang JFP dan 

Angka Kreditnya dan berbagai juknis dan juklaknya, review tentang Tunjangan JFP, 

review tentang sistem penyetaraan antara jabatan fungsional dan struktural, dan 

pengembangan mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional dan struktural. 

 

 

2.4.3. Terlaksananya program pengembangan kapasitas Perencana Pusat dan 
Daerah  
 

Kegiatan pengembangan kapasitas perencana pusat dan daerah akan difokuskan pada 

kegiatan peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah, diantaranya adalah 
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penyusunan RPJMD yang selaras dengan RPJMN, penyusunan Renstra, RKP, Renja dan 

dokumen perencanaan lainnya. Disamping itu, juga dalam rangka memfasilitasi karir 

para PFP maka akan dilakukan kegiatan penyusunan dan pengadministrasian Angka 

Kredit) perencana. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan 

K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Pembina Perencana.  

 

2.4.4. Tersedianya jasa-jasa layanan Asosiasi yang berkualitas (kurikulum 
program pengembangan kapsitas,  buku-buku,  Jurnal Perencanaan, leaflet, 
Aplikasi e-DUPAK PK , dan Tim Ahli Perencanaan).  

 
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencana, khususnya terkait pengembangan 

profesi, maka akan dilakukan kegiatan pengembangan profesi, yang meliputi penerbitan 

jurnal di bidang perencanaan pembangunan, penerbitan buku-buku karya PFP dibidang 

perencanaan pembangunan, pengembangan kurikulum pelatihan RPJMD, Renstra, RKP, 

LAKIP, Renja dan dokumen perencanaan lainnya. 

2.4.5. 80% dari total pejabat FP menjadi anggota AP2I di akhir tahun 2018 
 

Para Pejabat Fungsional Perencana merupakan kekuatan utama dari AP2I. Untuk itu, 

dalam rangka memperkuat peran dan fungsi AP2I,  perlu secara terus menerus 

dilakukan sosialisasi kepada para pemangku JFP di seluruh Indonesia agar secara suka 

rela mendaftar sebagai anggota AP2I. Tentu saja perlu dibangun sebuah daya tarik yang 

menyebabkan para pemangku JFP bersedia menjadi anggota AP2I. Kegiatan yang 

sifatnya membantu karir para pemangku JFP, seperti: pengembangan e-DUPAK, 

advokasi, kegiatan pengembangan profesi diharapkan akan menjadi daya tarik para PFP 

untuk menjadi anggota AP2I, sehingga di akhir tahun kepengurusan mayoritas PFP 

(80%) sudah menjadi anggota AP2I.  

2.4.6. Opini  stakeholders terhadap kemandirian, kredibiltas, dan kemanfaatan 
organisasi AP2I sekurang-kurangnya  BAIK 
 

Dalam rangka evaluasi pencapaian Visi dan Misi terhadap kinerja AP2I, maka pada akhir 

masa jabatan pengurus nasional periode 2015-2018 akan dilakukan survei jejak 

pendapat terbatas kepada para stakeholders untuk mengetahui tingkat kemandirian, 

kredibilitas dan kemanfaatan AP2I selama ini. Hasil jejak pendapat terhadap kinerja 

pencapain visi da misi AP2I diharapkan sekurang-kurangnya BAIK di akhir periode 

kepengurusan. 
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2.4.7. Meningkatnya Asset AP2I hingga 300% di akhir 2018 

 
Di awal kepengurusan nasional AP2I periode 2015-2018, asset AP2I dalam bentuk 

financial diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 35.000.000,- dengan asset sebesar ini 

hampir tidak mungkin AP2I dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 

Namun, dengan asset lain dalam bentuk kemampuan SDM, semangat pengabdian, 

kegigihan dan komitmen yang dimiliki oleh para para pengurus dan anggota AP2I 

bukannya tidak mungkin untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis AP2I periode 2015-2018. Untuk itu, 

disamping  mewujudkan berbagai sasaran yang telah ditetapkan, maka pengurus 

nasional AP2I juga mentargetkan kenaikan asset AP2I hingga 300% diakhir periode 

kepengurusan. 

