
UJI SERTIFIKASI

FASILITATOR PENDAMPING PENYUSUNAN SINKRONISASI RPJMD-RPJMN SUBBIDANG
KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

PendahuluanMelakukan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat didaerah membutuhkan  fasilitator pendamping yang nantinya berperan untuk melatih paraperencana di daerah melakukan sinkronisasi. Oleh karenanya, seorang fasilitatorseyogyanya tidak hanya berkompeten dalam hal memfasilitasi namun juga  memilikikompetensi secara substantive terhadap materi  sinkronisasi RPJMD-RPJMN SubbidangKesehatan dan Gizi Masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu uji kelayakan dalam rangkamelakukan penilaian kompetensi tersebut.Uji sertifikasi bagi fasilitator pendamping penyusunan Sinkronisasi RPJMD-RPJMNSubbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Sebagaitahapan awal fasilitator diseleksi secara terbuka dan tertutup.Guideline ini merupakan acuan pihak penyelenggara dalam melakukan penyeleksian danuji sertifikasi fasilitator pendamping penyusunan sinkronisasi RPJMD-RPJMN SubbidangKesehatan dan Gizi Masyarakat. Guideline ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertamaadalah Proses seleksi dan uji sertifikasi fasilitator. Bagian kedua, terdiri dari assessmenttools untuk kompetensi dasar fasilitator pendamping.
TujuanPelatihan fasilitator pendamping ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan fasilitatorpendamping yang nantinya akan berperan untuk melatih para perencana di daerah yangingin melakukan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat.Secara khusus, bertujuan untuk :1. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam membuat Dokumen Kesehatan di RPJMDPemerintah Kab/ Kota untuk mensinkronkan program dan kegiatan sub bidangkesehatan dan gizi masyarakat sesuai dengan dokumen RPJMN Pemerintah Pusat



2. Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan analisis dan melengkapi data-datayang dibutuhkan dalam membuat Dokumen Sinkronisasi  program dan kegiatan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat.3. Melakukan follow up atas dokumen yang telah di buat dan melakukanpendampingan untuk memastikan dokumen sinkronisasi tersebut menjadi bagiandokumen RPJMD.4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen sinkronisasi.
Kriteria fasilitatorFasilitator yang nantinya mendampingi daerah terdiri dari tiga tim inti  yakni :1. Birokrat sejumlah 10 orang2. Akademisi/Konsultan sejumlah 5-10 orang3. Praktisi sejumlah 10 orangBerdasarkan hal tersebut di atas, maka fasilitator setidaknya memiliki kriteria sebagaiberikut :1. Memiliki background pendidikan S2 (S2 Kesehatan Masyarakat diutamakan)2. Memiliki minat dan pengalaman dalam bidang perencanaan kesehatan makro3. Memiliki minat dan waktu dalam pendampingan terhadap daerah untuk melakukansinkronisai RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Proses recruitement fasilitatorProses ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Dilakukan terbuka dalam hal ini adalahpenyeleksian melalui pelatihan Blended Learning atau pelatihan jarak jauh denganwebinar. Dalam pelatihan ini, peserta yang dijaring adalah daerah- daerah yang merupakananggota JKKI dan Provinsi atau Kabupaten yang menjadi target pemilukada serentak.Pelatihan dilaksanakan selama kurang lebih lima minggu yang terdiri dari empat minggupemaparan materi dan satu minggu ujian. Ujian dilakukan secara online.Setelah pelatihan tersebut, peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan Surat Keteranganmenjadi calon fasilitator. Peserta inilah yang kemudian direkomendasikan kepadaBappenas untuk menjadi mengikuti pelatihan secara tatap muka untuk menjadi fasilitator.
Dilakukan tertutup dalam hal ini, adalah melakukan penunjukan langsung kepada calonfasilitator yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang perencanaan



kesehatan. Penunjukan langsung dilakukan oleh tim KGM Bappenas secara resmi melaluisurat.
Uji Sertifikasi FasilitatorSertifikasi diberikan kepada fasilitator yang lulus dalam pelatihan fasilitator yangdilakukan secara tatap muka. Jumlah peserta pelatihan diharapkan berkisar antara 20-30orang yang terdiri dari peserta dengan penunjukan langsung dan pelatihan jarak jauh.Pelatihan ini akan dilakukan satu kali dalam satu waktu. Peserta yang lulus akan menjadifasilitator pendamping dan mendapatkan sertifikat dari Bappenas.
Masa Berlaku SertifikatSertifikat untuk fasilitator pendamping bersifat nasional dan memiliki masa berlakuselama tiga tahun. Jika sudah lebih dari tiga tahun, peserta dipersilahkan untuk mengikutiuji sertifikasi kembali.



