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REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
___________________

:
Nomor
Lampiran :
:
Perihal

Jakarta,

SE-06.04.00/K/2002
1 (satu) set
Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian
Seputar JFA di lingkungan BPKP edisi
tahun 2001

Februari 2002

Yth.
Deputi Kepala
Sekretaris Utama
Kepala Biro/Direktorat
Kepala Inspektorat
Kepala Pusat
Kepala Perwakilan
di
lingkungan BPKP
Sebagaimana diketahui bersama, sesuai SK Menpan Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996,
dalam Jabatan Fungsional Auditor BPKP ditunjuk sebagai instansi pembina di lingkungan
APIP dan instansi pemerintah lainnya.
Sebagai instansi pembina kita dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang timbul dan terjadi di dalam praktek yang berkaitan dengan Jabatan
Fungsional Auditor, baik yang terjadi di BPKP maupun di lingkungan APIP lainnya.
Buku Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar JFA di lingkungan BPKP edisi
tahun 2001 mencoba mengupas dan membahas permasalahan seputar JFA yang terjadi pada
unit kerja di lingkungan BPKP dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada
sebagaimana terangkum dalam Himpunan Peraturan JFA dan Angka Kreditnya di
Lingkungan APFP dan surat edaran yang telah diterbitkan.
Buku ini diharapkan dapat dijadikan rujukan/acuan oleh berbagai pihak yang berkepentingan
dalam JFA.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala,

Arie Soelendro
NIP 060035861
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I.

PENDAHULUAN
Forum Komunikasi Kepegawaian dan JFA yang dilaksanakan setiap tahun telah
banyak mengangkat, mendiskusikan dan memberikan penyelesaian atas permasalahanpermasalahan di bidang JFA yang terdapat di unit-unit kerja di lingkungan BPKP.
Himpunan Tanya jawab Seputar JFA di lingkungan BPKP Tahun 2001 ini terutama
berisi permasalahan yang disampaikan pada forum komunikasi kepegawaian dan JFA
tersebut di atas disertai dengan penyelesaian yang disepakati dalam forum muncul
serta hasil pembahasan Tim dari Pusbin JFA.
Dibandingkan dengan himpunan tanya jawab pada periode sebelumnya, himpunan
tanya jawab seputar JFA tahun 2001 ini terdapat beberapa hal yang telah disesuaikan
dengan ketentuan terbaru, antara lain ketentuan mengenai jam kerja dalam satu
minggu dan jam kerja maksimal.
Permasalahan seputar JFA akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan
dan kedinamisan Jabatan Fungsional Auditor. Untuk mengakomodasi kondisi tersebut,
tanya jawab seputar JFA diharapkan dapat diterbitkan secara berkala.
Pembahasan dalam buku ini didasarkan kepada Himpunan Peraturan Jabatan
Fungsional dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP, Surat Edaran Kepala BPKP
Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 serta ketentuan lainnya yang terkait.

II.

DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996 dan KEP386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
13.00.00-125/K/1996 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan
dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan
Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
6. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari
1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha dan Tata Kerja Penetapan Angka
Kredit Bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP;
7. Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor S-06.04.00-296/DI/1997 tanggal 22 Juli
1997 tentang Pelaksanaan JFA di BPKP;
8. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23
Desember 1999 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan
BPKP;
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9. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18
Januari 2002 tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan
Alokasi Angka Kredit.
III. TUJUAN
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di Lingkungan BPKP Tahun 2001 bertujuan:
1. Memberikan acuan/panduan bagi PFA, Tim Penilai Angka Kredit, maupun pejabat
lainnya dalam menerapkan ketentuan dalam JFA;
2. Meningkatkan keseragaman dalam memahami ketentuan-ketentuan JFA;
3. Sarana menampung permasalahan beserta penyelesaian yang dijumpai dalam
pelaksanaan tugas para pejabat yang terkait dengan pelaksanaan dan
pengembangan JFA, di lingkungan BPKP maupun pihak terkait lainnya;

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
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IV.

TANYA JAWAB
A. ANGKA KREDIT

IV.1. UNSUR UTAMA
IV.1.1. UNSUR PENDIDIKAN
PENDIDIKAN FORMAL
1. Pertanyaan:
Seorang PFA menyelesaikan pendidikan S2 pada Universitas A di Jakarta,
sedangkan izin melanjutkan pendidikan pada STIE B Ujung Pandang tanggal 18
Juli 1997 dan Universitas C Ujung Pandang tanggal 11 April 1996. Apakah yang
bersangkutan dapat diberikan angka kredit dari unsur pendidikan ?
Jawaban:
Setiap pegawai yang melanjutkan pendidikan di luar kedinasan diharuskan
mengajukan ijin secara tertulis kepada Sekretaris Utama. Dalam hal terjadi
perubahan baik tempat pendidikan maupun jurusan yang diambil, yang
bersangkutan harus mengajukan perubahan ijin pendidikan tersebut. Dengan
demikian setelah pendidikan selesai dijalani ijazah yang diperoleh akan sesuai
dengan ijin yang diberikan.
Pemberian angka kredit dapat dilakukan apabila berdasarkan ijazah yang
dimiliki tersebut PFA yang bersangkutan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
(UPI).
2. Pertanyaan:
Seorang pegawai yang mengikuti program D IV STAN namun drop-out
mengajukan angka kredit dengan rincian kegiatan pendidikan/sub unsur
“mengikuti diklat kedinasan“ dengan waktu lebih dari 960 jam. Apakah hal
tersebut diperkenankan?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pegawai tersebut tidak dapat diberikan
angka kredit.
Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2000 Nomor 14.
3. Pertanyaan:
Seorang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) pangkat Pengatur (II/c) jabatan
Auditor Trampil Pemula lulusan D.III STAN dengan Kurikulum Khusus, yang
bersangkutan memiliki Ijazah S1 Ekonomi Manajemen, S1 Manajemen
Informatika dan S2 (MM) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat
sebagai PNS, dengan demikian Ijazah tersebut diperoleh tanpa ijin belajar dari
Kepala BPKP Cq. Deputi I/SESMA BPKP.
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Apakah Ijazah tersebut bisa diakui, sebagaimana penjelasan pasal 18 ayat 1 PP
Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS; kalau diakui berapa
angka kredit yang dapat diberikan ?
Jawaban:
PFA yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu mengikuti ujian penyesuaian
kenaikan pangkat (PP No. 99 Tahun 2000), apabila telah dinyatakan lulus, maka
ijazahnya dapat diakui untuk dinilai angka kredit.
Setiap perolehan ijazah satu tingkat di atas jenjang yang dimilikinya diberikan
angka kredit 25 untuk unsur utama dan 5 untuk unsur penunjang. Dalam hal
seseorang memiliki dua ijazah pada jenjang yang sama (misalnya kedua-duanya
S 1), maka salah satu ijazah tersebut diberikan angka kredit dua puluh lima
untuk unsur utama, dan satu ijazah lainnya diberikan angka kredit lima untuk
unsur penunjang.
Khusus untuk BPKP, ijazah yang dapat diakui sebagai unsur utama adalah
ijazah yang berasal dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Jurusan
Manajemen. Ijazah di luar kedua jurusan tersebut hanya dapat diberikan angka
kredit lima untuk unsur penunjang.
Jadi terhadap ijazah yang telah diperoleh tersebut di atas, PFA yang
bersangkutan memperoleh angka kredit sebagai berikut:
• D III STAN Kurikulum Khusus
50 angka kredit
• S1 Ekonomi Manajemen
25 angka kredit
• S1 Manajemen Informatika
5 angka kredit
• S2 MM
25 angka kredit.
4. Pertanyaan:
Untuk yang memiliki ijazah S 2 Pendidikan (MPd) angka kreditnya hanya dinilai
5, apa bisa dinilai 25 karena ada unsur manajemennya?
Jawaban:
Khusus untuk BPKP, ijazah yang dapat diakui sebagai unsur utama adalah
ijazah yang berasal dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Jurusan
Manajemen. Ijazah di luar kedua jurusan tersebut hanya dapat diberikan angka
kredit lima untuk unsur penunjang.
Dengan demikian ijazah S 2 Pendidikan (MPd) diakui angka kredit sebesar 5.
PELAKSANAAN DIKLAT
5. Pertanyaan:
Untuk mengakomodir permintaan tenaga instruktur diklat substansi/sertifikasi
dari Pemda/Bawasda kepada Perwakilan BPKP, kualifikasi apa saja yang
dipersyaratkan bagi PFA sehingga hasilnya optimal?
Jawaban:
Prioritas tetap diutamakan kepada mereka yang sudah mendapat sertifikat TOT,
apabila masih terdapat kekurangan tenaga dikembalikan kepada kebijakan
Kepala Perwakilan dengan tetap memperhatikan pertimbangan profesional dan
pertimbangan lainnya.
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
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6. Pertanyaan:
Pengumuman hasil ujian JFA supaya dilaksanakan paling cepat satu bulan
sebelum penyelenggaraan diklat sertifikasi yang setingkat lebih tinggi agar dapat
menjaring peserta yang telah lulus dari diklat sebelumnya (diklat yang lebih
rendah). Sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti
diklat tersebut. Dampak lainnya biaya penyelenggaraan diklat akan lebih efisien
(antara lain: honor pengajar, transport pengajar dan sewa ruangan).
Contoh:
Pengumuman hasil ujian JFA periode Juni 2001 sesuai dengan surat
Pusdiklatwas: SP-07.02.02-1132/DL.5/2001 tanggal 1 Agustus 2001 baru
diterima tanggal 6 Agustus 2001 sedangkan diklat Ketua Tim (KT) telah dimulai
tanggal 2 Agustus 2001.
Dari hasil pengumuman tersebut telah lulus Ahli (golongan ruang III/c dan III/d)
sebanyak 3 (tiga) orang.
Jawaban:
Akan diusahakan untuk mempercepat pengumuman hasil ujian. Perlu
ditambahkan bahwa pemrosesan hasil ujian terutama dipengaruhi oleh
banyaknya/jumlah peserta ujian dan jenis soal ujian. Soal Ujian yang bersifat
essay/uraian pada umumnya membutuhkan waktu proses yang lebih lama namun
berdasarkan pertimbangan profesional, soal essay masih diperlukan untuk mata
ujian tertentu.
7. Pertanyaan:
Jadual ujian untuk ketua tim selain hari Jum’at dilaksanakan mulai pukul
11.00/11.30 dan 13.00 terlalu siang peserta merasa kurang nyaman. Oleh karena
itu mereka mengusulkan agar waktu penyelenggaraan ujian dimajukan menjadi
lebih pagi.
Jawaban:
Usulan tersebut akan diperhatikan namun perlu diketahui bahwa
penyelenggaraan ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk
seluruh jenjang diklat sertifikasi JFA. Oleh karena itu pelaksanaan ujian pada
jam-jam/waktu yang “kurang nyaman” sering tidak dapat dihindari.
KEPESERTAAN DIKLAT
8. Pertanyaan:
Bagi pegawai Bawasda yang sudah tidak ditempatkan lagi pada Bawasda,
apakah masih dapat mengikuti Diklat Sertifikasi lanjutannya? mengingat
sewaktu-waktu mereka dapat dimutasikan lagi ke Bawasda? Misalnya PFA yang
telah mengikuti Diklat Anggota Tim kemudian dimutasikan ke dinas/non
pengawasan apakah yang bersangkutan masih boleh mengikuti Diklat Sertifikasi
Ketua Tim?
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Jawaban:
Pada dasarnya diklat sertifikasi JFA diperuntukkan bagi PNS yang akan diangkat
ke dalam JFA dan bagi para PFA untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing JFA. Sehingga pegawai
Bawasda sebagaimana tersebut di atas sebaiknya tidak diikutsertakan dalam
diklat peran berikutnya.
9. Pertanyaan:
Berapa lama tenggang waktu seorang auditor yang bertugas di APFP Non BPKP
yang telah lulus Diklat Sertifikasi dapat mengikuti Diklat Sertifikasi yang lebih
tinggi? misalnya dari Diklat Anggota Tim ke Diklat Ketua Tim, mengingat
belum diberlakukan sistem perolehan angka kredit pada APFP di Bawasda?
Jawaban:
Keikutsertaan seorang auditor dalam diklat peran yang lebih tinggi didasarkan
kepada persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam SK Kepala
BPKP Nomor KEP-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 dan Nomor
KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Diklat Auditor bagi APFP. Persyaratan
dimaksud antara lain diusulkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja dan
telah memiliki angka kredit minimal yang dipersyaratkan, misalnya 175 untuk
peran ketua tim. Dalam hal auditor di luar BPKP tersebut belum menggunakan
angka kredit (belum PFA) dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, maka
yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti diklat berikutnya.
10. Pertanyaan:
Ada kecenderungan personil Bawasda berkeberatan untuk mengikuti Diklat
Sertifikasi JFA, karena materinya dirasakan berat dan tidak relevan dengan latar
belakang pendidikan maupun bidang tugas. Keengganan terkait dengan beratnya
materi ujian, yang hanya menghasilkan rasa malu karena tidak lulus, disamping
tidak menghasilkan tunjangan.
Jawaban:
Keikutsertaan personil Bawasda dalam diklat sertifikasi adalah berdasarkan
usulan dari pimpinan unit kerja setempat. Alasan mengenai beratnya materi ujian
sifatnya sangat relatif, karena sampai saat ini terdapat personil dari beberapa
Bawasda lainnya seperti dari Provinsi Kalimantan Timur yang lulus langsung
dalam satu kali ujian untuk Ahli ketua tim. Setelah terbitnya Keppres mengenai
tunjangan JFA maka kelulusan diklat JFA pada gilirannya akan mempengaruhi
kenaikan jabatan, kenaikan golongan dan tunjangan seorang PFA.
11. Pertanyaan:
Terdapat satu orang golongan ruang III/d yang belum lulus diklat ketua tim
untuk satu mata pelajaran Audit Sampling dan yang bersangkutan selama ini
sudah diperankan sebagai ketua tim pemeriksaan. Mengingat yang bersangkutan
telah mengikuti empat kali ujian, apakah tidak sebaiknya diberi kesempatan
untuk mengikuti ujian satu mata pelajaran saja?