 

2.4.8. Tersedianya e-DUPAK Perencana 
 

Sistem administrasi pengusulan dan penilaian angka kredit perencana selama ini masih 

bersifat tradisional. Hal ini, dirasakan cukup menyita waktu dan tenaga dalam 

penyiapan usulan penilaian AK yang dilakukan oleh perencana. Untuk itu, dengan 

memanfaatkan kemajuan sistem informasi dan teknologi  yang ada, akan dilakukan 

pengembangan applikasi e-DUPAK sehingga dapat dilakukan mekanisme pengusulan 

angka kredit secara terprogram. Dengan pengembangan sistem ini, perencana cukup 

memasukkan kode-kode kegiatan perencanaan yang dilakukan selama ini ke dalam 

aplikasi, dan akan dihasilkan otomatisasi pengisian format-format surat pernyataan 

melakukan kegiatan perencanaan dan DUPAK. 

 

2.4.9. Terbangunnya web site yang berkualitas 
 

Sebagaimana diketahui bahwa anggota AP2I, yang merupakan pemangku JFP, tersebar 

di unit keja perencanaan Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, agar 

distribusi informasi dan komunikasi diantara anggota berjalan secara efektif, cepat, 

valid, dan aktif, maka perlu dibangun sebuah media komunikasi dan informasi dalam 

bentuk web-site. Dengan web site tersebut maka produk-produk dan agenda AP2I, yang 

dapat berupa: buku-buku, jurnal, rancana kegiatan, pengumuman, dan segala 

perkembangan yang terjadi di AP2I maupun perkembangan para Anggota AP2I dapat 
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dengan mudah diakses dan diketahui oleh para anggota. Disamping itu, unit kerja 

perencanaan pusat dan daerah juga dapat dengan mudah mengetahui kebijakan-

kebijakan yang sedang berkembang di tingkat pusat.  

  
2.4.10. Tersedianya Jurnal Perencana Pemerintah 

 
Jurnal perencanaan pembangunan perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan inovasi di bidang perencanaan pembangunan dari para anggota AP2I dan 

sebagai media desiminasi pemikiran dan ide-ide strategis para anggota AP2I dalam 

rangka ikut memecahkan permasalahan bangsa yang terjadi selama ini. Kualitas artikel 

yang akan disumbangkan oleh para anggota akan dikemas secara menarik, sehingga 

artikel yang terbit benar-benar artikel yang dibutuhkan oleh para unit kerja 

perencanaan pusat dan daerah. 

 

2.4.11. Terbangunnya sekurang-kurangnya 15 MOU kerjasama dengan lembaga 
perencana pusat, daerah dan lembaga lainnya 
 

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Tujuan, bahwa membangun jaringan kerjasama 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan pencapain visi dan misi AP2I. Bagi 

organisasi AP2I, membangun kemitraan merupakan hal yang esensial mengingat peran 

yang harus dimainkan oleh para PFP sebagai garda terdepan dalam penyusunan 

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasioanl 

dan daerah. Untuk itu, AP2I mentargetkan hingga akhir periode kepengurusan dapat 

terbangun sekurang-kuranganya 15 MOU dengan para pemangku kepentingan baik di 

pusat maupun di daeah. Tujuan utama pembentukan jaringan kerjasama ini adalah 

untuk semakin memperkuat pelaksanaan agenda kerja AP2I dan dalam upaya untuk 

menstimulus peningkatan peran AP2I dalam memperkuat kompetensi perencana dan 

kapasitas unit kerja perencanaan pusat dan daerah. 

2.4.12. Meningkatnya komisariat AP2I sekurang-kurangnya 20 Komsat baik di 
K/L maupun di Provinsi/Kabupaten/Kota 

 
Peran  komisariat AP2I dirasakan sangat penting sebagai mitra strategis pengurus 

nasional dalam rangka pengembangan anggota AP2I,  penyusunan database perencana, 

dan dalam pelaksanaan program penguatan kapasitas unit kerja perencanaan pusat dan 

daerah.  Untuk itu, pengembangan komisariat menjadi kegiatan penting bagi AP2I 
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dalam meweujudkan visi dan misinya. Dalam periode kepengurusan 2015-2018, 

ditargetkan sekurang-kurangnya 20 komisariat baru dapat terbentuk baik di K/L 

maupun Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.  

