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Yth,
Sekretaris Utama
Deputi
Inspektur
Kepala Pusat
Kepala Biro
Kepala Perwakilan
di
lingkungan BPKP
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA di lingkungan
BPKP yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d 3 Oktober 2002,
dengan ini disampaikan penegasan terhadap hasil-hasil kesepakatan Rakor sebagai
berikut :
1. Angka Kredit bagi PFA yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan di Luar
Negeri
Terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan atas pemberian angka kredit bagi
PFA yang mengikuti pendidikan di luar negeri, berkaitan dengan kegiatan
persiapan (misalnya Kursus Bahasa) atau keharusan untuk mengikuti program
antara (misalnya keharusan untuk lulus program tertentu) sebelum mengikuti
pendidikan S2/S3. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditegaskan
bahwa terhadap kegiatan persiapan dan keikutsertaan dalam program antara
dimaksud dapat diberikan angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan
serta memperoleh STTPL” berdasarkan waktu/jam pelatihan yang diikuti
sepanjang memperoleh sertifikat mengikuti/lulus dan kegiatan tersebut dilakukan
sebelum memasuki kegiatan pembelajaran dalam pendidikan S2/S3 tersebut.
2. Angka Kredit untuk Diklat yang Pelaksanaannya Kurang dari 30 jam
Angka kredit atas kegiatan mengikuti diklat sebagaimana diatur dalam Keputusan
MENPAN No. 19/1996 hanya diberikan terhadap diklat yang diselenggarakan
selama lebih dari 30 jam pelatihan (jamlat). Pada kenyataannya terdapat diklat
yang diselenggarakan kurang dari 30 jamlat. Untuk mengakomodasi pemberian
angka kredit atas kegiatan tersebut, dengan ini ditetapkan bahwa terhadap
kegiatan diklat yang penyelenggaraannya kurang dari 30 jamlat dapat diberikan
angka kredit sebesar 0,5 sepanjang memperoleh sertifikat telah mengikuti/lulus
sesuai sifat / tujuan kediklatan dimaksud (tanpa memperhitungkan jamlatnya).
3. Hari Pengawasan (HP) Maksimal dalam Satu Tahun
Pada dasarnya kewajaran perhitungan angka kredit (termasuk kewajaran HP atas
beberapa
penugasan yang dilaksanakan bersamaan) adalah merupakan
tanggung jawab atasan langsung PFA. Namun demikian, dalam pelaksanaannya
masih terdapat PFA yang mengajukan perhitungan angka kredit dengan jumlah
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HP yang tidak wajar, sehingga Tim Penilai Angka Kredit membutuhkan batasan
maksimal HP setahun yang dapat diberikan angka kredit. Dengan ini ditegaskan
bahwa HP Maksimal yang dapat diberikan angka kredit adalah 237 hari/tahun
untuk unit kerja dengan 5 hari kerja/minggu, dan 289 hari/tahun untuk unit kerja
dengan 6 hari kerja/minggu.
4. Pencabutan Pengaturan HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu
Sejalan dengan penetapan HP Maksimal tersebut pada butir 3 di atas, maka
pengaturan mengenai HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sebagaimana
diatur dalam butir 4 Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.00-27 / PJFA
/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi,
Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit dinyatakan tidak berlaku.
5. Penggunaan Form Anggaran Waktu (KM3) dan Kartu Penugasan (KM4)
Pengajuan DUPAK yang dilakukan oleh PFA pada beberapa unit kerja di
lingkungan BPKP tidak mewajibkan penggunaan KM3 dan KM4 sebagai syarat
dalam pengajuan angka kredit kegiatan audit/evaluasi dan hanya didasarkan
pada Surat Tugas. Mengingat Surat Tugas tidak mencantumkan anggaran waktu
secara rinci untuk masing-masing peran Auditor (Anggota Tim, Ketua Tim,
Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu) dan sesuai dengan Surat Edaran
Kepala BPKP No. SE-06.04.00-1485/D1/1999 tgl 23 Desember 1999 tentang
Pelaksanaan JFA di Lingkungan BPKP, maka untuk penilaian angka kredit
kegiatan audit/evaluasi diwajibkan untuk menyertakan KM3 dan KM4 atau
setidaknya KM4 (sepanjang dalam KM4 dapat terlihat HP per masing-masing
peran Auditor, baik Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali
Mutu). Form KM3 dan KM4 hendaknya dimodifikasi sehingga dapat terlihat
jumlah HP yang direncanakan untuk setiap peran PFA.
6. Angka Kredit untuk Kegiatan Sosialisasi
Terdapat ketidakseragaman perlakuan pemberian angka kredit untuk kegiatan
sosialisasi antar unit, misalnya dalam sosialisasi Akuntabilitas, SAKD, dan lainnya
yang dilakukan oleh PFA dari BPKP Pusat ke Perwakilan atau dari Perwakilan ke
unit kerja lain. Untuk itu ditegaskan bahwa:
a. Bagi PFA yang melakukan sosialisasi diberikan angka kredit yang
disepadankan dengan kegiatan “melaksanakan penyuluhan di bidang
pengawasan”
b. Bagi PFA yang menerima/mengikuti sosialisasi diberikan angka kredit sebagai
kegiatan “PKS”.
7. Pedoman Materi dan Penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah
Mengingat sangat umumnya pengaturan dalam Keputusan Kepala BPKP No.
KEP-13.00.00-125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 tentang Pelaksanaan JFA dan Angka
Kreditnya di Lingkungan APFP, mengenai kriteria karya tulis/karya ilmiah yang
dapat diberikan angka kredit pengembangan profesi dan bertambahnya
antusiasme para PFA untuk menyusun karya tulis/karya ilmiah maka diperlukan
standarisasi mekanisme penilaian angka kredit untuk kegiatan tersebut. Saat ini
Pusbin JFA masih melakukan finalisasi dan due process atas Pedoman Materi
dan Penilaian Karya Tulis / Karya Ilmiah. Menunggu ditetapkannya pedoman
tersebut, diharapkan masing-masing Kepala / Pimpinan unit kerja untuk
menetapkan kebijakan mengenai persyaratan dan mekanisme penilaian atas
karya tulis/karya ilmiah yang disusun oleh PFA di lingkungannya.
8. Angka Kredit untuk Perolehan Sertifikat UBM, Brevet, dan Gelar Profesi
Mengingat berkembangnya pengukuran profesionalitas yang dituangkan dalam
gelar profesi dan perlunya penghargaan atas perolehan gelar profesi tersebut,
adanya pelaksanaan ujian bebas matrikulasi (UBM) bagi PFA untuk penyetaraan
peran-peran dibawah jenjang jabatannya, dan adanya sebagian PFA yang
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memperoleh sertifikat brevet perpajakan melalui ujian tanpa mengikuti diklatnya,
maka untuk:
•
•
•

