VISI DAN MISI
KETUA UMUM AP2I NASIONAL
TERPILIH PERIODE 2015-2018

Visi AP2I Nasional 2015-2018
“Menjadi Organisasi Profesi yang Kredibel, Mandiri, dan Bermanfaat bagi Komunitas dan Lembaga Perencana Pusat dan Daerah”
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
Bermanfaat
: Mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anggota dan lembaga perencana pusat dan daerah
5 MISI
Membang
Merevitalisasi peran dan
Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan
Meningkatkan profesionalitas Mengembangkan
jasa
layanan
yang
un
spirit
fungsi
AP2I
jaringan
kerjasama dengan stakeholders perencanaan
perencana pusat dan daerah
berkualitas
“sense of
pusat dan daerah
belonging”
anggota
asosiasi
Meningkatkan kemampuan,
profesionalitas dan produktivitas
perencana.
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Tersedianya
lembaga
sertifikasi
perencana
pemerintah
Terlaksana
nya Reformas
Pembinaan
JFP

Mengembang
kan lembaga
sertifikasi
perencana
pemerintah
Mendorong
Reformasi
Pembina. JFP

Terlaksananya
program
pengembangan
kapasitas
Perencana Pusat
dan Daerah
(bermitra dg
Pusbin dan
lemabga lainnya)
Kredibel
Melaksanakan
program
pengembangkan
kapasitas
Perencana Pusat
dan Daerah

Meningkatkan
kapasitas dan
produkt. instansi/
unit perencana
Tersedianya jasajasa layanan
Asosiasi yang
berkualitas
(kurikulum
program CB, bukubuku, leaflet, pro
gram software PK ,
Tim Ahli, dll).
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4 TUJUAN
Menerapkan kode etik perencana.

12 SASARAN
80% dari
Opini stakeholders
total
terhadap
pejabat FP kemandirian,
menjadi
kredibiltas, dan
anggota
kemanfaatan
AP2I di
organisasi AP2I
akhir tahun sekurang2018
kurangnya BAIK

Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota
Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia

Meningka  Tersedianya data
tnya Asset
base perencana
AP2I
pusat dan daerah
hingga
 Terbangunnya
300% di
web site yang
akhir
berkualitas
2018
 Tersedianya
Jurnal Perencana
Pemerintah

Terbangunnya
sekurangkurangnya 15 MOU
kerjasama dengan
lembaga
perencana pusat,
daerah dan
lembaga lainnya

14 AGENDA (PROGRAM)
Kemandirian
Bermanfaat
Mengembangkan Menyusun
Revitalisasi
Mening
 Menyusun web-site • Membangun
produk-produk database
kapasitas
katkan
AP2I
jaringan
jasa layanan
perencana
organisasi AP2I sumber Menerbitkan Jurnal
kerjasama
AP2I
(sistem, Struktur/ sumber
Perencana
• Memberikan
Melakukan
Prasarana, dan
pendana
 Mengembangkan Ekonsultasi,
policy reserach di
SDM)
an
DUPAK Perencana
fasilitasi dam
bid perencanaan
organisasi
advokasi kpd
pembangunan
perencana

Meningkatnya
komisariat
AP2I sebanyak
20 komsat
pusat dan
daerah

Mengembang
kan Komsat
AP2I pusat dan
daerah