 
2.5. AGENDA KERJA 
 
Dengan sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, maka ditetapkan 14 agenda kerja dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan konkrit dan realistik sebagai berikut:  

 

2.5.1. Mengembangkan lembaga sertifikasi perencana pemerintah 

2.5.2. Mendorong reformasi pembinaan JFP 

2.5.3. Melaksanakan program pengembangkan kapasitas Perencana Pusat dan Daerah 

(termasuk kapasitas Pengurus Nasional AP2I) 

2.5.4. Mengembangkan produk-produk  jasa layanan AP2I 

2.5.5. Melakukan/menyusun policy research di bidang perencanaan pembangunan 

2.5.6. Menyusun database perencana 

2.5.7. Revitalisasi kapasitas organisasi AP2I (sistem, struktur/prasarana, dan  SDM) 

2.5.8. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan organisasi 

2.5.9.  Mengembangkan E-DUPAK 

2.5.10. Menyusun web-site AP2I 

2.5.11. Menerbitkan Jurnal Perencana 

2.5.12. Membangun jaringan kerjasama 

2.5.13. Memberikan konsultasi, fasilitasi dam advokasi kepada perencana 

2.5.14. Mengembangkan Komsat AP2I pusat dan daerah 

 

Tabel 2.1 berikut menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

agenda kerja AP2I periode 2015-2018. 
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Tabel 2.1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Agenda Kerja AP2I Periode 2015-2018. 
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3.1 STRATEGI  AP2I 
 

Strategi dan Kebijakan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Periode 2015-

2018 pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AP2I. Strategi AP2I periode 2015-2018 

sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis yang diprioritaskan pada terwujudanya 

organisasi yang kredibel, mandiri dan berdayaguna.   

 

Untuk itu, strategi yang digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran AP2I 

antara lain: 

3.1.1 Meningkatkan kompetensi SDM Pengurus Nasional dan kapasitas kelembagaan 

AP2I; 

3.1.2 Menyusun tatakelola usaha dan kegiatan AP2I; 

3.1.3 Menyusun Renstra AP2I; 

3.1.4 Reformasi struktur kelembagaan dan kepengurusan AP2I; 

3.1.5 Membangun komitmen, intergitas dan sikap pengabdian para Pengurus Nasional 

AP2I; 

3.1.6 Pengembangan jumlah dan kualitas Anggota AP2I; 

3.1.7 Promosi dan sosialisasi usaha-usaha dan produk-produk AP2I; 

3.1.8 Pengembangan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri; 

3.1.9 Membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pimpinan unit kerja 

perencanan pusat dan daerah. 

 

3.2 ARAH KEBIJAKAN AP2I  
 
Dengan strategi sebagaimana dijelaskan di atas, maka  arah kebijakan yang akan 

diambil AP2I dalam kurun waktu 2015-2018 antara lain: 

3.2.1 Mengirimkan sekurang-kurangnya 50% dari total pengurus nasional untuk 

mengikuti berbagai program peningkatan SDM di bidang perencanaan 

pembangunan  dan program assesor perencana, dan pengadaan berbagai fasilitas 

yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan AP2I; 

3.2.2 Menetapkan kebijakan Tatakelola Usaha dan Kegiatan AP2I; 

3.2.3 Menetapkan kebijakan Rencana Strategis AP2I periode 2015-2018; 
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3.2.4 Menetapkan peraturan tentang struktur organisasi dan kompetensi para 

Pengurus Nasional;  

3.2.5 Penerapan sistem kepengurusan berbasis kepada komitmen, kompetensi, 

integritas, dan pengabdian kepada AP2I; 

3.2.6 Membangun sistem reward kepada anggota AP2I; 

3.2.7 Merumuskan sumber-sumber pendanaan AP2I ; 

3.2.8 Merumuskan produk-produk strategis AP2I. 

 
 

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

Organisasai AP2I disusun berdasarkan suatu kebutuhan peningkatan peran dan 

fungsinya dan tuntutan para anggota agar AP2I lebih berperan dalam mewujudkan 

kebutuhan peningkatan profesi para anggota, kebutuhan peningkatan kompetensi 

perencana, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas unit kerja perencana pusat dan 

daerah. Disamping itu, struktur organisasi juga disusun berdasarkan koridor-koridor 

yang sudah ditetapkan dalam AD-ART AP2I. 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 18 AD AP2I  yang menyebutkan bahwa pengurus 

nasional sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua 

Bidang, Komisariat Wilayah, dan Bendahara Umum.  Dalam perkembangannya, 

khususnya untuk menghadapi perubahan arah kebijakan dan rencana strategis AP2I 

yang baru maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan kepengurusan 

terhadap struktur organisasi AP2I. Penambahan tersebut diharapkan memperkuat 

fungsi, tugas dan peran AP2I dalam melaksanakan tugas dan tantangan lingkungan yang 

semakin berkembang.  

