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Menindaklanjuti hasil Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di
lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diselenggarakan di Jakarta pada
tanggal 18 sampai dengan 21 Desember 2005 (gelombang I) dan tanggal 21 sampai
dengan 24 Desember 2005 (gelombang II), dengan ini kami sampaikan penegasan
terhadap hasil-hasil kesepakatan Forum khusus berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan JFA, sebagai berikut:
1. Pengangkatan ke dalam JFA
Periode pengangkatan ke dalam JFA melalui inpassing telah berakhir pada tanggal 31
Maret 2005. Bagi Bawasda yang belum menindaklanjuti pertimbangan teknis dari
Kepala BPKP mengenai pengangkatan ke dalam JFA dengan penerbitan Keputusan
Pengangkatan Inpassing oleh Kepala Daerah, pertimbangan teknis tersebut dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Bagi Bawasda yang telah melaksanakan pengangkatan JFA melalui inpassing dengan
penerbitan Keputusan Kepala Daerah, pengangkatan ke dalam JFA selanjutnya dapat
dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama atau Pengangkatan Perpindahan
dengan mempertimbangkan beban kerja dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan
tugas auditor.
2. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat dalam JFA
Bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat
berikutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 10,
Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996;
No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) tidak dapat lagi naik pangkat dengan ketentuan
reguler atau kenaikan pangkat pilihan dalam jabatan struktural, melainkan berdasarkan
perolehan angka kredit dan ketentuan lainnya dalam JFA.

Untuk kenaikan pangkat pertama setelah inpassing, persyaratan perolehan delta angka
kredit sejumlah tertentu dalam pangkat terakhir pada sub unsur Pengembangan Profesi
dapat dipertimbangkan untuk belum diberlakukan.
3. Hari Pengawasan Maksimal
Hari Pengawasan (HP) Maksimal merupakan jumlah batas maksimal penggunaan hari
kerja untuk kegiatan pengawasan yang dapat diberikan angka kredit dalam satu tahun.
Perhitungan HP Maksimal didasarkan pada hari kerja efektif tersedia dalam satu tahun
yang dihitung dari jumlah hari kalender dikurangi dengan hari libur (Sabtu/Minggu dan
libur nasional) dan cuti tahunan. Jumlah HP Maksimal dalam satu tahun untuk unit kerja
yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu adalah 237 hari, sedangkan unit kerja
yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu adalah 289 hari. HP Maksimal dapat
ditambahkan dengan jumlah hari cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun tersebut.
4. Penilaian Angka Kredit
Sejalan dengan telah diterapkannya JFA dan guna pengembangan karier auditor, setiap
Bawasda agar segera melakukan penilaian angka kredit atas kegiatan pengawasan
yang telah dilakukan auditor mulai tanggal pengangkatan sampai periode terakhir. Untuk
penilaian angka kredit pertama kali setelah inpassing, tidak diberlakukan pembatasan
waktu kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. Untuk penilaian angka kredit
selanjutnya, batas waktu kegiatan yang dapat dinilai adalah 1 (satu) tahun setelah
kegiatan selesai dilaksanakan.
5. Pemetaan Kebutuhan Diklat
PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui inpassing diwajibkan memenuhi
persyaratan sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatannya selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun setelah diangkat ke dalam JFA. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan
kebutuhan diklat pasca inpassing sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP
No. KEP-883/K/JF/2003.
Pusbin JFA menetapkan peserta diklat sertifikasi berdasarkan usulan dari masingmasing unit kerja melalui Perwakilan BPKP setempat. Dalam penetapan usulan
tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 dan 17 Keputusan Kepala LAN No.
193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Diklat Jabatan PNS, hendaknya selain didasarkan
pada kepangkatan dan angka kredit, juga didasarkan pada hasil seleksi di lingkungan
unit kerja masing-masing.
6. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA
Untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan dan koordinasi kerja
antara pejabat struktural dan PFA agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan
secara efisien dan efektif, perlu ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang
tentang pedoman pola hubungan kerja tersebut.
Adapun sasaran penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan
PFA adalah untuk:
-

memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pejabat
struktural dan PFA dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
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-

menggambarkan alur hubungan koordinasi antara pejabat struktural dan PFA
dalam kegiatan pengawasan dan non pengawasan

-

menghindari terjadinya perangkapan tugas pokok dan fungsi antara pejabat
struktural dan PFA.

7. Mutasi dan Promosi PFA
Mengingat PFA telah dibekali dengan sertifikasi melalui diklat yang telah diikutinya,
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dimohon untuk tidak melakukan mutasi PFA dari
suatu unit pengawasan ke unit organisasi di luar pengawasan, kecuali untuk promosi
pada suatu jabatan struktural.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,
ttd
Suwartomo
NIP 060047212
Tembusan :
1. Kepala BPKP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov/Kab/Kota.
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