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Menindaklanjuti hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian di
lingkungan BPKP yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 19
Juni 2003, dengan ini disampaikan penegasan terhadap hasil-hasil kesepakatan
Forum sebagai berikut :
1. Hari Pengawasan (HP) Maksimal Dalam Satu Tahun
a. Penetapan HP Maksimal sejumlah 237 hari per tahun bagi unit kerja
dengan 5 hari kerja per minggu dan 289 hari per tahun untuk unit kerja
dengan 6 hari kerja per minggu, sebagaimana telah ditetapkan sebagai
hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA tahun 2002,
pada kenyataannya masih dipermasalahkan oleh unit-unit kerja di
lingkungan BPKP, terutama menyangkut:
1) Pengertian HP Maksimal dan kegiatan apa saja yang diperhitungkan
sebagai penggunaan Hari Pengawasan (HP)
2) Belum adanya kesamaan persepsi atas perlakuan pemberian angka
kredit atas penugasan yang tumpang tindih, sehingga timbul kesan
adanya pembatasan ganda, yakni pembatasan HP dalam hal adanya
penugasan tumpang tindih, disamping pembatasan HP Maksimal dalam
satu tahun
3) Masih adanya keberatan mengenai jumlah HP Maksimal, terutama bagi
PFA yang tidak menggunakan hak cuti tahunannya, mengingat
perhitungan jumlah HP Maksimal ditetapkan dengan asumsi PFA
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menggunakan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dalam
setahun.
b. Mengingat pembahasan tentang HP Maksimal memerlukan diskusi yang
intensif dan terarah, dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian
tahun 2003 telah dibentuk tim kecil (Tim Adhoc) yang melibatkan unit-unit
kerja di lingkungan BPKP
(Pusbin JFA, Biro Kepegawaian dan
Organisasi, Pusdiklatwas, Deputi, Inspektorat dan Perwakilan BPKP) untuk
membahas masalah ini, disamping membahas beberapa materi lain yang
membutuhkan pembahasan khusus
c. Simpulan rapat Tim Adhoc, yang selanjutnya telah disetujui oleh rapat
pleno sebagai kesepakatan Forum adalah :
1) HP (Hari Pengawasan) Maksimal adalah jumlah batas maksimal
penggunaan hari kerja untuk kegiatan pengawasan yang dapat
diberikan angka kredit dalam satu tahun.
2) Kegiatan-kegiatan pengawasan yang menggunakan
merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal adalah :