ASSESMENT TOOLS

FASILITATOR PENDAMPING SINKRONISASI RPJMD-RPJMN SUBBIDANG KESEHATAN
DAN GIZI MASYARAKATAssesment tools ini merupakan alat untuk menyeleksi calon fasilitator pendamping yangnantinya  akan dilatih. Assesment tools terdiri dari assessment mandiri dan standarkompetensi dasar seorang fasilitator . Berikut penjelasannya:

Assesment mandiriAsesment mandiri adalah penyeleksian dari segi latar belakang pendidikan, pekerjaan danpengetahuan umum calon fasilitator pendamping sinkronisasi yang terkait bidangperencanaan pembangunan kesehatan secara makro dan gizi masyarakat. Adapun contohdari assessment mandiri terlampir dalam dokumen ini.
Standar kompetensi dasarPada penilaian ini, fasilitator dinilai tingkat kognitifnya berdasarkan area kompetensi yangtelah ditentukan. Penilaian kognitif menggunakan skala 1-6 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat kognitif dan area kompetensi fasilitator pendamping penyusunan sinkronisasi
RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

No Area Kompetensi Tingkat Kognitif1 2 3 4 5 6Bab I:a) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional X Xb) Hubungan RPJMN dengan RPJMD X Xc) Permasalahan Sikronisasi RPJMD dan RPJMN X Xd) Pendekatan Sinkronisasi X Xe) Dasar Hukum X Xf) Ruang Lingkup Sinkronisasi X Xg)Bab II:a) - Filosofi RPJMN 2015-2019 X Xb) - Ringkasan RPJMN 2015-2019 X XBab III:



No Area Kompetensi Tingkat Kognitif1 2 3 4 5 6a) Permasalahan dan Isu Strategis X Xb) Sasaran Pokok X Xc) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan X Xd) Kerangka Pendanaan, Regulasi, dan Kelembagaan X XBab IV:a) Tahapan Sinkronisasi X Xb) Dasar Hukum Tahapan Sinkronisasi X XTahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatana) Analisis Kesehatan berdasarkan Subsitem dalamSistem Kesehatan Nasional X X X X Xb) Analisis Determinan Sosial X X X X X
Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategisa) Pengertian Xb) Metode Sinkronisasi Xc) Sinkronisasi Isu Strategis X
Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran,
dan Indikator Pembangunana) Pengertian X Xb) Kriteria Visi dan Misi X Xc) Contoh Visi dan Misi Xd) Penerjemahan Misi /Sub Misi ke dalam RPJMD Xe) Penerjemahan Misi/Sub Misi menjadi tujuan Xf) Sinkronisasi dan penerjemahan sasaran pokok danindikatornya dalam RPJMN ke dalam RPJMDProvinsi dan Kabupaten X

g) Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran danIndikator Pembangunan X
Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasarana) Keterkaitan target dengan  sasaran Xb) Skema sinkronisasi Xc) Sinkronisasi target X
Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunana) Pengertian Xb) Sinkronisasi strategi Xc) Sinkronisasi arah kebijakan Xd) Sinkronisasi strategi dan arah kebijakan X
Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan

Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan
Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian
Urusan Pemerintahan



No Area Kompetensi Tingkat Kognitif1 2 3 4 5 6a) Pengertian Xb) Dasar Hukum Pembagian urusan wilayah Xc) Perbedaan Program dan Kegiatan Xd) Identifikasi penetapan kegiatan Xe) Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Xf) Sinkronisasi program daerah dengan prioritasnasional, program prioritas dan kegiatan prioritasberdasarkan indikator dan pembagian urusanpemerintahan
X

Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program
dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasionala) Perencanaan dan Penganggaran X Xb) Sumber-sumber dana Xc) Sinkronisasi kerangka pendanaan program dankegiatan prioritas X
Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan
Programa) Metode sinkronisasi Xb) Sinkronisasi indikasi lokasi pelaksanaan program X

Keterangan :Tingkat 1: RememberingMampu mengingat dan menyebutkan kembali teori, gagasan atau fakta yang telahdisampaikanTingkat 2: UnderstandingMampu memahami konsep, teori, gagasan, atau fakta yang telah disampaikanTingkat 3: ApplyingMampu mengaplikasikan sebuah konsep dari teori , fakta atau gagasan . Dalam hal ini ,contohnya adalah mampu mengisi tabel kerja menggunakan data daerah dengan tepatTingkat 4: AnalyzingMampu membreakdown atau mengolah informasi atau data dan menganalisisnya.Dalam hal ini, contohnya menghitung target capaian yang akan dikontribusikan padapencapaian target nasionalTingkat 5: Evaluating



Mampu menilai informasi dan gagasan-gagasan yang disampaikan dan dilakukan.Dalam hal ini, contohnya melakukan evaluasi dan koreksi dari kegiatan mulai tahap 11sampai dengan tahap 8.Tingkat 6: CreatingMampu menyatukan dan menggabungkan bagian-bagian dari sebuah informasi ataudata  menjadi sesuatu hal yang baru
Idealnya, tingkat kognitif terdiri dari enam tingkatan, namun dalam hal ini tingkat kognitifyang diinginkan maksimal mencapai tingkat ke-lima atau tingkat Evaluating.



LAMPIRANLampiran 1 : Assesment tools mandiri fasilitatorLink:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJgn-8izHJjbZI0c1hni1PWgSq0cCWXg1G-6YUoET-whxeA/viewform







Lampiran 2: Uji kompetensi dasar
Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj8OFPi4ywcMen49i9rjWH1EpMwKCadKplWUIH8Jm3zswNeg/formResponse