 
3.4 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 
 

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AP2I dan Surat Keputusan Ketua 

AP2I  NOMOR:       /SK/KETUM/AP2I/11/2015 tentang Organisasi dan Tatakelola AP2I 

periode 2015 – 2018, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi AP2I disebutkan 

sebagai berikut:  

 

3.4.1 Tugas 
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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD AP2I bahwa tugas pokok AP2I adalah: 

 Menghimpun dan mempersatukan para Perencana menjadi anggota Asosiasi 

Perencana Pemerintah Indonesia. 

 Menjaga dan mengawasi setiap anggota agar menjunjung tinggi martabat 

kehormatan profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang lain yang relevan 

dan Kode Etik. 

 Melakukan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang 

perencanaan pembangunan. 

 Meningkatkan profesionalisme anggota. 

 Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi 

profesi/badan-badan/lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

 Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi 

anggota dalam menjalankan tugas profesinya. 

 

3.4.2 Fungsi 
 

Dengan tugas yang diemban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD AP2I, maka 

AP2I mempunyai fungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, 

representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi Perencana, antara Perencana dan 

pemerintah; perencana dan pemangku jabatan struktural; dan diantara para perencana, 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan dalam rangka 

membentuk perencana yang profesional. 

 
3.4.3 Struktur Organisasi 
 
Dalam perkembangannya, khususnya untuk menghadapi perubahan arah kebijakan 

yang baru maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan kepengurusan 

terhadap struktur organisasi AP2I. Penambahan tersebut diharapkan mampu 

memperkuat fungsi, tugas dan peran AP2I dalam melaksanakan tugas dan tantangan 

lingkungan strategis yang semakin berkembang. Struktur organisasi AP2I terlihat dalam 

Gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1:  Struktur Organisasi AP2I Periode 2015-2018 
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4.1 TARGET KINERJA 

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mempunyai peran strategis dalam 

meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan 

daerah, serta menegakkan kode etik perencana. Penguatan kompetensi dan kapasitas 

tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan profesi, seperti: asistensi, 

pelatihan-pelatihan, penerbitan dan publikasi, serta melakukan riset dalam bidang 

perencanaan pembangunan. 

Mengacu pada visi, misi, tujuan, strategi dan dan arah kebijakan  yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, telah ditetapkan 4 tujuan sebagai berikut: 

4.1.1 Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana. 

4.1.2 Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana. 

4.1.3 Menerapkan kode etik perencana. 

4.1.4 Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana 

Pemerintah Indonesia. 

Keempat tujuan tersebut terbagai menjadi beberapa sasaran, indikator dan target 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja 

Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja 

2015/2016 2017 2018 
Meningkat kan 
kemampuan, 
profesiona 
litas dan 
produktivi tas 
perencana 

Tersedianya 
lembaga 
sertifikasi 
perencana 
pemerintah 
 

SK Lembaga 
Sertifikasi Profesi 
Perencana (LSP 
Perencana) 

Terbentuknya 
Tim LSP 
Perencana dan 
Laporan 
Pendahuluan 

Tersusunnya 
Laporan 
Keamajuan 
Pembentukan 
LSP Perencana 

Laporan 
Akhir dan SK 
Pendirian 
LSP 
Perencana  

Terlaksananya 
Reformasi 
Pembinaan 
JFP 

 SK Tim Review 
KepmenPAN 
16/2001 

 Laporan 
Konsep Review 
KepmenPAN 
16/2001 

 SK Tim Review 
Tunjangan JFP 

 Laporan 
Konsep 
Tunjangan JFP 

 Laporan 

 Satu SK Tim 
Review 
KepmenPAN 
16/2001 

 Satu 
Laporan 
konsep 
Konsep 
Review 
Kepmen 
PAN 
16/2001 

 

 Satu SK 
Tim 
Review 
Tunjangan 
JFP 

 Satu 
Laporan 
Konsep 
Tunjangan 
JFP 

Satu laporan 
Konsep 
Mekanisme 
Hubungan 
Kerja JFP-JS 
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Konsep 
Mekanisme 
Hubungan 
Kerja JFP-JS 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
produktivitas 
instansi/ unit 
perencana 
 