HP

dan

a). Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
b). Pelatihan di Kantor Sendiri
c). Semua kegiatan pengawasan (44 butir kegiatan
dan
kesepadanannya)
d). Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (Ekspose)
e). Melakukan studi banding di bidang pengawasan
f). Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai
g). Mengikuti konferensi/seminar/lokakarya
h). Kegiatan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit
sesuai dengan surat tugas (Audit Buril)
3) Kegiatan-kegiatan pengawasan yang tidak menggunakan HP dan tidak
merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal adalah :
a) Mengikuti pendidikan sekolah dan mencapai gelar ijazah
b) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
c) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan
d) Berpartisipasi dalam penerbitan buku di bidang pengawasan
e) Menjadi anggota organisasi profesi
f) Menjadi anggota Tim Penilai JFA
g) Memperoleh penghargaan/tanda jasa
h) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
i) Menjadi anggota kepanitiaan intra atau antar instansi
j) Memperoleh sertifikat Brevet Pajak, CFE, UBM yang diperoleh
tanpa diklat atau diklat di luar jam kantor
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4) Jumlah batas maksimal penggunaan hari kerja untuk kegiatan
pengawasan yang dapat diberikan angka kredit dalam satu tahun,
adalah jumlah hari kerja efektif tersedia per tahun yaitu sejumlah 237
HP dan 289 HP (masing-masing untuk unit kerja dengan lima dan enam
hari kerja/minggu) ditambah sisa cuti yang tidak digunakan, dengan
penjelasan sebagai berikut:
a) Dalam hal PFA tidak menggunakan cuti tahunan, maka HP
Maksimal 237 hari/289 hari dapat ditambahkan dengan jumlah cuti
tahunan pada tahun tersebut yang tidak diambil (dengan batasan
jumlah cuti 12 hari setahun).
Misalnya :
Seorang PFA yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per
minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti tahunan selama 4
hari (tanpa memandang apakah cuti tersebut menggunakan hak cuti
tahun berjalan atau tahun sebelumnya), maka jumlah HP Maksimal
tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah sejumlah 245 hari (237 hari
ditambah 8 hari hak cuti tahunan yang tidak digunakan)
5) Sebaliknya, apabila PFA menggunakan hak cuti tahunan lebih dari 12
(dua belas) hari dalam setahun (karena adanya hak cuti tahun
sebelumnya), maka HP Maksimal bagi PFA tersebut dikurangi sejumlah
kelebihan penggunaan cuti tahunan dimaksud.
Misalnya :
Seorang PFA, yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per
minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti tahunan selama 15 hari,
maka jumlah HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah
sejumlah 234 hari (237 hari dikurangi 3 hari penggunaan cuti yang
melebihi dari 12 hari cuti yang tersedia dalam tahun berjalan)
6) Cuti lainnya yang diambil harus dikurangkan dari jumlah HP maksimal.
Misalnya :
Seorang PFA, yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per
minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti besar selama 60 hari
kerja, maka HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah
sejumlah 177 hari (237 hari dikurangi 60 hari cuti besar).
7) Dalam hal PFA diaktifkan kembali dalam tugas-tugas pengawasan pada
bulan-bulan tertentu dalam tahun berjalan (bukan pada awal tahun),
maka HP Maksimal bagi PFA tersebut adalah sejumlah hari kerja yang
tersedia sejak pengaktifannya sampai dengan akhir tahun dimaksud.
Misalnya :
Seorang PFA yang telah menyelesaikan tugas belajar, diaktifkan
kembali, pada unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu, per 1
September 2003, maka HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut
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adalah sejumlah 84 hari (hari kerja tersedia sejak 1 September sampai
dengan 31 Desember 2003)
8) Pemberian penugasan, yang karena kondisi tertentu, diberikan pada
waktu yang bersamaan untuk beberapa penugasan (HP tumpang
tindih) dapat diberikan angka kredit untuk seluruh penugasan
sepanjang tidak melebihi HP maksimal setahun, dan didukung dengan
KM3 dan KM4 yang menunjukkan anggaran waktu kegiatan Anggota
Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu. Hal ini
berlaku untuk seluruh peran auditor.
9)

Ketentuan mengenai HP Maksimal sebagaimana diuraikan di atas
diberlakukan sejak 1 Januari 2003.

2. Pisah Batas Penilaian Angka Kredit
a. Terdapat keraguan dalam penilaian angka kredit bagi PFA memperoleh
kenaikan jabatan pada saat yang bersangkutan berada dalam suatu masa
penugasan, dimana sebagian waktu penugasannya dilaksanakan pada
masa jabatan lama, dan sebagian lagi dilaksanakan pada masa jabatan
baru.
Misalnya :
Seorang Auditor Ahli Pertama melaksanakan penugasan pengawasan
selama 20 hari kerja dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 12
September 2003. PFA tersebut memperoleh kenaikan jabatan menjadi
Auditor Ahli Muda per 1 September 2003.
Timbul keraguan apakah angka kredit atas penugasan tersebut :
1) Dinilai dengan menggunakan angka kredit Auditor Ahli Pertama sesuai
jabatan pada saat penerbitan surat tugas, atau
2) Dinilai dengan menggunakan angka kredit Auditor Ahli Muda mengingat
pada saat tercapainya norma hasil, jabatannya adalah Auditor Ahli
Muda, atau
3) Dinilai secara proporsional, dimana terhadap sejumlah HP yang
digunakan pada periode masa jabatan lama diberikan angka kredit
berdasarkan jabatan lama, dan terhadap sejumlah HP yang digunakan
pada periode masa jabatan baru diberikan angka kredit berdasarkan
jabatan baru.
b. Berdasarkan hasil pembahasan rapat pleno Forum, untuk menghindari
adanya penilaian yang merugikan PFA, disepakati bahwa bagi PFA yang
telah naik jabatan dan mempunyai penugasan yang pelaksanaannya
meliputi periode masa jabatan lama dan jabatan baru, maka angka kredit
dihitung secara proporsional, dimana terhadap sejumlah HP yang
digunakan pada periode masa jabatan lama diberikan angka kredit
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berdasarkan jabatan lama, dan terhadap sejumlah HP yang digunakan
pada periode masa jabatan baru diberikan angka kredit berdasarkan
jabatan baru.
Dengan demikian, penilaian angka kredit bagi PFA sebagaimana di
contohkan di atas adalah:



Angka kredit periode 18 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2003
menggunakan besaran angka kredit Auditor Ahli Pertama
Angka kredit periode 1 September sampai dengan 12 September 2003
menggunakan besaran angka kredit Auditor Ahli Muda

c. Pengaturan mengenai pisah batas penilaian angka kredit, sebagaimana
diuraikan di atas diberlakukan sejak 1 Januari 2003.
3. Pembebasan Sementara Karena Belum Diperolehnya Sertifikat Peran
Yang Dipersyaratkan.
a. Dalam angka X huruf A Lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan
JFA dan Angka Kreditnya di lingkungan APFP (Buku Himpunan Ketentuan
JFA halama 212), dinyatakan bahwa :
Auditor Trampil dan Auditor Ahli dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila :
1) dalam waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan
dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat
lebih tinggi bagi Auditor Ahli Pertama, sampai dengan Auditor Ahli
Madya dan Auditor Ahli Utama golongan IV/d, Auditor Pelaksana,
Auditor Pelaksana Lanjutan; dan Auditor Penyelia golongan III/c
2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, atau 4 (empat) periode penilaian
Auditor Penyelia golongan III/d dan Auditor Ahli Utama golongan IV/e
tidak dapat mengumpulkan Angka kredit dari kegiatan unsur utama
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) untuk Auditor Penyelia golongan
III/d dan 50 (lima puluh) untuk Auditor Ahli Utama golongan IV/e.
Ketentuan untuk jangka waktu tersebut di atas berlaku terus menerus,
sepanjang yang bersangkutan menjabat sebagai Auditor Penyelia
golongan III/d atau Auditor Ahli Utama golongan IV/e, tanpa
memperhitungkan tanggal pengangkatannya.
b. Pemahaman mengenai ketentuan pembebasan sementara karena belum
terpenuhinya angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk naik
pangkat/jabatan, sebagaimana
diuraikan di atas, saat ini telah
berkembang menjadi 2 (dua) penafsiran berikut:
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1) PFA dibebaskan sementara apabila tidak dapat memperoleh angka
kredit minimal yang dipersyaratkan untuk naik pangkat/jabatan. Apabila
PFA telah memperoleh angka kredit minimal yang dipersyaratkan,
namun belum dapat naik pangkat/jabatan karena belum terpenuhinya
persyaratan sertifikasi JFA (penjenjangan peran Auditor), maka yang
bersangkutan tidak perlu dibebaskan sementara dari JFA
2) PFA dibebaskan sementara apabila dalam jangka waktu yang
ditentukan belum memenuhi syarat untuk naik pangkat/jabatan, baik
dari segi angka kredit, maupun dari segi pemenuhan persyaratan
sertifikasi JFA.
c. Pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2003
memperoleh kesepakatan bahwa pemahaman atas pembebasan
sementara sebagaimana diuraikan dalam angka X huruf A Keputusan
Kepala BPKP Nomor Kep.13.00.00-125/K/1997 tersebut di atas harus
dikembalikan kepada redaksi ketentuan tersebut, yakni PFA dibebaskan
sementara dari JFA apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak
dapat memperoleh angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Dengan
demikian, apabila PFA telah memenuhi angka kredit minimal yang
dipersyaratkan, namun belum dapat naik pangkat/jabatan karena belum
memenuhi persyaratan sertifikasi JFA yang ditentukan, maka PFA yang
bersangkutan tidak perlu dibebaskan sementara dari JFA.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

A. ANIMAHARSI
NIP 060060147

Tembusan :
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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