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
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Jawaban:
Dalam pola diklat auditor bagi APFP antara lain diatur bahwa peserta yang
dinyatakan belum lulus dapat mengikuti ujian ulangan untuk mata ajaran yang
belum lulus sebanyak-banyaknya tiga kali ujian ulangan dalam waktu dua tahun
terhitung sejak bulan diklat yang diikuti dimulai. Apabila dalam jangka dua
tahun tersebut peserta belum lulus, peserta wajib mengikuti program pelatihan
kembali secara penuh. Hal ini berarti seluruh mata ajaran yang telah dinyatakan
lulus diangap gugur. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon PFA tersebut harus
diusulkan kembali oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti diklat secara penuh
setelah mempertimbangkan persyaratan lainnya.
12. Pertanyaan:
Terdapat satu orang golongan ruang III/c yang belum lulus diklat pembentukan
auditor trampil. Apakah yang bersangkutan diperkenankan mengikuti diklat yang
digabung dengan peserta dari luar BPKP, mengingat Diklat Pembentukan
Auditor Trampil di BPKP sudah tidak diadakan?
Jawaban:
Penunjukan peserta diklat ditetapkan oleh Sekretaris Utama, oleh karena itu,
pimpinan unit kerja agar segera mengusulkan calon PFA tersebut untuk
mengikuti diklat pembentukan auditor trampil kepada Sekretaris Utama. Apabila
di unit kerja yang bersangkutan diadakan diklat pembentukan trampil untuk
peserta dari luar BPKP maka pimpinan unit kerja dapat mengusulkan
keikutsertaan calon PFA tersebut dalam diklat dimaksud kepada Sekretaris
Utama.
13. Pertanyaan:
Minat/perhatian APFP (Pemeriksa non BPKP) ternyata sangat kurang terbukti
dengan sedikitnya pendaftaran perserta ujian/ujian ulangan, walaupun
pemberitahuannya sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya.
Jawaban:
Hal tersebut merupakan tantangan bagi seluruh jajaran BPKP sebagai instansi
pembina.
14. Pertanyaan:
PFA telah mengumpulkan angka kredit yang mencukupi untuk naik pangkat,
namun karena yang bersangkutan belum mengikuti diklat JFA tertentu dan atau
belum lulus diklat JFA tertentu, maka yang bersangkutan tidak dapat naik
pangkat.
Jawaban:
Untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan auditor yang sama, tidak terdapat
persyaratan sertifikasi JFA. Sertifikasi JFA diperlukan untuk kenaikan pangkat
pada jenjang jabatan auditor yang berbeda, yaitu:
a. Untuk Auditor Trampil
 Gol. II/d ke Gol. III/a (Auditor Trampil Pemula ke Auditor
Trampil Pratama);

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
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Gol. III/b ke Gol. III/c (Auditor Trampil Pratama ke Auditor
Trampil Muda).
b. Untuk Auditor Ahli
 Gol. III/b ke Gol. III/c (Auditor Ahli Pratama ke Auditor Ahli
Muda);
 Gol. III/d ke Gol. IV/a (Auditor Ahli Muda ke Auditor Ahli
Madya);
 Gol. IV/c ke Gol. IV/d (Auditor Ahli Madya ke Auditor Ahli
Utama).
Dalam Pola Diklat sudah diatur kapan seseorang dapat mengikuti diklat dengan
perhitungan bahwa yang bersangkutan sudah memperoleh STTPL pada saat
angka kredit yang bersangkutan telah mencukupi untuk naik pangkat setingkat
lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan diklat sertifikasi JFA tidak
menghambat kenaikan pangkat.
15. Pertanyaan:
Banyak pejabat struktural yang ingin mengikuti Diklat Pengendali Teknis dan
Diklat Pengendali Mutu, namun kesempatan untuk itu sangat minim sekali.
Kami harapkan Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP dan Pusdiklatwas
membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat struktural yang berminat
untuk mengikuti Diklat Pengendali Teknis maupun Diklat Pengendali Mutu.
Jawaban:
Pada masa-masa mendatang diharapkan keinginan tersebut akan dapat dipenuhi
dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama pendanaan, formasi
auditor, dan beban kerja..
DOKUMEN PENILAIAN ANGKA KREDIT UNSUR PENDIDIKAN
16. Pertanyaan:
Apakah yang harus diajukan sebagai perolehan angka kredit sub unsur
pendidikan untuk diklat sertifikasi? apa cukup “Sertifikat Telah Mengikuti” atau
harus “Sertifikat Telah Lulus”? jika yang dipakai adalah Sertifikat Telah Lulus,
bagaimana jika yang bersangkutan tidak lulus sertifikasi?
Jawaban:
Pada dasarnya kegiatan sertifikasi hanya dapat diajukan angka kreditnya sekali
saja.
Berdasarkan keputusan dalam Forum Komunikasi bulan September 2001,
apabila seorang PFA memiliki sertifikat telah mengikuti dan sertifikat kelulusan,
yang dapat diberikan angka kredit adalah sertifikat kelulusan, dengan
pertimbangan bahwa keikutsertaan PFA dalam diklat sertifikasi JFA adalah
untuk memperoleh STTPL.
Bagi PFA yang selama ini telah diberikan angka kredit berdasarkan Sertifikat
Telah Mengikuti, maka STTPL tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.
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17. Pertanyaan:
Seorang yang telah mengikuti suatu diklat namun yang bersangkutan tidak
lulus/tidak memperoleh sertifikat tanda lulus. Bagaimana penilaian terhadap
kegiatan diklat yang telah diikuti tersebut?
Jawaban:
Perlu diperjelas apakah peserta diklat tersebut PFA ataukah bukan PFA. Dalam
hal seorang PFA mengikuti diklat sertifikasi JFA, maka perolehan angka kredit
didasarkan pada STTPL-nya. Apabila diklat yang diikuti adalah diklat di luar
sertifikasi JFA dan tidak diterbitkan STTPL, maka perolehan angka kredit
didasarkan pada jam diklat dan sertifikat “telah mengikuti” sebagai unsur utama.
18. Pertanyaan:
Apakah ijazah S1 dari perguruan tinggi swasta yang belum dilegalisir dari
Kopertis dapat diajukan angka kredit unsur pendidikan?
Jawaban:
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-13.00.00-125/K/1997
Romawi VI huruf C halaman 157 telah diatur bahwa gelar/ijazah dapat diberikan
angka kredit apabila ijazah tersebut telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang. Dengan demikian, ijazah tersebut belum dapat diberikan angka
kreditnya, karena belum ada tanda lulus negara/belum dilegalisir oleh Kopertis.
19. Pertanyaan:
Apakah ijazah yang diperoleh dari pendidikan formal di luar kedinasan, tetapi
tidak disertai persetujuan dari pejabat yang berwenang dapat diajukan angka
kredit unsur pendidikan?
Jawaban:
Tidak diakui sebelum ada persetujuan/ijin dari Pejabat yang berwenang
20. Pertanyaan:
Apakah sertifikat tanda lulus pendidikan formal, kedinasan, atau kegiatan
seminar/lokakarya berupa foto copy yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang dapat dinilai angka kreditnya?
Jawaban:
Berdasarkan SE-06.04.00-22/K/1999 romawi III huruf A angka 5 disebutkan
bahwa:
a. Untuk bahan bukti penilaian angka kredit kegiatan pendidikan dilengkapi
dengan, antara lain:
1) foto copy dari ijazah asli yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2) SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS tentang persamaan ijazah yang
diperoleh dari luar negeri
3) Fotocopy dari STTPL asli pelatihan kedinasan
b. Untuk bahan bukti penilaian angka kredit kegiatan pengembangan profesi
dilengkapi, antara lain surat tugas atau persetujuan pejabat yang berwenang
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Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai bagian dari meyakini
bahan bukti penilaian angka kredit yang diajukan oleh PFA, maka harus terdapat
suatu bukti yang meyakinkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
melalui legalisir fotocopy bahan bukti terkait.
Untuk bahan bukti pendidikan formal, maka legalisir ijazah harus dilakukan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pendidikan Nasional..
Untuk bahan bukti pelatihan dan unsur pengembangan profesi maupun
penunjang yang menggunakan bahan bukti sertifikat, maka legalisir sertifikat
dapat dilaksanakan oleh pejabat yang telah ditentukan dengan memperlihatkan
sertifikat asli. Apabila pada saat penilaian angka kredit terdapat sertifikat yang
belum dilegalisir, maka jika dimungkinkan Tim Penilai dapat meminta PFA
yang bersangkutan memperlihatkan sertifikat asli.
LAIN-LAIN
21. Pertanyaan:
Bagi Pejabat Fungsional Auditor Trampil yang telah lulus Diklat Pindah Jalur
sedangkan kepangkatannya sudah dalam golongan ruang III/c dan III/d apakah
bisa dialihkan jabatannya ke Auditor Ahli atau harus menunggu lulus Diklat
Ketua Tim.
Jawaban:
Bagi PFA Trampil yang sudah dalam golongan ruang III/c atau III/d namun yang
bersangkutan belum memiliki sertifikat ketua tim, auditor tersebut tidak dapat
dialihkan jabatannya menjadi auditor ahli. Mereka baru dapat dipindahkan
menjadi Auditor Ahli Muda apabila telah lulus dan memiliki sertifikasi peran
ketua tim. Oleh karena itu agar PFA yang memiliki golongan ruang III/c atau
III/d dapat segera diangkat ke dalam Auditor Ahli Muda maka pimpinan unit
kerja mengusulkan yang bersangkutan untuk mengikuti diklat ketua tim setelah
mempertimbangkan persyaratan lainnya.
22. Pertanyaan:
Apakah penggunaan angka kredit dengan jam diklat bagi calon PFA dihitung per
triwulan atau sampai dengan cukup untuk pengangkatan pertama dalam JFA.
Jawaban:
(lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional
Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, Nomor 5 Halaman 4)
Bagi calon PFA yang akan diangkat pertama kali ke dalam jabatan fungsional
auditor penghitungan angka kredit dilakukan dengan menggunakan jam
pengawasan dengan tarif/angka kredit jam diklat sampai dengan angka kredit
yang bersangkutan mencukupi untuk diangkat ke dalam JFA sesuai dengan
pangkat terakhir yang dimilikinya. Apabila angka kredit telah mencukupi
persyaratan minimal sesuai pangkat terakhirnya, yang bersangkutan diharuskan
menghitung angka kredit pengawasan dengan tarif jam pengawasan.
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23. Pertanyaan:
Dalam era reformasi ini kemampuan harus ditingkatkan, karena itu banyak
Auditor yang telah atau akan mengikuti kursus, pelatihan, pendidikan
ketrampilan yang bukan kedinasan (dengan biaya sendiri) seperti :
• Kursus bahasa Inggris
• Kursus Komputer
• Brevet A,B,C Perpajakan
• Kursus Ketrampilan Pasar Modal
• Mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dengan gelar BAP.
• PPL yang diadakan oleh IAI
• Ujian Nasional Akuntan (UNA) Profesi dengan gelar Akuntan
• Seminar-seminar
• Kursus ketrampilan penaksir Kerugian.
Bagaimana perhitungan angka kreditnya?
Jawaban:
Pelatihan di luar Kedinasan yang dapat diberikan angka kredit adalah yang
terkait dengan pengawasan dan peningkatan kemampuan auditor di bidang
pengawasan, misalnya kursus bahasa inggris, kursus komputer dan kursus
perpajakan. Untuk penugasan seminar yang akan diajukan angka kreditnya,
pimpinan unit kerja agar mempertimbangkan keterkaitan topik seminar dengan
pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada lingkungan kerjanya.
Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dinilai angka kreditnya, harus didukung
penugasan dari Pimpinan Unit Kerja minimal Eselon II atau Pejabat yang
ditunjuk dan fotocopy sertifikat yang dilegalisir oleh pejabat di bidang
kepegawaian. Legalisir oleh pejabat di bidang kepegawaian dilakukan setelah
pegawai yang bersangkutan memperlihatkan sertifikat asli pelatihan.
Sampai dengan saat ini sertifikasi profesi dari hasil ujian profesi, seperti UNA,
Brevet (tanpa melalui kursus) belum diatur pemberian angka kreditnya.
Angka kredit untuk BAP tidak dapat diperhitungkan, karena sertifikasi tersebut
ditujukan untuk bidang profesi di luar pengawasan internal pemerintah dan tidak
diatur dalam Kepmenneg PAN No. 19/1996.