Terlaksananya 
program 
pengembang 
an kapasitas 
Perencana 
Pusat dan 
Daerah 

Terlaksananya 
Bimtek/Pelatih 
an/Asistensi 
Dokumen 
Perancanaan dan 
Penilaian Angka 
Kredit Perencana 

 Sekurang-
kurangnya 
50 peserta 
pelatihan/ 
bimtek 
/asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 

 Sekurang-
kurangnya 
20 orang 
workshop 
Penilaian AK 
Perencana 

 Sekurang-
kurang 
nya 50 
peserta 
pelatih 
an/bim 
tek /asis 
tensi 
penyusun  
an doku 
men peren 
canaan 

 Sekurang-
kurang 
nya 20 
orang 
work shop 
Penilai an 
AK 
Perencana 

 Seku 
rang-
kurang 
nya 50 
peserta 
pelatih 
an/bimt
ek /asis 
ten si 
penyu 
sunan 
doku 
men 
perenca
naan 

 Seku 
rang-
kurang 
nya 20 
orang 
work 
shop 
Penilai 
an AK 
Peren 
cana 

Tersedianya 
jasa-jasa 
layanan 
Asosiasi yang 
berkualitas  

 Tersedianya 
kurikulum 
penyusunan 
Renstra 
SKPD/RPJMD 
/Renja SKPD/ 
LKj/SOP/Peni 
laian Kinerja 

 Buku Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan 

 E-DUPAK 
 Tim Ahli 

Perencanaan 

 Satu 
kurikulum 
Penyusunan 
RPJMD 

 Satu 
kurikulum 
Penyusunan 
Renstra 
SKPD 

 Satu 
kurikulum 
Penyusunan 
Renja/RKA 
SKPD 

 Satu 
kurikulum 
Penyusunan 
LKj 

 Satu 
kurikulum 
Penyusunan 
SOP 

 Satu 

 Sekurang-
kurang 
nya 3 buku 
bidang 
perencana
an 
pembangu
nan  

 Sekurang-
kurang 
nya 5 ahli 
perencana
an 
pembangu
nan 

 Seku 
rang-
kurang 
nya 3 
buku 
bidang 
perenca
naan 
pemban
gunan  

 Satu 
aplikasi 
e DUPAK 

 Seku 
rang-
kurang 
nya 5 
ahli 
perenca
naan 
pemba 
ngunan 
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kurikulum 
Penyusunan 
Penilaian 
Kinerja 

 Sekurang-
kurangnya 3 
buku bidang 
perencanaan 
pembangu 
nan  

 Sekurang-
kurangnya 5 
ahli 
perencanaan 
pembangu 
nan 

Melakukan/ 
Menyusun 
policy research 
dibidang 
perencanaan 
pembangunan 

Laporan 
Kajian/penyusun 
an policy research 
bidang 
perencanaan 
pembangunan 

Sekurang 
kurangnya 3 
laporan 
kajian/policy 
reserach bidang 
perencaana 
pembangunan 

Sekurang 
kurangnya 3 
laporan 
kajian/policy 
research 
bidang 
perencaana 
pembangunan 

Sekurang 
kurangnya 3 
laporan 
kajian/poli 
cy reserach 
bidang 
perencaana 
pembangun 
an 

Menerapkan 
kode etik 
perencana 

80% dari total 
pejabat FP 
menjadi 
anggota AP2I 
di akhir tahun 
2018 

Penerbitan kartu 
peserta anggota 
AP2I 

30 % PFP 
mempunyai 
kartu peserta 
AP2I  

60 % PFP 
mempunyai 
kartu peserta 
AP2I 

80 % PFP 
mempunyai 
kartu 
peserta AP2I 

Opini  
stakeholders 
terhadap 
kemandirian, 
kredibiltas, 
dan 
kemanfaatan 
organisasi 
AP2I 
sekurang-
kurangnya  
BAIK 

Laporan hasil 
survey terhadap 
opini pencapaian 
visi dan misi AP2I  

Satu laporan 
skema survey 
opini 
pencapaian visi 
dan misi AP2I  

Satu laporan 
persiapan 
survey opini 
pencapaian 
visi dan misi 
AP2I  

Satu laporan 
hasil survey 
opini 
pencapaian 
visi dan misi 
AP2I di 
akhir 
periode 
pengurus 
AP2I 
periode 
2015-2018 
rata-rata 
memberikan 
opini BAIK 

