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Pejabat Fungsional Pengembang

Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang 
selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum
adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, 
dan wewenang untuk melakukan pengembangan
kurikulum.



Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu

Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan



Kedudukan JF dalam Organisasi/Instansi Pemerintah

Karakteristik JF terdiri dari:
a. Tertutup: berkedudukan pada lingkup Instansi Pembina.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. Semi Terbuka: berkedudukan pada lingkup Instansi Pembina dan Instansi
Pemerintah Pusat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh Kementerian/Lembaga
(Horizontal)

c. Terbuka: berkedudukan di Instansi Pembina dan seluruh Instansi
Pemerintah

Seluruh Kementerian/Lembaga dan Seluruh Pemerintah Daerah 
(Horizontal dan Vertikal)



Kedudukan dan Tanggung Jawab
§ Pengembang Kurikulum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang

Pengembangan Kurikulum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

§ Pengembang Kurikulum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, 
pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

§ Kedudukan Pengembang Kurikulum ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 

• Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan jabatan 
fungsional kategori keahlian.
• Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:

a. Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
b. Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
c. Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
d. Pengembang Kurikulum Ahli Utama.



Tugas Jabatan

Tugas Pengembang Kurikulum yaitu melakukan
kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup
perencanaan, penyusunan, implementasi, dan
evaluasi Kurikulum



Unsur Kegiatan
•Unsur utama kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang

Kurikulum yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu 
pengembangan kurikulum yang terdiri atas sub-unsur:
•perencanaan kurikulum;
•penyusunan kurikulum;
• implementasi kurikulum; dan
• evaluasi kurikulum.



Perencanaan Kurikulum
•Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kurikulum
•Melakukan penyusunan desain pengembangan kurikulum



Penyusunan Kurikulum
•Melakukan penyusunan dokumen kebijakan kurikulum
•Melakukan validasi dokumen kebijakan kurikulum
•Melakukan analisis dokumen kebijakan kurikulum
•Melakukan perbaikan dokumen kebijakan kurikulum

berdasarkan hasil validasi
•Melakukan penyusunan regulasi kebijakan kurikulum



Implementasi Kurikulum
•Melakukan penyusunan desain implementasi kurikulum
•Melakukan implementasi skala terbatas (perintisan) 

kurikulum
•Memberikan bantuan profesional pengembangan

diversifikasi kurikulum



Evaluasi Kurikulum
•Menyusun desain evaluasi implementasi kurikulum
•Menyusun instrumen evaluasi implementasi kurikulum
•Melaksanakan evaluasi implementasi kurikulum



Uraian Kegiatan Tugas
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Pertama

§ Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka analisis kebutuhan Pengembangan
Kurikulum

§ Mengidentifikasi referensi desain Pengembangan Kurikulum
§ Menyusun konsep panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
§ Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka validasi dokumen kebijakan Kurikulum
§ Menganalisis panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
§ Melakukan koreksi dan perbaikan panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
§ Mengidentifikasi referensi untuk desain implementasi Kurikulum
§ Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka implementasi skala terbatas (perintisan) 

Kurikulum
§ Mengidentifikasi kebutuhan bantuan professional pengembangan diversifikasi Kurikulum
§ Mengidentifikasi referensi desain evaluasi implementasi Kurikulum
§ Menyusun butir-butir instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
§ Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka evaluasi implementasi Kurikulum



Uraian Kegiatan Tugas
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda

§ Menyusun instrumen analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
§ Mengolah data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka analisis kebutuhan

Pengembangan Kurikulum
§ Menyusun kerangka acuan kebijakan Kurikulum;
§ Menyusun instrumen validasi dokumen kebijakan Kurikulum;
§ Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka validasi dokumen kebijakan

Kurikulum;
§ Menganalisis kerangka acuan kebijakan Kurikulum;
§ Menganalisis model Kurikulum
§ Melakukan penyusunan regulasi kebijakan Kurikulum;
§ Menyusun instrumen implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum;
§ Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka implementasi skala terbatas

(perintisan) Kurikulum
§ melaksanakan bantuan professional pengembangan diversifikasi Kurikulum
§ Merancang kisi-kisi instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
§ Menyusun panduan pelaksanaan evaluasi implementasi Kurikulum
§ Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka evaluasi implementasi

Kurikulum



Uraian Kegiatan Tugas
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Madya

§ Merancang desain analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
§ Merancang desain Pengembangan Kurikulum
§ Menelaah desain awal Pengembangan Kurikulum
§ Mengembangkan model Kurikulum
§ Merancang desain validasi dokumen kebijakan Kurikulum
§ Menganalisis lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum
§ Memperbaiki kerangka acuan kebijakan Kurikulum
§ Memperbaiki model Kurikulum;
§ Merancang desain implementasi Kurikulum
§ Menelaah desain implementasi Kurikulum
§ Merancang desain implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum;
§ Merancang desain bantuan professional pengembangan diversifikasi Kurikulum
§ Merancang desain evaluasi implementasi Kurikulum;
§ Menelaah desain evaluasi implementasi Kurikulum
§ menguji validitas instrumen evaluasi implementasi Kurikulum



Uraian Kegiatan Tugas
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Utama

§ Menyusun rekomendasi dari analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
§ Memfinalkan desain Pengembangan Kurikulum
§ Merancang desain kerangka dasar dan struktur Kurikulum
§ Menetapkan lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum;
§ Menyusun rekomendasi hasil validasi dokumen kebijakan Kurikulum;
§ Menganalisis kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
§ Memperbaiki kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
§ Memperbaiki lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum
§ Memfinalkan desain implementasi Kurikulum
§ Menyusun rekomendasi hasil dari implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum
§ Menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil bantuan profesional pengembangan diversifikasi

Kurikulum;
§ Memfinalkan desain evaluasi implementasi Kurikulum
§ Memfinalkan instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
§ Menyusun rekomendasi hasil dari evaluasi implementasi Kurikulum.



Pengangkatan Pengembang Kurikulum

1

Pengangkatan melalui 
Penyesuaian/Inpassing

2

Pengangkatan Pertama

3

Pengangkatan Melalui 
Perpindahan dari Jabatan Lain

4

Pengangkatan melalui Promosi



Pengangkatan Pertama

§ Berstatus PNS
§ Memiliki integritas dan moralitas yang baik
§ Sehat jasmani dan rohani;
§ Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang

ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, 
ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, 
ilmu seni, desain dan media, ilmu psikologi, ilmu agribisnis
agroteknologi, dan ilmu kemaritiman



Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

§ Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di 
bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu 
pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu 
ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan
media, ilmu psikologi, ilmu agribisnis agroteknologi, dan
ilmu kemaritiman, atau bidang ilmu lainnya yang 
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang
Kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

§ Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 
bidang Pengembangan Kurikulum paling singkat 2 (dua) 
tahun



Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing

§Berijazah paling rendah sarjana atau diploma 
empat;

§Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan 
tugas di bidang Pengembangan Kurikulum 
paling singkat 2 (dua) tahun



Pengangkatan Melalui Promosi

§ Termasuk dalam kelompok rencana sukses
§ Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan

nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya
§ Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.



TERIMA KASIH