IV.1.2. UNSUR PENGAWASAN
HARI PENGAWASAN DAN JAM KERJA EFEKTIF
24. Pertanyaan:
 Berapa % (berapa hari) maksimal HP dalam Surat Tugas (ST) yang
diperbolehkan tumpang tindih, dan dapatkah PFA memperoleh nilai atas
semua penugasan yang tumpang tindih tersebut.
 Berapa jumlah Hari Penugasan maksimal yang dapat diperhitungkan angka
kredit dalam setahun oleh seorang PFA ?
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Jawaban:
Tumpang tindih tidak dapat dibatasi dengan prosentase, karena dapat
menimbulkan kecenderungan untuk memanfaatkan tumpang tindih semaksimal
mungkin. Perhitungan angka kredit untuk tugas pengawasan dilakukan
berdasarkan norma hasil, apabila PFA berhasil menyelesaikan tugas pengawasan
lebih cepat dari waktu yang direncanakan maka kelebihan hari tersebut
merupakan ‘bonus angka kredit’ yang diterima PFA yang bersangkutan. Namun
dalam pelaksanaannya hal ini harus didukung dengan profesionalisme dalam
perencanaan HP setiap penugasan.
Hari Kerja yang tersedia dalam satu tahun (jumlah hari dalam satu tahun
dikurangi dengan hari libur dan cuti) untuk unit kerja yang menerapkan 5 hari
kerja adalah 237 (Duaratus Tigapuluh Tujuh) Hari Kerja, sedangkan yang
menerapkan 6 hari kerja adalah 289 (Duaratus Delapanpuluh Sembilan) Hari
Kerja.
Kewajaran dari jumlah HP menjadi tanggung jawab atasan langsung PFA.
25. Pertanyaan:
Berapa HP maksimal Nota Dinas? Jika HP Nota Dinas seluruhnya ada dalam HP
Surat Tugas, bagaimana perhitungan angka kreditnya?
Jawaban:
Tidak terdapat ketentuan yang membatasi lamanya HP dalam Nota Dinas.
Jumlah HP ditentukan berdasarkan kewajaran dan pertimbangan profesionalisme
dari atasan langsung pejabat fungsional auditor, sebagaimana diatur dalam SE
Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata
Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
di Lingkungan BPKP.
Jika seluruh HP dalam Nota Dinas berada dalam HP Surat Tugas, maka kegiatan
yang didukung Nota Dinas tersebut dapat diberikan angka kredit selama Nota
Dinas menyebutkan substansi penugasan yang berbeda, jumlah hari yang wajar,
dan telah didasarkan pada pertimbangan profesionalisme dari atasan langsung
pejabat fungsional auditor.
26. Pertanyaan:
Apakah dibenarkan mencantumkan HP dalam KM 4 berbeda dengan HP dalam
Surat Tugas? Karena dalam prakteknya, HP menurut KM4 kebanyakan
dicantumkan lebih besar dibanding HP dalam surat tugas dengan alasan untuk
mengerjakan laporan, dan lain-lain di kantor. Jika terjadi demikian, HP mana
yang harus dipakai untuk penilaian angka kreditnya ?
Jawaban:
Dimungkinkan adanya perbedaan HP dalam surat tugas dan HP dalam KM4
(Kendali Mutu mengenai Anggaran Waktu Penugasan), apabila HP surat tugas
hanya meliputi HP tahap pemeriksaan lapangan (field work).
Dalam hal terdapat perbedaan jumlah hari pemeriksaan antara yang tercantum
dalam surat tugas dibandingkan dengan KM4, penilaian angka kredit dapat
didasarkan pada KM4 yang memuat HP perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan.
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27. Pertanyaan:
Pemberian angka kredit bagi PFA didasarkan atas anggaran waktu kegiatan
pengawasan sesuai surat tugas bukan realisasinya. Kelambatan atau kecepatan
atas pelaksanaan tugas tersebut menjadi keuntungan/kerugian PFA yang
bersangkutan. Tetapi mengapa ada pembatasan hari produktif bagi setiap
pemeriksa yaitu 145 HP setahun untuk perwakilan yang menerapkan 6 hari kerja
dalam seminggu.
Jawaban:
Perhitungan hari produktif satu tahun pada dasarnya merupakan perhitungan
normatif 70% dari hari kalender tersedia setelah dikurangi dengan hari libur dan
cuti. Angka 70% diterapkan di beberapa jabatan fungsional dengan
pertimbangan adanya toleransi 30% untuk kegiatan di luar tugas-tugas JFA,
misalnya rapat dinas, melaksanakan tugas pelaksana harian pejabat struktural,
dll. Lebih lanjut mengenai HP lihat kembali jawaban no. 24 diatas.
28. Pertanyaan:
Berapa jumlah HP untuk Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dalam setiap
Surat Tugas?
Jawaban:
HP untuk Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis tergantung kepada berbagai
faktor antara lain besarnya obyek pemeriksaaan, kompleksitas penugasan,
jumlah tim yang menjadi tanggungjawabnya, dan harus sudah diperhitungkan
pada saat penyusunan anggaran waktu penugasan pengawasan.
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE-06.04.0027/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan
Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit dinyatakan bahwa penentuan hari
pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Namun
karena perangkat JFA yang belum sempurna maka HP Pengendali Mutu dan
Pengendali Teknis diatur sebagai berikut:
a. Setiap Pengendali Teknis diarahkan untuk dapat mengawasi 2 sampai dengan
3 Tim Pemeriksaan. Oleh karena itu HP Pengendali Teknis untuk setiap
penugasan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) dari HP Tim yang
diawasi/disupervisi.
b. Setiap Pengendali Mutu diarahkan untuk dapat mengawasi 2 sampai dengan
3 Pengendali Teknis. Dengan demikian HP Pengendali Mutu maksimal
adalah 1/10 (sepersepuluh) dari HP Tim yang diawasi.
c. Apabila terdapat Pengendali Teknis yang ditugaskan untuk mengawasi hanya
satu tim pemeriksaan, maka atas kegiatan tersebut, jumlah hari penugasan
yang dapat diberikan/dinilai angka kreditnya adalah maksimal ½ (setengah)
dari hari penugasan tim yang bersangkutan.
29. Pertanyaan:
Jam Auditor Efektif (JAE) diakui hanya 5 jam perhari kerja, padahal jam kerja
yang sebenarnya yaitu 7-8 jam perhari. Apakah pelaksanaan penugasan di atas 6
jam setiap hari tanpa surat keterangan lembur dari pejabat yang berwenang,
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dapat diberikan angka kredit untuk unsur pengawasan. Bagaimana kalau lembur
tersebut dibuatkan surat perintah lembur oleh atasan?
Jawaban:
Jam lembur secara eksplisit tidak dapat dihitung angka kreditnya, walaupun
dibuatkan keterangan lembur (lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian
Seputar Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, nomor
23 halaman 12). Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur
Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit dinyatakan bahwa
bagi unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu maka
jumlah jam kerja yang dapat dinilai /diberikan angka kreditnya adalah 7,5 jam
per hari dan bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam satu
minggu adalah 6,25 jam per hari.
30. Pertanyaan:
Auditor yang bertugas di PAE, yang sebagian besar melaksanakan tugas
rutinnya, namun diberikan juga tugas khusus, sehingga pemakaian hari kerjanya
yang merupakan tupoksi ke-PAE-an melampui batas maksimum hari produktif
per semester atau pertahun.
Jawaban:
Penjelasan mengenai hari produktif dapat dilihat pada jawaban no. 24 diatas.
Penerbitan ST untuk tugas-tugas ke-PAE-an (Subbag Program dan Pelaporan)
harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan.
31. Pertanyaan:
Bagaimana apabila terdapat penambahan HP surat tugas? Untuk mempersingkat
birokrasi apakah diperkenankan Kepala Bidang mengeluarkan/menerbitkan
memo dinas untuk penambahan HP kurang dari 7 hari? Sedangkan lebih dari 7
hari adalah Kepala Perwakilan.
Jawaban:
Ketentuan JFA tidak mengatur tata cara penerbitan surat tugas. Untuk itu
penerbitan ST mengacu pada Pedoman Administrasi Umum (PAU).
Dalam PAU diatur bahwa pada dasarnya kewenangan menerbitkan surat
kedinasan hanya diberikan kepada pejabat-pejabat sampai dengan Eselon II, baik
surat ke luar maupun surat ke dalam. Namun untuk alasan kepraktisan telah
disepakati dalam Forum Komunikasi Kepegawaian dan JFA tahun 2000 bahwa
penugasan yang tidak berkaitan dengan obrik di luar kantor dapat didelegasikan
kepada pejabat Eselon III, baik berupa ST maupun memo dinas.
Oleh karena itu kalau perpanjangan waktu tersebut sifatnya ke dalam kantor,
bisa saja pimpinan unit kerja mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada
pejabat eselon III.
32. Pertanyaan:
Seperti diketahui bahwa penilaian/penetapan angka kredit adalah berdasarkan
norma hasil bukan norma proses. Pada periode semester I tahun 2000, kami
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melakukan Pemeriksaan Serentak (Pemtak). Karena banyaknya obrik yang harus
diperiksa sedangkan tenaga pemeriksa terbatas, sehingga terdapat beberapa surat
tugas yang diterbitkan pada tanggal yang sama untuk tim yang sama. Pada
setiap surat tugas tersebut disebutkan jangka waktu pemeriksaannya dan
lamanya hari untuk melakukan pemeriksaan. Dalam jangka waktu tersebut,
karena ada permintaan pusat untuk melakukan pemeriksaan lain, diterbitkan
surat tugas baru, sehingga terdapat tumpang tindih penugasan. Bagaimana
penilaian angka kredit terhadap ST-ST tersebut ?
Jawaban:
Dalam hal tumpang tindih penugasan, atasan langsung bertanggung jawab
menilai jumlah HP yang wajar yang dapat dinilai angka kreditnya. Jumlah
kewajaran HP tergantung kepada berbagai faktor antara lain besarnya obyek
pemeriksaaan, kompleksitas penugasan, dan harus sudah diperhitungkan pada
saat penyusunan anggaran waktu penugasan pengawasan dengan sedapat
mungkin menghindarkan terjadinya tumpang tindih penugasan.
33. Pertanyaan:
Batas waktu maksimal hari kerja dan atau jam kerja yang diperkenankan
digunakan dalam usulan angka kredit setiap PFA untuk setiap periode penilaian
angka kredit, dan pengaturan atas kelebihan hari pemeriksaan/jam kerja yang
tercantum dalam surat tugas sehubungan adanya penyelesaian surat tugas lebih
awal dibandingkan dengan hari yang direncanakan. Perlu pengkajian ulang
mengenai dasar penilaian angka kredit yang semata-mata berorientasi pada hasil
(berupa LHP) dengan mengkombinasikan pada berlalunya waktu pelaksanaan
tugas (surat tugas) yang diberikan untuk tiap periode penilaian angka kredit. Hal
ini harus diiringi dengan pengendalian oleh supervisi/atasan langsung PFA
dalam membuat SPMK dan pengendalian dari Tim Penilai atas kesinambungan
DUPAK seorang PFA dari waktu ke waktu.
Jawaban:
Penghitungan angka kredit berdasarkan anggaran waktu dan norma hasil telah
ditetapkan dengan berbagai pertimbangan sebagai perbaikan norma proses pada
perhitungan angka kredit bagi PKP.
Kami sangat setuju dan memang benar bahwa penghitungan angka kredit bagi
PFA senantiasa didasarkan pada profesionalisme di segala bidang, termasuk
pelaksanaan self assesment yang bertanggung jawab, supervisi atasan langsung
PFA, tertib pengajuan DUPAK, dan pengendalian Tim Penilai atas