Meningkatnya 
Asset AP2I 
hingga 300% 
di akhir 2018 

Laporan 
peningkatan asset 
AP2I 

Asset meningkat 
100% dari nilai 
awal 
kepengurusan 
AP2I periode 
sebelumnya 

Asset 
meningkat 
200% dari 
nilai awal 
kepengurusan 
AP2I periode 
sebelumnya 

Asset 
meningkat 
300% dari 
nilai awal 
kepengurus 
an AP2I 
periode 
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sebelumnya 
Mengembang 
kan jejaring 
kerjasama 
antar-anggota 
Asosiasi 
Perencana 
Pemerintah 
Indonesia 

Tersedianya 
E-DUPAK 
penilaian 
Kinerja 
Pencana  
 

Aplikasi E-DUPAK Persiapan 
penyusunan 
Aplikasi E-
DUPAK 

Penyusunan 
Design 
Aplikasi e 
dupak 

1 buah 
Aplikasi E-
DUPAK 

Terbangunnya 
web site yang 
berkualitas 

Tersedianya 
website AP2I 

1 buah portal 
AP2I 

Pemeliharaan 
web 

Pemelihara 
an web 

Tersedianya 
Jurnal 
Perencana 
Pemerintah 

Terbitnya Jurnal 
Perencana 
Triwulanan 

Tercetaknya 
sekurang-
kurangnya 50O 
eksemplar  
Jurnal 
Perencana 

Tercetaknya 
sekurang-
kurangnya 
50O 
eksemplar 
Jurnal 
Perencana 

Tercetaknya 
sekurang-
kurangnya 
50O 
eksemplar 
Jurnal 
Perencana 

Tersedainya 
MOU 
kerjasama 
antara AP2I 
dengan 
lembag lain 

MOU 5 MOU 
kerjasama 
antara AP2I 
dengan lembaga 
perencana 
pusat, daerah 
dan lembaga 
lainnya 

5 MOU 
kerjasama 
antara AP2I 
dengan 
lembaga 
perencana 
pusat, daerah 
dan lembaga 
lainnya 

5 MOU 
kerjasama 
antara AP2I 
dengan 
lembaga 
perencana 
pusat, 
daerah dan 
lembaga 
lainnya 

Terlaksanya 
konsultasi, 
fasilitasi dan 
advokasi 
kepada 
perencana 

Laporan konsultasi, 
fasilitasi dan 
advokasi kepada 
perencana 
 

1 laporan 
konsultasi, 
fasilitasi dan 
advokasi kepada 
perencana 

1 laporan 
konsultasi, 
fasilitasi dan 
advokasi 
kepada 
perencana 

1 laporan 
konsultasi, 
fasilitasi dan 
advokasi 
kepada 
perencana 

Meningkatnya 
komisariat 
AP2I  

Komisaraiat AP2I 7 Komisariat 7 Komisariat 7 Komisariat 

 

4.2 KERANGKA PENDANAAN 

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh AP2I. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah 

dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator 

kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya 

(anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah 

ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya, sepenuhnya 

berasal dari kas AP2I, iuran anggota, hibah/donatur, kerjasama, atau hasil-hasil usaha 

lain yang syah menurut AD dan ART AP2I. 
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Pendanaan yang disediakan untuk kegiatan AP2I, untuk periode Renstra Tahun 2015-

2018 diperkirakan sebesar sebesar Rp.                               . Rincian anggaran per tahunan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan AP2I Periode 2015-2018 

No. Kegiatan 
Alokasi/Mekanisme Pembiayan Total Unit 

Penangung 
Jawab 2015/ 2016 2017 2018 2015-2018 

1 Pembentukan lembaga 
sertifikasi perencana 
pemerintah 
 

50 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

50 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindikla
tren 

50 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

150 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

Lembaga 
Sertifikasi 
Profesi 
Perencana 

2 Reformasi Pembinaan JFP kerjasama 
dengan 
Bappenas/  
Pusbindik 
latren 

kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

kerjasama 
dengan 
Bappenas/ 
Pusbindik 
latren 

Setjen, 
Kakorwil 1, dan 
Direktorat 
Litbang 
Kebijakan 

 
3 Pengembangan kapasitas 

Perencana Pusat dan Daerah 
Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