Perolehan sertifikat gelar profesi, seperti BAP, CFE, CIA, CISA, dll
Perolehan sertifikat brevet pajak (tanpa diklat)
Perolehan sertifikat UBM

dapat diberikan angka kredit unsur Pengembangan Profesi Pengawasan dengan
perhitungan: nilai angka kredit unsur pendidikan kegiatan “Mengikuti Pendidikan
Sekolah dan Mencapai Gelar/Ijazah” (sampai dengan S2) sebesar 25 (dua puluh
lima) dikalikan dengan prosentase kebutuhan minimal angka kredit
pengembangan profesi pada jabatannya, sebagaimana pada tabel berikut:
No.

Jabatan

1 Auditor Pelaksana
2 Auditor Pelaksana
Lanjutan
3 Auditor Penyelia
4 Auditor Ahli Pertama
5 Auditor Ahli Muda
6 Auditor Ahli Madya
7 Auditor Ahli Utama

25
25

Prosentase
Minimal
Pengb. Profesi
6,25%
5,00%

Besaran AK untuk
Setiap Perolehan
Sertifikat
1,5625
1,2500

25
25
25
25
25

5,00%
7,50%
10,00%
12,50%
18,75%

1,2500
1,8750
2,5000
3,1250
4,6875

Nilai AK
Pendidikan

Khusus perolehan sertifikat UNA tidak dapat diberikan angka kredit, kecuali untuk
ijazah S1 yang diperoleh sebelum 1 Oktober 1996 (yang telah diberikan angka
kredit sebesar 66) dan UNA Profesinya diperoleh setelah 1 Oktober 1996, sesuai
dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor. S-05.01.02-956 /
DI.1 / 1998 tgl 16 Maret 1998.
Contoh:
Dadang Mulyawan, Ak., MBA., (Auditor Ahli Madya dengan pangkat Pembina IV/a) lulus CFE pada tanggal 1 Agustus 2002, maka kepada yang bersangkutan
dapat diberikan angka kredit sebesar 3,125 (25 x 12,5%).
Kartini Sudiyanti, SE., MM., (Auditor Ahli Muda dengan pangkat Penata Tk. I –
III/d) lulus CFE pada tanggal 15 Juli 2002, maka kepada yang bersangkutan
dapat diberikan angka kredit sebesar 2,5 (25 x 10%).
9. Pengangkatan Pertama dalam JFA dan Pengangkatan Kembali Pegawai
Tugas Belajar Sesuai Dengan Pangkatnya
Mengingat berkembangnya penafsiran mengenai mekanisme Pengangkatan
Pertama dalam JFA dan Pengangkatan Kembali Pegawai yang telah
menyelesaikan tugas belajar yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dengan ini ditegaskan hal-hal berikut:
a. Pengangkatan Pertama
Salah satu syarat Pengangkatan Pertama dalam JFA adalah Memenuhi
Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan sesuai dengan pangkat terakhir yang
dikumpulkan oleh Calon PFA yang bersangkutan melalui penugasanpenugasan selama masa magang. Pengangkatan dalam JFA menggunakan
angka kredit dimaksud setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit. Hal tersebut didasarkan pada :
1) Pasal 23 Keputusan MENPAN No. 19/1996:
Untuk dapat diangkat dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli,
seorang PNS harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan.
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2) Pasal 24 ayat (3) Keputusan MENPAN No. 19/1996:
Untuk menentukan jenjang jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli,
digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama
lainnya setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit.
3) Angka IX huruf C.1 Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA hal. 198):
Angka Kredit Kumulatif yang dipergunakan sebagai dasar Pengangkatan
Pertama ditetapkan/dinilai oleh Tim Penilai berdasarkan berkas-berkas
yang diterima dari calon Auditor yang bersangkutan (DUPAK dan berkas
pendukungnya).
Contoh:
• Widyastuti, Sarjana Muda Akuntansi pada Itjen Departemen Dalam
Negeri, dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b.
Berdasarkan berkas-berkas yang ada, yang bersangkutan telah
mengumpulkan angka kredit sejumlah 54,8 (Angka kredit kumulatif
minimal untuk gol. II/b adalah sebesar 40). Dengan angka kredit
tersebut, yang bersangkutan akan diangkat menjadi Auditor Pelaksana,
golongan ruang II/b.
• Diah Anggreni, Ak berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a
pada Itjen Departemen Keuangan. Berdasarkan berkas-berkas yang
ada, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit sejumlah
100,75 (Angka kredit kumulatif minimal untuk gol. III/a adalah sebesar
100). Dengan angka kredit tersebut, yang bersangkutan akan diangkat
menjadi Auditor Ahli Pertama, golongan ruang III/a.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan
bahwa Pengangkatan Pertama dalam JFA, disamping memenuhi persyaratan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, harus didasarkan pada terpenuhinya
Angka Kredit Kumulatif Minimal sesuai pangkat terakhir yang dimiliki, dan
penentuan jenjang jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli, menggunakan
angka kredit dimaksud setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit.