kesinambungan DUPAK, sebagaimana telah diatur dalam SE-06.04.0222/K/1999. Dimasa mendatang akan dilengkapi dengan peer review dan evaluasi
penghitungan angka kredit oleh Pusat Pembinaan JFA.
34. Pertanyaan:
Terdapat seorang PFA sedang mengikuti Diklat Kedinasan, mengajukan angka
kredit untuk kegiatan pengawasan dan kegiatan diklat. Apakah kedua kegiatan
tersebut dapat diberikan angka kreditnya?
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Jawaban:
Pada dasarnya, seorang PFA tidak dapat berada dalam dua tempat pada waktu
yang sama. Oleh karena itu angka kredit yang diperhitungkan hanya atas satu
kegiatan, yaitu kegiatan diklat kedinasan atau kegiatan pengawasan. Di masa
mendatang, untuk lebih mempertegas perolehan angka kredit, atasan langsung
PFA agar menetapkan tanggal pisah batas (Cut off) HP yang wajar bagi PFA
yang akan mengikuti diklat.
Contoh:
Seorang PFA ditugaskan melaksanakan pengawasan dari tangal 1 Maret sampai
dengan 28 Maret. Pada tanggal 10 Maret yang bersangkutan ditugaskan
mengikuti diklat kedinasan sampai dengan tanggal 20 Maret. Pimpinan unit kerja
agar menerbitkan surat pembebasan dari tugas sehari-hari dan surat tugas untuk
mengikuti diklat kedinasan.
 Apabila setelah selesai mengikuti diklat PFA tersebut melanjutkan tugas
pengawasan dan selesai tanggal 15 April maka PFA yang bersangkutan dapat
menghitung angka kredit pengawasan dengan HP 1 sampai dengan 9 Maret
dan 21 Maret sampai dengan 15 April, setelah diterbitkannya ST
perpanjangan. Sedangkan angka kredit diklat diperhitungkan berdasarkan
STTPL.
 Apabila setelah selesai mengikuti diklat PFA tersebut tidak melanjutkan
tugas pengawasan maka kepada yang bersangkutan dapat menghitung angka
kredit pengawasan dengan HP 1 sampai dengan 9 Maret. Sedangkan angka
kredit diklat diperhitungkan berdasarkan STTPL.
35. Pertanyaan:
Apabila dalam surat tugas tidak disebutkan jangka waktu pelaksanaanya
(misalnya: surat tugas perpajakan), bagaimanakah perhitungan angka kreditnya?
Jawaban:
Dalam surat tugas yang tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan, maka
dibuat Nota Dinas oleh Pejabat BPKP terkait dengan menyebutkan jumlah HP.
36. Pertanyaan:
Sesuai dengan Surat Deputi Administrasi No. S-06.04.00-296/1997 tanggal 22
Juli 1997 bahwa penilaian angka kredit menggunakan norma hasil yaitu dihitung
pada saat terbit LHP. Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus, penerbitan LHP
memerlukan waktu pemeriksaan yang relatif panjang. Bagaimana perhitungan
angka kredit untuk pemeriksaan khusus yang LHP nya belum dapat diterbitkan
karena ada permasalahan yang ditunda penyelesaiannya?
Jawaban:
Terhadap penugasan tersebut dapat dibuatkan LHP yang menggambarkan
progress report dari pelaksanaan Audit Khusus sebagai dasar perolehan angka
kredit. Pada saat LHP ‘final’ terbit, auditor yang bersangkutan dapat menghitung
angka kredit berdasarkan sisa HP yang belum diperhitungkan.
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37. Pertanyaan:
Penilaian Angka Kredit untuk kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan hanya
didasarkan kepada formulir Surat Tugas semata, dimana total nilai Angka Kredit
diperoleh auditor adalah realisasi HP. Prestasi masing-masing auditor yang
berbeda akan dinilai sama sehingga tidak adil.
Jawaban:
Secara teoritis perolehan angka kredit seorang PFA tidak semata-mata
tergantung kepada jumlah hari pengawasan, namun juga tergantung kepada halhal yang lain. Sebagai contoh kreativitas PFA dalam membuat makalah, dalam
mengikuti, PKS, dll. Disamping itu, PFA yang dapat bekerja dengan baik
biasanya akan memperoleh penugasan yang lebih banyak.
Penilaian angka kredit yang dilakukan menganut norma hasil bukan norma
proses yang didasari pada perencanaan pengawasan yang matang. Semakin
produktif PFA yang bersangkutan maka perolehan angka kreditnya pun semakin
tinggi sesuai dengan produktivitasnya.
38. Pertanyaan:
Apakah kegiatan pengawasan yang tidak didukung dengan surat tugas dapat
diajukan angka kreditnya?
Jawaban:
Tidak dapat diakui angka kreditnya.
ANGKA KREDIT RENSTRA/PEDOMAN
39. Pertanyaan:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sosialisasi, asistensi dan bimbingan
teknis SAKD, maka sedang disusun buku pedoman. PFA yang terlibat dalam
penyusunan buku pedoman tersebut mengharapkan dapat diberikan angka kredit
“Pengembangan Profesi Pengawasan” pada sub unsur “Berpartisipasi secara
aktif dalam penerbitan buku di bidang pengawasan” sebagai kegiatan
redaktur/editor.
Jawaban:
Pada prinsipnya tugas tersebut dapat diberikan angka kreditnya.
Untuk kegiatan penyusunan buku pedoman, diberikan angka kredit dari unsur
pengawasan (kegiatan penyusunan pedoman/sistem di bidang pengawasan).
Apabila dalam proses penyusunan buku pedoman tersebut termasuk juga
kegiatan pemaparan (ekspose) pedoman, kegiatan dimaksud dapat diberikan
angka kredit unsur pengembangan profesi dalam sub unsur berpartisipasi secara
aktif dalam pemaparan pedoman di bidang pengawasan.
40. Pertanyaan:
Seorang PFA yang menyusun Renstra Perwakilan BPKP mengajukan angka
kredit dengan kegiatan “menyusun makalah” oleh Tim Penilai Makalah ditolak
karena tidak ada pembahasan dan standar umum penyusunan makalah.
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Jawaban:
Kegiatan penyusunan Renstra tidak dapat diberikan angka kredit kegiatan
menyusun makalah, tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan angka
kredit dari butir kegiatan “menyiapkan rencana induk pengawasan”. Hal ini
didasarkan pada hakekat Renstra yang merupakan rencana induk dari kegiatan
dan program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit kerja.
Angka kredit yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
penyusunan Renstra dan LAKIP akan ditetapkan kemudian.
ANGKA KREDIT TUGAS PERBANTUAN/TERTENTU
41. Pertanyaan:
Dari berkas usulan angka kredit yang disampaikan oleh para PFA yang
ditugaskan pada Tim Gabungan DJP-BPKP, Tim Gabungan BLBI-BPPN, dan
Bakorsurtanal maka terdapat hal-hal sebagai berikut:
a. Surat Tugas diberikan sekaligus untuk beberapa penugasan (obrik) dan tidak
menunjukkan lamanya HP untuk setiap tugas tersebut.
b. SPMK ditandatangani oleh atasan langsung yang bukan pejabat dari BPKP.
c. Tanda pekerjaan selesai berupa Cover Laporan (tanpa disertai dengan routing
slip).
Jawaban:
a. Seharusnya di dalam surat tugas memuat jumlah HP. Dalam hal ST tidak
memuat HP (karena diterbitkan oleh Instansi di luar BPKP), maka pimpinan
unit kerja di lingkungan BPKP harus menerbitkan Nota Dinas yang memuat
rencana HP yang didukung anggaran waktu (KM3) pelaksanaan penugasan.
b. Jika SPMK ditandatangani oleh atasan langsung yang bukan berasal dari
BPKP, maka SPMK tersebut harus diketahui (ditandatangani pula) oleh
atasan langsung di unit kerja auditor tersebut berasal.
c. Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan atas hasil suatu pekerjaan
(norma hasil) maka pada setiap pengusulan angka kredit, para auditor
diwajibkan untuk melampirkan photo copy routing slip laporan. Dalam hal
tidak terdapat routing slip, harus dibuatkan pernyataan atau bukti-bukti
lainnya dari pejabat yang berwenang yang dapat meyakinkan Tim Penilai
bahwa penugasan tersebut telah dinyatakan selesai.
42. Pertanyaan:
Bagaimana perhitungan angka kredit pemeriksan khusus atas permintaan
kepolisian yang telah dilaksanakan lebih dari 3 bulan tetapi dihentikan kasusnya
dan tidak dibuatkan LHP nya?
Begitu juga dengan GA yang produk LHP nya 3 buah (LAI, Management Letter
dan Laporan Kinerja) apakah perhitungan angka kredit berdasarkan HP dalam
ST karena dalam kenyataannya untuk pembuatan ke 3 laporan tersebut seringkali
molor, dimana Laporan Kinerja baru terbit setelah LAI sudah definitif angkanya.
Jawaban:
Perhitungan angka kredit seharusnya didasarkan pada anggaran waktu
pemeriksaan dan norma hasil. Terhadap pemeriksaan khusus yang dihentikan
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kasusnya, tetap harus dibuat laporan yang antara lain menjelaskan alasan-alasan
dihentikannya kasus dimaksud. Kegiatan pemeriksaan tersebut dapat diajukan
untuk dinilai angka kreditnya dengan jumlah HP yang wajar menurut atasan
langsung PFA.
Untuk penugasan General Audit (GA) dengan 3 LHP, HP yang diperlukan untuk
penugasan telah memperhitungkan penyusunan ke-3 LHP tersebut dan harus
sudah diperhitungkan dalam anggaran waktu.
Tidak terdapat perbedaan penghitungan angka kredit berapa pun LHP yang
dihasilkan, karena ke 3 LHP tersebut merupakan satu kesatuan hasil penugasan
GA. Jadi berdasarkan norma hasil, angka kredit dapat diberikan apabila ketiga
LHP tersebut telah diselesaikan dengan baik.
43. Pertanyaan:
PFA yang menjadi saksi ahli di peradilan diberikan angka kredit 0,00127 per jam
untuk Auditor Ahli Pratama. Permasalahannya, apakah jam yang dihitung hanya
pada saat menjadi saksi ahli di dalam peradilan atau termasuk waktu
persiapannya.
Jawaban:
Untuk menjadi saksi ahli di pengadilan perlu didukung dengan surat tugas yang
diterbitkan oleh pimpinan unit kerja. Angka kredit dihitung termasuk jam
persiapan di kantor BPKP (Penyiapan Bahan untuk Tujuan Tertentu). Untuk
persiapan menjadi saksi ahli dapat dibuatkan nota dinas sebagai dasar pemberian
angka kredit.
44. Pertanyaan:
a. Ekspose masuk unsur pengawasan atau unsur pengembangan profesi.
Kriteria apa yang membedakan ekspose itu unsur pengawasan atau
pengembangan profesi. Seharusnya memberikan keterangan ahli di
persidangan lebih besar dari pada ekspose ekstern. Mohon
penegasan/penjelasan penghitungan angka kredit untuk butir kegiatan
ekspose intern/ekstern. Apakah ekspose dengan Kejaksaan dapat diberikan
angka kredit ekspose ekstern?
b. Apakah melakukan ekspose atas hasil audit khusus, atau mengikuti ekspose
atas audit khusus oleh pihak lain, dapat diberikan angka kredit sebagai
pengembangan profesi dengan satuan hasil melakukan ekspose.
Jawaban:
a. Yang dimaksud dengan ekspose menurut Kepmen PAN nomor 19/1996
adalah berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman/
modul/fatwa di bidang pengawasan dengan pemberian angka kredit 0,25 dan
0.5. Ekspose ini tidak terkait dengan tahapan pemeriksaan. Sedangkan
ekspose dengan pihak kejaksaan ataupun pihak ketiga lainnya merupakan
satu tahapan dalam seluruh kegiatan pemeriksaan khusus. Oleh karena itu,
ekspose dengan Kejaksaan tidak dapat diberikan angka kredit butir kegiatan
Ekspose Ekstern, karena kegiatan ekspose dengan kejaksaan tersebut
merupakan salah satu kegiatan dalam pengawasan.