Kakorwil III 
dan 
Direktorat 
Pengembanga
n Kapasitas 
Perencana 
 

4 Penyusunan jasa-jasa 
layanan Asosiasi  

10 juta 10 juta 10 juta 30 juta Setjen, 
Kakorwil 1, dan 
Direktorat 
Litbang 
Kebijakan 

5 Penyusunan policy research 
dibidang perencanaan 
pembangunan 

20 juta/ 
Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

20 juta/ 
Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

20 juta/ 
Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

60 juta/ 
Kerjasama 
dengan unit 
kerja 
perencana 
pusat dan 
daerah dan 
Pusbindik 
latren 

Kakorwil 1, dan 
Direktorat 
Litbang 
Kebijakan 

 

6 Peningkatan jumlah anggota 
AP2I 

5 juta 5 juta 5 juta 15 juta Kakorwil 1, II 
dan III 

7 Survey Opini  stakeholders 
terhadap kemandirian, 
kredibiltas, dan kemanfaatan 
organisasi AP2I  

5 juta 5 juta 5 juta 15 juta Direktorat 
Litbang 
Kebijakan 

8 Peningkatan Asset AP2I  35 juta 35 juta 35 juta 105 juta Setjen, 
Bendahara 
dan Direktrur 
Umum 

9 Penyusunan E-DUPAK 10 juta/ kerja 
sama dengan  
Pusbindik 

10 juta/ 
kerja sama 
dengan  

10 juta/ 
kerja sama 
dengan  

30 juta/ kerja 
sama dengan  
Pusbindik 

Setjen 
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latren Pusbindik 
latren 

Pusbindik 
latren 

latren 

10 Pengembangan web site 
AP2I  

2 juta 1 juta 1 juta 4 juta Setjen 

11 Penerbitan Jurnal Perencana 
Pemerintah 

200 juta 200 juta 200 juta 600 juta Kakorwil 1, dan 
Direktorat 
Litbang 
Kebijakan 

12 Penyusunan MOU kerjasama 
antara AP2I dengan lembaga 
lain 

2 juta 2 juta 2 juta 6 juta Setjen dan 
Direktur 
Organisasi 
dan 
Kerjasama 

13 Konsultasi, fasilitasi dam 
advokasi kepada perencana 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 
 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 

30 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 

Kakorwil II 
dan 
Direktorat 
Hukum dan 
advokasi 

14 Pengembangan komisariat 
AP2I dan database 
Perencana 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 
 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 
 

10 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 
 

30 juta/ 
kerjasama 
dengan 
Pusbindik 
latren 

Setjen, 
Kakorwil I, II 
dan III dan 
para 
Komisariat 
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PENUTUP 
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Rencana Strategis Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Tahun 2015 – 2018 

pada hakekatnya merupakan dokumen resmi yang berisi “rencana kerja realistis” dari 

segenap Pengurus Nasional AP2I dalam mencapai tujuan dan sasaran tiga tahunan 

(2015–2018) dalam rangka mewujudkan kredibiltas, kemandirian, dan kemanfaatan 

AP2I bagi komunitas dan lembaga perencaan pusat dan daerah. Selain itu, dokumen ini 

merupakan sarana komunikasi antar unit kerja di lingkungan internal AP2I, maupun 

dengan instansi pemangku kepentingan terkait dari lingkungan eksternal AP2I dalam 

merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di penguatan 

kompetensi perencana dan penguatan kapasitas unit kerja perencaan pusat dan daerah. 

AP2I mempunyai peranan besar dalam mendorong setiap upaya-upaya integrasi dan 

peningkatan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan 

daerah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Rencana Strategis AP2I merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang berorientasi hasil dengan 

mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Hambatan dalam 

pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak, seperti: 

seluruh pengurus nasional, komisariat AP2I, dan anggota AP2I dalam rangka 

menumbuhkan partisipasinya dalam penguatan peran perencana dan peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Koordinasi antar pemangku 

kepentingan merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian secara 

khusus. Efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan AP2I banyak 

dipengaruhi oleh kelancaran koordinasi dan komunikasi antar pengurus di lingkungan 

AP2I dan dengan pihak eksternal yang merupakan para pemangku kepentingan 

terhadap peran dan fungsi AP2I.  

 

 

 

  