Contoh:
Budi Siswanto, SE, Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/a pada Perwakilan
BPKP Provinsi X, sampai dengan 30 Juni 2002 telah mengumpulkan angka
kredit sejumlah 89,12. Yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam
jabatan Auditor Ahli Pertama sampai dengan memenuhi angka kredit kumulatif
minimal untuk gol. III/a (100) dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan
yang berlaku. Yang bersangkutan juga tidak dapat diangkat dalam jabatan
yang lebih rendah (Auditor Pelaksana) karena tidak sesuai dengan Keputusan
MENPAN dan Keputusan Kepala BPKP sebagaimana telah diuraikan di atas.
b. Pengangkatan Kembali Pegawai Tugas Belajar.
Sesuai dengan Angka X huruf B.1 Keputusan Kepala BPKP No. KEP13.00.00-125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA
halaman 216), PFA yang tidak dapat melakukan tugas pokoknya secara
penuh sebagai Auditor karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
dibebaskan sementara dari JFA.
Setelah menyelesaikan tugas belajar, yang bersangkutan dapat diangkat
kembali dalam JFA setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum
dalam Angka XII Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tgl 5
Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA halaman 218). Angka kredit pada
waktu pengangkatan kembali adalah sejumlah angka kredit pada waktu
Auditor yang bersangkutan dibebaskan sementara ditambah dengan angka
kredit yang diperoleh selama Pembebasan Sementara.
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Kalimat “Angka kredit pada waktu pengangkatan kembali adalah sejumlah
angka kredit pada waktu Auditor yang bersangkutan dibebaskan sementara
ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama Pembebasan
Sementara”, telah
membuka
penafsiran
bahwa
pegawai yang
telah
menyelesaikan
tugas
belajar
dapat
diangkat kembali
dalam JFA dengan menggunakan angka kredit saat pembebasan sementara
tanpa memperhatikan apakah angka kredit dimaksud sesuai dengan pangkat
terakhirnya. Dengan ini ditegaskan bahwa sesuai dengan syarat
pengangkatan dalam JFA baik melalui mekanisme Penyesuaian (Inpassing),
Pengangkatan Pertama, maupun Pengangkatan Perpindahan, angka kredit
yang digunakan untuk Pengangkatan Kembali dalam JFA adalah memenuhi
angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sesuai dengan pangkat
terakhirnya.
Contoh: (Lihat Buku Himpunan Peraturan JFA halaman 220)
Dra. Hartini, Auditor Ahli Pertama berpangkat Penata Muda Golongan Ruang
III/a, pada tanggal 1 September 1994 tugas belajar ke Amerika untuk
mengambil gelar S2 Manajemen. Yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari JFA dengan angka kredit yang diperolehnya pada saat itu yaitu 140. Pada
tanggal 2 April 1999 yang bersangkutan lulus S2 dan kembali bekerja pada
tanggal 20 April 1999. Pada tanggal 1 Mei 1999 angka kredit Dra. Hartini, MSc
ditetapkan sebagai berikut:
- Angka kredit saat pembebasan sementara
: 140
- Ijazah S2
: 25
- Seminar Keuangan 2 kali
:
2
Jumlah
: 167
Yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Auditor Ahli Pertama per
1 Mei 1999 dengan angka kredit 167.
Dengan pengertian tersebut, Dra. Hartini dapat diangkat kembali dalam
jabatan Auditor Ahli Pertama dengan angka kredit 167 tersebut karena
memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk gol. ruang III/a yaitu sebesar
100.
Apabila seorang PFA yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dan
dalam masa pembebasan sementara tersebut yang bersangkutan telah naik
pangkat, maka untuk dapat diangkat kembali dalam JFA, yang bersangkutan
harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal sesuai pangkat terakhirnya,
disamping memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Contoh :
Susanto, Ak telah menyelesaikan tugas belajar pada D IV STAN dan telah
memperoleh kenaikan pangkat menjadi Penata Muda (Gol. Ruang III/a) serta
telah aktif melaksanakan tugas kembali pada Perwakilan BPKP Provinsi Z
pada tanggal 5 September 2002. Pada saat Pembebasan Sementara dari JFA
untuk mengikuti tugas belajar pada tanggal 1 Juli 1999, yang bersangkutan
menjabat Auditor Pelaksana dengan pangkat Pengatur (Gol. Ruang II/c) dan
angka kredit sebesar 70. Angka kredit yang bersangkutan pada saat aktif
melakukan tugas kembali berjumlah 95 (angka kredit saat pembebasan
sebesar 70 ditambah angka kredit perolehan Ijazah DIV sebesar 25).
Susanto, Ak dapat diangkat kembali dengan alternatif sebagai berikut:
1) Diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Pertama apabila telah memperoleh