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA

19

Pusat Pembinaan JFA BPKP 2001

b. Angka kredit dari ekspose atas hasil audit khusus, atau mengikuti ekspose
atas audit khusus oleh pihak lain, tidak dapat diberikan angka kredit sebagai
pengembangan profesi dengan satuan hasil melakukan ekspose.
45. Pertanyaan:
Apakah kegiatan pembuatan surat pengantar masalah (SPM) dan surat penegasan
(SPN) atas LHP dapat dinilai angka kreditnya, seharusnya ada pedomannya dan
harus ada angka kreditnya.
Jawaban:
Kegiatan pembuatan surat pengantar masalah dan surat penegasan masalah
merupakan kegiatan yang berkait dengan penugasan pengawasan dan harus telah
diperhitungkan dalam anggaran waktu pengawasan. Sehingga kegiatan ini tidak
dapat diberikan angka kredit tersendiri.
KESETARAAAN KEGIATAN
46. Pertanyaan:
Mengingat tugas Perwakilan BPKP di samping melaksanakan pengawasan juga
melaksanakan pelayanan manajemen, maka perlu adanya penetapan “kesetaraan
kegiatan”, misalnya antara lain kegiatan dengar pendapat dengan DPRD,
pembahasan Renstra dengan DPRD, pendidikan/pelatihan, sosialisasi/asistensi,
dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut belum tercantum dalam butir kegiatan
sesuai dengan SK. Menpan 19/96.
Jawaban:
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dihitung angka kreditnya. Sebagai contoh
kegiatan sosialisasi/asistensi diklasifikasikan ke dalam butir kegiatan ke 14 yaitu
melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan.
Berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pengawasan, dewasa ini banyak
penugasan-penugasan yang relatif baru bagi beberapa PFA. Terhadap penugasan
tersebut, dapat diperhitungkan angka kreditnya dengan tarif kegiatan yang paling
mendekati (kesetaraan). Untuk itu perlu dipahami maksud dari masing-masing
44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Menpan
Nomor 19 tahun 1996 pasal 1 Ketentuan Umum. Disamping itu, para PFA juga
diminta secara kreatif mengembangkan tugas-tugas di bidang pengawasan.
Terhadap tugas-tugas baru tersebut agar diusulkan tarif/penetapan angka
kreditnya kepada Pusat Pembinaan JFA sebagai bahan penyempurnaan
ketentuan JFA. Untuk sementara, sambil menunggu penetapan angka kredit dari
Pusat Pembinaan JFA, dapat dibuatkan kesetaraannya dengan 44 butir kegiatan
pengawasan yang telah ada.
47. Pertanyaan:
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Akuntabilitas adalah kegiatan yang
bersifat pembinaan, sedangkan peraturan perhitungan angka kredit menggunakan
kegiatan pemeriksaan, maka apakah Deputi Akuntabilitas boleh/dapat membuat
daftar kesetaraan angka kredit untuk Deputi Akuntabilitas seperti halnya Deputi
Perencanaan dan Analisa dulu?
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Jawaban:
Setiap unit dapat mengajukan daftar kesetaraan kegiatan baru dengan tetap
mengacu pada 44 kegiatan yang tercantum dalam SK Menpan nomor 19/1996
dengan mengambil unsur kegiatan terdekat. Apabila telah disusun, tembusannya
agar disampaikan kepada Pusbin JFA.
Pusbin JFA akan melakukan evaluasi kelayakan kesetaraan yang diajukan oleh
setiap unit dan akan menetapkan apakah usulan kesetaraan kegiatan tersebut
dapat diterima.
48. Pertanyaan:
Berapakah angka kredit yang diperhitungkan dalam pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi, Asistensi dan Bimbingan Teknis kepada Pemeritah Daerah
(Prop/Kota/Kab) dan Instansi Pemerintah lainnya bagi Auditor Ahli (Gol. III/a
dan III/b)? Mengingat butir kegiatan yang mendekati untuk kegiatan tersebut
menurut Lampiran IB Keputusan Menpan No. 19/1996 tanggal 2 Mei 1996
antara lain yaitu :
 Melaksanakan Asistensi dan Konsultasi di Bid. Pengawasan
= 0.0105
 Membuat Laporan Akuntabilitas
= 0.0105
 Mengkaji aspek Stratejik
= 0.0115
 Melaksanakan Audit Akuntabilitas
= 0.0103
 Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu
= 0.0103
Jawaban:
Dari kelima butir kegiatan tersebut, jika seorang Auditor Ahli Pratama
melakukan kegiatan sosialisasi, dapat menghitung angka kredit dari butir
kegiatan melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan sebesar
0,0105 per jam.
49. Pertanyaan:
Apakah penugasan pemeriksaan Tim Gabungan BLBI, OPN, BPPN, Post Audit,
Eskalasi Harga, Hambatan Kelancaran Pembangunan, dapat diberikan angka
kredit untuk audit khusus? Bukankah yang dimaksud audit khusus adalah audit
untuk indikasi TPK/Non TPK dan pelanggaran PP30/1980?
Jawaban:
Angka kredit untuk penugasan tersebut di atas belum diatur secara spesifik.
Sementara menunggu ketentuan lebih lanjut, penghitungan angka kredit atas
kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan angka kredit untuk butir
kegiatan pemeriksaan khusus dengan pertimbangan bahwa penugasan tersebut
merupakan kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
50. Pertanyaan:
Kegiatan staf Subbagian Program dan Pelaporan yang menggunakan tenaga PFA
agar disetarakan dengan butir kegiatan eks PAE.
Jawaban:
Kegiatan PFA pada Subbagian Program dan Pelaporan pada umumnya telah
termasuk dalam 44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam SK
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA

21

Pusat Pembinaan JFA BPKP 2001

Menpan Nomor 19/1996 sehingga dapat dihitung angka kreditnya. Apabila
terdapat penugasan-penugasan yang belum termasuk dalam 44 butir kegiatan
tersebut maka perlu dibuat suatu kesetaraan.
51. Pertanyaan:
Berapa angka kredit yang harus diperhitungkan apabila ditunjuk sebagai
pelaksana harian Kepala Bidang?
Jawaban:
Bila seorang PFA ditunjuk sebagai pelaksana harian Kepala Bidang, yang
bersangkutan tidak dapat diberikan angka kredit.
PENYESUAIAN ANGKA KREDIT
52. Pertanyaan:
Dengan berkurangnya frekuensi pemeriksaan, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi BPKP dewasa ini, otomatis akan menyulitkan dalam perolehan angka
kredit. Di pihak lain, Index Angka Kredit yang berlaku selama ini masih tetap
mengacu kepada ketentuan sejak pertama kali ditetapkan, (belum ada
perubahan/penyesuaian). Dengan demikian, akan sulit untuk naik
pangkat/golongan karena tahap Angka Kredit yang harus dilalui sangat tinggi.
Diusulkan segera dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap faktor-faktor
penghambat kenaikan pangkat/golongan sebagai berikut :
• Index Angka Kredit
• Plafon Kredit untuk setiap tahapan kenaikan pangkat/gol.
Jawaban:
Sampai saat ini “Index Angka Kredit” dan “plafon kredit” (=jumlah akumulasi
angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi) masih cukup relevan, walaupun frekuensi pemeriksaan saat ini dirasakan
berkurang, namun juga timbul berbagai penugasan baru, misalnya asistensi dan
sosialisasi LAKIP, asistensi dan penyusunan RENSTRA. Lebih tepat dikatakan
bahwa penugasan PFA saat ini bergeser dari pemeriksaan ke pengawasan, dan
hal ini telah diantisipasi dengan 44 penugasan pengawasan. Oleh karena itu
masing-masing PFA harus senantiasa mengembangkan diri agar mampu
melaksanakan berbagai penugasan baru dan menggali tugas-tugas pengawasan
lainnya.
Namun demikian, masukan ini akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam penyempurnaan ketentuan JFA.
53. Pertanyaan:
Sampai dengan saat ini situasi keamanan di Aceh semakin tidak menentu (tidak
kondusif), sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP
Propinsi DI Aceh mengalami tantangan yang sangat berat. Hal ini tentu jauh
berbeda dengan pelaksanaan tugas perwakilan BPKP di wilayah yang aman,
wilayah pulau Jawa. Kendatipun demikian para Auditor Perwakilan BPKP
Propinsi DI Aceh tetap konsisten melaksanakan tugas dengan baik. Mengingat
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hal tersebut, kami mengusulkan agar Auditor yang telah berhasil melaksanakan
tugas dengan baik diberikan penghargaan/bonus berupa penambahan index
angka kredit.
Misalnya: Auditor Ahli Muda (III/c s.d III/d) sebagai ketua tim melaksanakan
kegiatan pemeriksaaan akuntan diberikan angka kredit 0,0200 per jam, untuk
Auditor di Aceh diberikan bonus 2 x 0,0200 per jam. Bonus yang lain berupa
tambahan penghasilan berupa SPPD sulit dilakukan mengingat anggaran rutin
yang terbatas.
Jawaban:
Bonus angka kredit dengan alasan keamanan yang tidak menentu sampai saat ini
belum dapat diberikan. Dalam menetapkan besarnya angka kredit telah
dipertimbangkan berbagai hal antara lain kompleksitas dan tingkat kesulitan dari
masing-masing butir kegiatan pengawasan.
54. Pertanyaan:
Apakah untuk penugasan pemrosesan surat verbal/penerusan surat/laporan dapat
diajukan angka kredit sesuai jenjang jabatan PFA tersebut? Padahal dalam
penugasan tersebut tidak disebutkan perannya apakah sebagai ketua tim atau
anggota tim.
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan setiap penugasan harus dilaksanakan dalam bentuk Tim
dengan menyebutkan peran masing-masing. Dalam hal tidak disebutkan peran
masing-masing, maka PFA yang bersangkutan didudukkan sesuai dengan peran
yang seharusnya dilaksanakan.

IV.1.3. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
SERTIFIKASI PROFESI DI LUAR JFA
55. Pertanyaan:
PFA yang telah lulus UNA, apakah kelulusan dapat berpengaruh pada angka
kredit yang bersangkutan ?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelulusan UNA tidak dapat diberikan
angka kredit.
PROPORSI ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
56. Pertanyaan:
Jumlah unsur Pengembangan Profesi merupakan unsur yang disyaratkan dalam
kenaikan pangkat, apakah kelebihan jumlah perolehan unsur pengembangan
profesi dapat disimpan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya? Bagaimana
jika terdapat kekurangan unsur pengembangan profesi sebesar kurang atau sama
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dengan 0,5 (setengah) sedangkan yang bersangkutan belum naik pangkat selama
lebih dari 4 (empat) tahun? Apakah dapat ditolerir atau dilakukan penggeseran
dari unsur lain, penunjang misalnya ?
Jawaban:
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor:13.00.00-125/K/1997 tentang
Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di
Lingkungan APFP romawi VI huruf E, perolehan angka kredit dari unsur
pengembangan profesi adalah sbb:
a. Auditor Trampil Pemula sekurang-kurangnya 1 angka kredit;
b. Auditor Trampil Pratama sekurang-kurangnya 2 angka kredit;
c. Auditor Trampil Muda sekurang-kurangnya 4 angka kredit;
d. Auditor Trampil Muda golongan ruang III/d sekurang-kurangnya 1,5 angka
kredit dalam 2 tahun;
e. Auditor Ahli Pratama sekurang-kurangnya 3 angka kredit;
f. Auditor Ahli Muda sekurang-kurangnya 8 angka kredit;
g. Auditor Ahli Madya sekurang-kurangnya 15 angka kredit;
h. Auditor Ahli Utama sekurang-kurangnya 30 angka kredit;
i. Auditor Ahli Utama golongan ruang IV/e sekurang-kurangnya 12 angka
kredit dalam 2 tahun;
Kelebihan perolehan angka kredit pengembangan profesi dapat diperhitungkan
untuk kenaikan pangkat periode berikutnya (vertikal), tetapi tidak dapat
diperhitungkan sebagai pengurang unsur pengembangan profesi periode
berikutnya (horizontal). Sebagai contoh, seorang Auditor Trampil Pemula
golongan ruang II/b memiliki angka kredit pengembangan profesi 1,5. Pada saat
Auditor dalam golongan ruang II/c yang bersangkutan tetap diharuskan
memperoleh angka kredit pengembangan profesi 1 angka kredit. Kelebihan
angka kredit sebesar 0,5 tidak dapat diperhitungkan untuk menghitung angka
kredit dari unsur pengembangan profesi pada saat yang bersangkutan dalam
golongan ruang II/c.
Pemberlakuan unsur pengembangan profesi telah mengalami penundaan selama
dua tahun, dan terhitung sejak kenaikan pangkat TMT 1 April 2001 telah
disepakati dalam Forum Komunikasi Kepegawaian dan JFA bulan September
2000, bahwa kekurangan unsur pengembangan profesi tidak dapat ditolerir lagi.
57. Pertanyaan:
Bagaimana angka kredit yang dapat diperoleh dalam kegiatan pengembangan
profesi yang dalam satu hari terdapat 2 (dua) atau lebih topik yang dibahas.
Apakah masing-masing dapat diperoleh angka kreditnya.
Jawaban:
Sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 19/1996 lampiran I, Kegiatan PKS
dihitung per hari. Dengan demikian walaupun dalam satu hari dibahas lebih dari
satu topik maka kegiatan tersebut tetap dihitung per hari.
58. Pertanyaan:
Salah satu syarat kenaikan pangkat bagi PFA adalah jumlah angka kredit
pengembangan profesi mencukupi sesuai masing-masing pangkat seperti yang
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tertuang dalam Keputusan Kepala BPKP nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 yang
berlaku mulai tanggal 1 April 2001.
Kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut mengakibatkan 2 orang PFA eks
Dit. III Deputi VI tidak dapat naik pangkat karena kurangnya angka kredit
pengembangan profesi.
Apakah tidak ada kebijaksanaan lain mengenai hal tersebut?
Bila memang harus demikian, agar dibuat surat edaran resmi mengenai hal
tersebut.
Jawaban:
Tidak ada kebijakan lain mengenai hal tersebut. Untuk selanjutnya lihat
jawaban nomor 56 diatas.
59. Pertanyaan:
Terdapat pegawai yang telah memenuhi angka kredit untuk dinaikkan
pangkatnya setingkat lebih tingi. Komposisi unsur pengawasan (80%) dan unsur
penunjang (maksimal 20%) telah dipenuhi termasuk unsur pengembangan
profesi. Namun karena angka kredit untuk unsur pengembangan profesi yang
diperoleh dalam kurun waktu tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan
tidak dapat naik pangkat? Mohon penjelasan mengenai hal ini.
Jawaban:
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor 13.00.00-125/K/1997 romawi
VI huruf E, unsur pengembangan profesi yang harus diperoleh setiap PFA diatur
menurut jabatan dan pangkatnya. Ketentuan tersebut baru diberlakukan secara
efektif mulai kenaikan pangkat tmt 1 April 2001 sesuai dengan Surat Edaran
Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999
tanggal 23 Desember 1999. Oleh karena itu apabila unsur-unsur lainnya
terpenuhi namun yang bersangkutan tidak memiliki angka kredit pengembangan
profesi, auditor yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan pangkatnya.
KARYA ILMIAH/MAKALAH
60. Pertanyaan:
a. Unsur Pengembangan Profesi yang mempunyai nilai cukup signifikan adalah
pembuatan makalah, karya ilmiah/karya tulis. Selama ini pembuatannya
tidak ada batasan kriteria/aturannya dan diserahkan kepada kebijakan
masing-masing perwakilan, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan,
ada yang berat dan ada yang ringan, hal ini menimbulkan ketidakadilan.
b. Untuk penulisan makalah JFA (pengembangan profesi) apakah tim penilai
makalah tersebut dilakukan oleh tim penilai angka kredit Perwakilan/Pusat
ataukah dibentuk tim penilai makalah Perwakilan/Pusat.
Jawaban:
a. Kriteria/Pedoman pembuatan makalah, karya ilmiah/karya tulis, saat ini
sedang dalam proses penyusunan oleh Pusbin JFA.
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b. Sementara menunggu pedoman pembuatan makalah, penilaian makalah
sebaiknya dilakukan oleh Tim Penilai Makalah yang ditunjuk oleh Kepala
Perwakilan/pimpinan unit kerja setempat.
61. Pertanyaan:
Penulisan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan berdasarkan SK Menpan No.
19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya Pasal 1 dalam butir 55 dan butir 58 disebutkan antara lain, karya tulis
ilmiah di bidang pengawasan adalah karya tulis yang disusun baik secara
perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dalam
bidang pengawasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi
dan diskripsi masalah, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
Permasalahannya adalah bagaimana perlakuannya jika tulisan tersebut dimuat
dalam surat kabar lokal dan dalam kolom surat pembaca ? Apakah dianggap
telah memenuhi persyaratan ?
Jawaban:
Tulisan yang dimuat dalam koran/majalah pada kolom surat pembaca bukanlah
merupakan karya ilmiah, sehingga tidak dapat diberikan angka kredit.
62. Pertanyaan:
Dalam hal penyusunan makalah bagi para PFA untuk memperoleh angka kredit
Pengembangan Profesi secara teknis dibimbing oleh Tim Gugus Tugas PKS cq.
Seksi Evaluasi Materi. Yang perlu kami tanyakan:
Apakah sudah ada Juknis mengenai penyusunan makalah tersebut? Agar secara
teknis dapat dipergunakan sebagai acuan oleh Tim Pembimbing (karena sampai
saat ini belum ada juknis mengenai mekanisme penyusunan makalah).
Makalah yang telah dibuat oleh PFA apakah wajib untuk di PKS-kan ?
Jawaban:
Pedoman pembuatan makalah saat ini sedang dalam proses penyusunan.
Kewajiban untuk mem-PKS-kan makalah akan dipertimbangkan dan diatur
dalam pedoman dimaksud.
63. Pertanyaan:
Belum ada kejelasan berapa angka kredit untuk penulisan artikel atau karya tulis
yang berkaitan dengan pengawasan yang dimuat di koran atau majalah yang
diedarkan lokal, regional atau nasional.
Jawaban:
Sesuai dengan SK Kepala BPKP Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang
Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di
Lingkungan APFP romawi VI huruf C, telah diatur pemberian angka kredit
kegiatan pengembangan profesi, termasuk penulisan artikel. Dalam ketentuan
dimaksud tidak dibedakan apakah artikel atau karya tulis tersebut dimuat pada
media massa yang bersifat lokal atau nasional. Hal ini akan dijadikan bahan
penyempurnaan ketentuan yang ada. Sementara menunggu ketentuan dimaksud
maka karya tulis tersebut diberikan angka kredit yang sama.
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64. Pertanyaan:
Apakah penugasan terjemahan laporan dalam bahasa Inggris bisa masuk unsur
pengembangan profesi?
Jawaban:
Kegiatan penyusunan laporan dalam bahasa Inggris/Indonesia merupakan bagian
dari proses penyelesaian penugasan. Sehingga kegiatan tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
65. Pertanyaan:
Apakah tulisan ilmiah di luar bidang pengawasan, tanpa persetujuan oleh eselon
II, dapat diberikan angka kredit pengembangan profesi dengan satuan hasil
pembuatan tulisan ilmiah?
Jawaban:
Karya ilmiah yang dapat diperhitungkan angka kreditnya adalah di bidang
pengawasan dengan menyerahkan bukti fisik (buku/media asli atau fotokopi
yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang) pada media ilmiah yang diakui
oleh BPKP atau LIPI.
66. Pertanyaan:
Seorang pegawai yang sudah menyusun Skripsi D IV, namun gagal (DO),
apakah angka kreditnya diakui? Seandainya Tim Penilai memberikan angka
kredit “Pengembangan Profesi-bentuk makalah (3,5)” apakah dibenarkan?
Jawaban:
Skripsi yang dibuat dapat diajukan kepada pimpinan unit kerja untuk
dipertimbangkan dalam penilaian makalah. Apabila dianggap memenuhi syarat,
makalah tersebut dapat diberikan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI
67. Pertanyaan:
a. Mohon penjelasan mengenai kegiatan yang dianggap sebagai PKS dan
batasan kegiatan yang dianggap sebagai ekspose !
b. Dengan diberlakukannya salah satu komponen unsur utama yaitu
Pengembangan Profesi akan menghambat kenaikan pangkat Kelompok JFA,
karena angka kreditnya per hari terlalu rendah (terlalu besar yang
dibutuhkan). Paling mudah dan murah angka kredit tersebut diperoleh dari
PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri), agar dapat naik pangkat kurang dari 4
(empat) tahun harus dilakukan PKS paling tidak 2 (dua) minggu sekali (1
bulan 2 kali) dengan perhitungan:
• Auditor Trampil Pemula (II/b-d)
= 3 : 0,03/hari Æ 100 hari (kali)
• Auditor Trampil Pratama dan
Auditor Ahli Pratama (III/a-b)
= 3 : 0,076/hari Æ 40 hari (kali)
• Auditor Trampil/Ahli Muda (III/c-d) = 3 : 0,152/hari Æ 55 hari (kali)
• Auditor Ahli Madya (IV/a-b)
= 15 : 0,227/hari Æ 67 hari (kali)
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Apabila PKS hanya dilakukan 1 bulan sekali maka kelompok JFA naik
pangkatnya akan lebih dari 4 (empat) tahun.
Jawaban:
a. PKS merupakan suatu kegiatan pelatihan yang dilaksanakan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan para pegawainya, disampaikan oleh
pembicara/narasumber. Sedangkan suatu kegiatan dapat diklasifikasikan ke
dalam ekspose apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan pemaparan suatu
draft/modul/fatwa di bidang pengawasan dan bukan merupakan tahapan
dalam tugas pemeriksaan.
b. Unsur pengembangan profesi tidak hanya mencakup PKS, tetapi juga
membuat karya ilmiah, menyadur buku, dan lain-lain. Agar para PFA tidak
mengalami hambatan dalam kenaikan pangkat, para pimpinan unit kerja
diharapkan dapat mendorong terlaksananya PKS secara rutin. Rincian lebih
lanjut mengenai unsur pengembangan profesi dapat dilihat pada surat edaran
Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-06.04.00-27/PJFA.1/2002 tanggal 18 Januari
2002 tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan
Alokasi Angka Kredit.
68. Pertanyaan:
Apakah melakukan kegiatan PKS di luar bidang pengawasan dapat diberikan
angka kredit sebagai pengembangan profesi dengan satuan hasil pembuatan
tulisan ilmiah?
Jawaban:
PKS di luar kegiatan/bidang pengawasan tidak dapat diakui.
69. Pertanyaan:
Apakah melakukan PKS yang dilakukan setiap hari/setiap minggu dengan
jangka waktu kurang dari 6 jam (misal setiap kali 2 jam), dapat diberikan angka
kredit satuan hasil PKS setiap kali 1 kegiatan?
Jawaban:
Perhitungan angka kredit yang diakui untuk kegiatan PKS adalah per hari
kegiatan. Agar memberikan manfaat bagi peserta PKS, maka lamanya
pelaksanaan PKS diharapkan tidak kurang dari 5 jam per hari.
EKSPOSE
70. Pertanyaan:
Dalam Sub Unsur Pengembangan Profesi terdapat kegiatan berupa partisipasi
secara aktif dalam pemaparan (ekspose), dst … Apa yang dimaksud
berpartisipasi secara aktif tersebut? Operator LCD, Pendamping, dan Penyedia
Data apakah termasuk dalam kriteria tersebut ?
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Jawaban:
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemaparan/ekspose adalah sebagaimana
diatur dalam Lampiran IA dan IB Keputusan Menpan Nomor 19/1996 yaitu
pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan dan
didasarkan pada surat penugasan sebagai peserta atau penyaji.
DIKLAT KATEGORI PENGEMBANGAN PROFESI
71. Pertanyaan:
Apakah Diklat JFA termasuk unsur pengembangan profesi?
Jawaban:
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE-06.04.0027/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 maka kegiatan diklat yang dapat
dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi adalah:
1. Diklat Fungsional
 Sertifikasi Pindah Jalur
 Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali
Mutu
 Diklat Pengembangan Peran Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali
Mutu
2. Diklat Teknis
USULAN
72. Pertanyaan:
Masukan untuk dapat dipertimbangkan memperoleh angka kredit yang berkaitan
dengan pengembangan profesi akuntansi/pendidikan akuntansi:
Pejabat Fungsional auditor yang mengajar pada sekolah kedinasan seperti D III
Keuangan kerjasama antara Pemda Irian Jaya dengan STAN dapat
diperhitungkan angka kredit.
Jawaban:
PFA yang ditugaskan untuk mengajar/melatih pada Diklat Pegawai dapat
diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dan bukan merupakan unsur
pengembangan profesi.