angka kredit sejumlah 100 (angka kredit kumulatif minimal untuk gol. III/a)
dan telah memperoleh sertifikat lulus diklat Pembentukan Auditor Ahli atau
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diklat Pindah Jalur, disamping memenuhi persyaratan lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku.
2) Diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan apabila telah
memperoleh angka kredit sejumlah 100 (angka kredit kumulatif minimal
untuk gol. III/a) dan belum memperoleh sertifikat lulus diklat Pembentukan
Auditor Ahli atau diklat Pindah Jalur, disamping memenuhi persyaratan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Susanto, Ak tidak dapat diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana (setingkat
lebih rendah dari jabatan seharusnya sesuai pangkat terakhir) dengan
menggunakan angka kredit sebesar 95.
Apabila terdapat unit kerja yang telah melakukan Pengangkatan Pertama dalam
JFA atau Pengangkatan Kembali pegawai tugas belajar yang tidak sesuai dengan
uraian di atas, hendaknya dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penegasan Tertib Administrasi PFA
Mengingat masih terdapatnya permasalahan dalam tertib administrasi JFA yang
mengakibatkan munculnya permasalahan terkait dengan penilaian angka kredit
periode berikutnya ataupun pengangkatan kembali yang bersangkutan, dengan
ini ditegaskan kembali bahwa sesuai Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999:
a. Setiap unit kerja hendaknya melakukan penilaian angka kredit dan
penerbitan SK PAK sampai dengan kegiatan terakhir bagi PFA yang pindah
unit kerja, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain,
atau melaksanakan tugas belajar
b. Untuk PFA yang diangkat dalam jabatan struktural atau melaksanakan tugas
belajar agar diterbitkan SK Pembebasan Sementara dari JFA dengan
mencantumkan angka kredit kumulatif yang diperoleh berdasarkan SK PAK
sebagaimana tersebut diatas.
c. Setiap PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi yang
menyangkut angka kredit, pangkat dan jabatan masing-masing.
11. Penegasan Periode Penilaian Angka Kredit
Mengingat masih beragamnya penerapan periode penilaian angka kredit JFA
pada beberapa unit kerja, dengan ini ditegaskan kembali bahwa penilaian angka
kredit dilakukan pada:
a. Periode Reguler
Setiap bulan Januari (untuk kegiatan periode Juli s.d Desember) dan Juli
(untuk kegiatan periode Januari s.d Juni) sesuai dengan Pasal 13 Keputusan
MENPAN No. 19/1996. Pada kegiatan penilaian ini seluruh PFA diwajibkan
untuk menyampaikan DUPAK.
b. Periode Tambahan
Khusus bagi PFA yang pada periode penilaian reguler, angka kreditnya belum
memenuhi syarat untuk naik pangkat dan diperkirakan dapat mencapai
tambahan angka kredit yang dibutuhkan pada periode 2 (dua) bulan
berikutnya, dapat mengajukan DUPAK untuk masa paling lama 2 (dua) bulan
tersebut. Penilaian dalam periode tambahan ini dilakukan dengan
memperhatikan bahwa SK PAK (tambahan) tersebut harus ditetapkan
sebelum tanggal kenaikan pangkat dan batas waktu pengajuan usulan
kenaikan pangkat ke BKN. PFA yang dapat mengajukan DUPAK untuk
periode tambahan adalah PFA yang telah menyampaikan DUPAK pada
periode reguler.
Contoh:
Dra. Dian Ayuningtyas (Auditor Ahli Pertama dengan pangkat III/a), pada
bulan Januari 2002 menyampaikan DUPAK untuk kegiatan periode 1 Juli
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2001 s.d 31 Desember 2001. SK PAK diterima yang bersangkutan pada
tanggal 15 Februari 2002 dengan jumlah kumulatif 148,5 sedangkan angka
kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang
III/b adalah sebesar 150. Selama 1 Januari s.d 15 Februari yang
bersangkutan melakukan tugas-tugas pengawasan yang jika diperhitungkan
dapat memperoleh angka kredit sebesar 2,8633. Maka kepada yang
bersangkutan diperkenankan untuk mengajukan DUPAK Tambahan untuk
periode 1 Januari s.d 15 Februari 2002 dengan mempertimbangkan SK PAK
(tambahan) selambat-lambatnya diterbitkan tanggal 31 Maret 2002 apabila
penyampaian usul kenaikan pangkat per 1 April 2002 ke BKN dapat dilakukan
setelah 1 April 2002.
Drs. Bagus Iman (Auditor Ahli Muda dengan pangkat III/c), pada bulan Januari
2002 tidak menyampaikan DUPAK periode reguler. Pada tanggal 15 Februari
2002 yang bersangkutan mengajukan DUPAK (periode kegiatan 1 Juli 2001
s.d 15 Februari 2002) dengan jumlah usulan kumulatif angka kredit adalah
sebesar 315 untuk dinilai sebagai DUPAK Tambahan. Maka kepada yang
bersangkutan tidak dapat dilakukan penilaian angka kredit karena tidak
menyampaikan DUPAK pada periode penilaian reguler dan penilaian dapat
dilakukan pada periode berikutnya (Juli 2002).
c. Periode Lainnya
Penilaian angka kredit dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti pada saat
akan dilakukan pembebasan sementara, perpindahan unit kerja, atau
pengangkatan kembali/pengangkatan pertama ke dalam JFA.
12. Periode Pengakuan Angka Kredit
Sejalan dengan penegasan periode penilaian angka kredit pada butir 11 di atas,
dengan ini ditetapkan bahwa DUPAK yang dapat diterima untuk dinilai adalah
yang disampaikan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak
kegiatan itu selesai dilaksanakan, termasuk ijazah pendidikan dan sertifikat diklat
yang diperoleh. Khusus untuk angka kredit Unsur Pengembangan Profesi, angka
kredit yang dapat diakui adalah angka kredit yang diperoleh selama dalam
pangkat terakhir.
Contoh:
Teguh Suprianto, SE, Auditor Ahli Muda Gol. Ruang III/c belum mengajukan
angka kredit untuk salah satu tugas audit yang diselesaikan pada 5 April 2001
yang seharusnya masuk dalam DUPAK periode penilaian reguler Januari-Juni
2001. Atas keterlambatan ini maka yang bersangkutan diperkenankan untuk
mengusulkan penilaian angka kredit atas kegiatan tersebut selambat-lambatnya
pada periode penilaian reguler Januari-Juni 2002. Selain tugas audit tersebut,
yang bersangkutan juga belum menyampaikan angka kredit unsur
Pengembangan Profesi yang
seharusnya masuk dalam DUPAK periode
penilaian reguler Januari-Juni 2001. Apabila yang bersangkutan naik pangkat ke
gol. ruang III/d per 1 Oktober 2001, maka khusus untuk kegiatan unsur
Pengembangan Profesi tidak dapat lagi diajukan pada periode penilaian
berikutnya.
13. Percepatan Proses Alih Jabatan
Mengingat terdapat beberapa Auditor Trampil yang menunda alih jabatannya
menjadi Auditor Ahli walaupun persyaratan alih jabatan telah terpenuhi, seperti
pendidikan dan sertifikasi yang dipersyaratkan, maka kepada Pejabat Pengelola
Kepegawaian pada setiap unit kerja agar segera memproses peralihan jabatan
Auditor Trampil menjadi Auditor Ahli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah semua persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Diharapkan pula kepada
Kepala Perwakilan/Pimpinan Unit Kerja eselon II yang membawahi PFA untuk
memberikan teguran kepada Auditor Trampil yang tidak segera menyampaikan
usulan alih jabatan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian.
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14. Penetapan Waktu Pembebasan Sementara dari JFA Karena Tidak Dapat
Mengumpulkan Angka Kredit Minimal
Mengingat perhitungan waktu mengenai saat pembebasan sementara bagi PFA
yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi belum secara tegas diatur dan
terdapatnya perbedaan antara tanggal kenaikan pangkat dengan tanggal
pengangkatan dalam jabatan Auditor, dengan ini ditetapkan bahwa saat
pembebasan sementara untuk PFA sebagaimana dimaksud diatas adalah:
a. Bagi PFA yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan
kembali, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setelah 6 tahun
terhitung sejak tanggal pengangkatan ke dalam jabatannya tersebut tidak
dapat mengumpulkan angka kredit minimal.
Contoh:
Drs. Agus Sundara, MM (Penata-III/c per 1 Oktober 2000) diangkat dalam JFA
melalui pengangkatan kembali pada jabatan Auditor Ahli Muda per 1 Sept.
2002, maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara apabila sampai
dengan 31 Agustus 2008 tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal
yang diperlukan untuk kenaikan pangkatnya ke Penata Tk. I – III/d.
b. Bagi PFA yang telah naik pangkat setelah pengangkatan dalam jabatan
fungsional, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setelah 6 tahun
terhitung sejak kenaikan pangkat terakhir tersebut tidak dapat mengumpulkan
angka kredit minimal.
Contoh :
Budi Herdiana (Pengatur Muda Tk. I - II/b per 1 April 1996) diangkat dalam
JFA melalui pengangkatan pertama pada jabatan Auditor Pelaksana per 1
Maret 1997. Pada 1 April 1999 yang bersangkutan telah dinaikkan pangkatnya
ke Pengatur - II/c. Pembebasan sementara akan dikenakan kepada yang
bersangkutan apabila sampai dengan 31 Maret 2005 tidak dapat
mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat
ke Pengatur Tk. I - II/d.
Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan mulai berlaku
sejak tanggal 1 Juli 2002.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,
ttd

A. ANIMAHARSI
NIP 060060147

Tembusan Yth:
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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