IV.2. UNSUR PENUNJANG
TANDA PENGHARGAAN
73. Pertanyaan:
Apakah sertifikat tanda penghargaan yang diajukan di luar periode penilaian
angka kredit dapat diberikan angka kreditnya?
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Jawaban:
Sertifikat tanda penghargaan hanya dapat dinilai sekali penilaian. Apabila pada
periode sebelumnya sertifikat tersebut belum diajukan oleh PFA untuk dinilai
angka kreditnya, maka tanda penghargaan tersebut dapat diberikan angka kredit
pada periode berikutnya.
74. Pertanyaan:
Apakah tanda-tanda penghargaan seperti tanda lulus prajab dapat diperhitungkan
kembali dalam angka kredit apabila auditor sewaktu diangkat pertama kali
belum sempat memasukkannya dalam angka kredit.
Jawaban:
Pemberian angka kredit untuk tanda lulus prajabatan dapat diberikan pada saat
untuk pengangkatan pertama ke dalam JFA.
USULAN
75. Pertanyaan:
Pada tanggal 20 Agustus 2001 yang lalu diselenggarakan ujian ulangan bagi
PFA Ketua Tim, namun karena Biro Perencanaan Pengawasan tidak
mendapatkan surat/pengumuman mengenai hal tersebut maka 1 orang PFA di
tempat kami tidak mengikutinya.
Mengingat Biro Perencanaan Pengawasan berada di bawah Sesma yang di
dalamnya terdapat PFA, maka kami mohon agar mendapatkan surat-surat
(informasi-informasi) yang berkaitan dengan JFA.
Jawaban:
Terima kasih atas masukannya. Perlu kami sampaikan pula bahwa pengumuman
kelulusan selalu dikirimkan ke setiap unit kerja sesuai daftar hadir pada saat PFA
yang bersangkutan mengikuti ujian. Selain itu, untuk unit kerja di lingkungan
BPKP Pusat pengumuman kelulusan juga ditempel di Pusbin JFA. Diharapkan
kepada seluruh PFA agar proaktif mencari informasi kelulusan menjelang
penyelenggaraan ujian sertifikasi JFA.
Jadwal ujian sertifikasi dapat dilihat pada Kalender Diklat.
ANGKA KREDIT TIM PENILAI
76. Pertanyaan:
Penghargaan yang diberikan kepada Tim Penilai JFA adalah berupa pemberiaan
angka kredit 0,5 pertahun (halaman 42 Himpunan Peraturan JFA dan Angka
Kreditnya). Angka ini tidak sebanding dengan angka kredit anggota IAI sebesar
0,75 per tahun. Apa lagi dengan tugas Tim Penilai JFA sekarang 4 (empat) kali
penilaian setahun. Untuk itu kami mengusulkan agar angka kredit bagi Tim
Penilai JFA menjadi 1.00 setahun, dan disediakan biaya (bisa dalam bentuk
SPPD) untuk setiap periode penilaian.
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Jawaban:
Berdasarkan ketentuan yang ada, angka kredit untuk Tim Penilai adalah 0,5 per
tahun sebagai angka kredit dari unsur penunjang. Namun memperhatikan usulan
dari tim penilai di berbagai perwakilan BPKP dan untuk lebih meningkatkan
tertib perhitungan angka kredit, telah disepakati dalam Forum Komunikasi
Kepegawaian dan JFA di Cisarua pada bulan September 2001 bahwa untuk
kegiatan penilaian selain memperoleh angka kredit sebesar 0,5 per tahun juga
dapat dibuatkan surat tugas/memo dengan waktu kegiatan maksimal 30 jam per
periode kegiatan penilaian dengan angka kredit butir kegiatan menguji dan
menilai dokumen.
77. Pertanyaan:
Seorang PFA dari Eks-Struktural sebelum tanggal 30 Mei 2001 telah ditunjuk
oleh Kaper sebagai Penilai Makalah. Berapa angka kredit untuk Tim Penilai
Makalah dan apakah kegiatan sebelum 30 Mei 2001 dapat diberikan angka
kreditnya?
Jawaban:
PFA dapat menghitung perolehan angka kreditnya mulai dari tanggal
pengangkatan ke dalam JFA atau tanggal inpassing ke dalam JFA. Dengan
demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum tanggal pengangkatan ke
dalam JFA tidak dapat diberikan angka kredit.
Pemberian angka kredit untuk Tim Penilai Makalah belum diatur dalam
ketentuan JFA. Untuk sementara Tim Penilai Makalah dapat diberikan angka
kredit yang sama dengan Tim Penilai Angka kredit. Penilaian dapat dilakukan
jika didukung dengan SK Pengangkatan sebagai Tim Penilai Makalah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
SEMINAR
78. Pertanyaan:
Seorang PFA yang mengikuti workshop (SIM-HP) yang diadakan oleh BPKP
Pusat, tidak mendapat sertifikat. Apakah surat tugasnya dapat diberikan angka
kredit?
Jawaban:
Pada dasarnya kegiatan workshop/seminar dapat diberikan angka kredit apabila
PFA yang bersangkutan dapat menunjukkan surat penugasan dan fotokopi
sertifikat workshop/seminar. Dalam hal tidak diperoleh sertifikat maka kegiatan
tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya. Angka kredit yang kemungkinan
dapat diberikan adalah angka kredit dari kegiatan PKS, dengan melampirkan
Surat Tugas, daftar hadir peserta, dan materi yang dipaparkan.
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B. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA USAHA
PEMBENTUKAN CABANG PUSBIN JFA
79. Pertanyaan:
Di Jakarta terdapat Pusat Pembinaan JFA dan ada pula Pusdiklatwas, sementara
di daerah untuk hal-hal tersebut ditangani oleh Bagian Tata Usaha Sub Bagian
Kepegawaian yang notabene orang-orang Non JFA. Hal tersebut dirasa kurang
optimal karena ditangani oleh orang-orang yang mungkin tidak terlalu
memahami masalah-masalah JFA. Bagaimana jika di daerah juga dibentuk
semacam Pokja/Cabang Pusat Pembinaan JFA yang terdiri dari para PFA agar
penanganan masalah JFA seperti angka kredit, diklat, dll dapat lebih optimal?
Jawaban:
Sampai saat ini penanganan yang menyangkut JFA ditangani oleh Kepala
Bagian Tata Usaha. Untuk mengantisipasi tugas di masa mendatang yang
dirasakan semakin berat, pimpinan unit kerja/Kepala Perwakilan dapat
menugaskan PFA untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
masalah JFA dan kediklatan. Sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan JFA dan
kepegawaian, Pusbin JFA, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Pusdiklatwas
secara berkala menyelenggarakan Forum Komunikasi. Untuk itu sebelum
pelaksanaan Forum Komunikasi tersebut, PFA atau Non-PFA yang ditugaskan
untuk mengikutinya agar menginventarisir permasalahan-permasalahan untuk
dibahas dalam Forum tersebut.
INPASSING
80. Pertanyaan:
Sampai saat ini belum ada SK Pengangkatan Pertama dalam JFA mantan pejabat
struktural yang angka kreditnya sudah mulai dihitung sejak 1 Juni 2001. Mohon
SK tersebut dapat diterbitkan oleh BPKP Pusat!
Jawaban:
Pejabat struktural yang karena suatu sebab dipindahkan menjadi pejabat
fungsional auditor dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: inpassing;
perpindahan; dan pengangkatan kembali.
Dengan demikian pejabat struktural tersebut diangkat ke dalam JFA bukan
dengan menggunakan cara pengangkatan pertama, tetapi melalui mekanisme
inpassing atau dengan pengangkatan kembali. SK Inpassing dan SK
Pengangkatan Kembali ke dalam JFA ditetapkan oleh BPKP Pusat.
81. Pertanyaan:
Seorang Auditor telah memperoleh SK PAK per 30 Juni 1997. Pada bulan
Oktober 1998 yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat struktural Eselon IV.
Periode 1 Juli 1997 s/d Oktober 1998 auditor tersebut tidak mengumpulkan
angka kreditnya karena waktu itu beranggapan tidak ada gunanya lagi. Per
tanggal 30 Mei 2001, auditor tersebut diangkat kembali ke dalam JFA. Apakah
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yang bersangkutan dapat memperhitungkan kembali angka kredit periode Juli
1997 s/d Oktober 1998 yang dulu belum sempat diperhitungkan?
Jawaban:
Sesuai dengan SK Pengangkatan Kembali ke dalam JFA per tanggal 30 Mei
2001, angka kredit yang dijadikan dasar penetapannya adalah angka kredit
perpindahan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II SK Kepala BPKP Nomor:
KEP-13.00.00-125/K/1997. Namun apabila Pejabat Struktural tersebut pada saat
Pembebasan Sementara dari JFA memiliki SK PAK terakhir dengan angka
kredit yang lebih besar dari angka kredit pada SK Pengangkatan Kembali per 30
Mei 2001, maka digunakan angka kredit berdasarkan SK PAK pada saat
Pembebasan Sementara. Untuk itu diingatkan kepada seluruh PFA dan Pejabat
terkait lainnya untuk melakukan tertib administrasi angka kredit, termasuk
menyampaikan DUPAK dan menetapkan SK PAK secara tepat waktu.
82. Pertanyaan:
Pejabat Struktural yang diangkat dalam JFA dengan angka kredit yang telah
mencukupi untuk kenaikan pangkat bagaimana prosesnya? Misalnya terdapat
seorang pegawai Eselon IV golongan ruang III/d, berdasarkan SK Pengangkatan
Kembali ke dalam JFA per tanggal 30 Mei 2001 memiliki angka kredit 400.
Apakah dapat langsung diusulkan untuk naik pangkat ke golongan ruang IV/a?
Bagaimana jumlah unsur pengembangan profesi apakah dianggap telah
mencukupi/memenuhi syarat? mengingat angka kredit pengembangan profesi
tidak ditetapkan dalam SK per 30 Mei 2001.
Apakah harus melalui sertifikasi, dan jika ada kapan dilaksanakan, mengingat
hal tersebut terkait dengan kenaikan pangkat, terutama untuk yang akan pensiun
(pangkat pengabdian) dimana disyaratkan masa kerja dan masa dalam
kepangkatan terakhir.
Jawaban:
 Pejabat struktural yang diangkat kembali ke dalam JFA dan telah memiliki
angka kredit kumulatif 400 dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya ke
golongan ruang IV/a, sebagaimana diatur dalam Surat Sekretaris Utama
Nomor S-06.04.00-1255/Sesma/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang
Penjelasan Surat Kepala BPKP Nomor S-06.04.00-602/K/2001.
 Angka kredit unsur pengembangan profesi telah ditetapkan dalam SK PAK
Perorangan.
 Sertifikasi sudah mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2001 dan pimpinan
unit kerja diharapkan secara aktif mengusulkan PFA dimaksud untuk
mengikuti diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris
Utama.
83. Pertanyaan:
Apakah untuk sertifikasi perlu ujian, dan seandainya tidak lulus untuk masingmasing tahap misalnya tidak lulus Pengendali Teknis apakah otomatis jadi Ketua
Tim dan jika tidak lulus Pengendali Mutu apakah otomatis jadi Pengendali
Teknis? Bagaimana dengan penentuannya seseorang masuk Pengendali Teknis
atau Pengendali Mutu mengingat di SK tanggal 30 Mei 2001 tidak disebutkan ?
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Jawaban:
Di dalam SK Inpassing dan SK Pengangkatan Kembali ke dalam JFA tidak
disebutkan peran masing-masing PFA, tetapi disebutkan jabatan masing-masing
PFA. Penentuan seseorang ikut diklat peran Pengendali Teknis atau Pengendali
Mutu didasarkan pada perolehan angka kreditnya dan jabatan (eselon) terakhir
sebelum yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA. Untuk dapat diikutsertakan
dalam diklat Pengendali Teknis, PFA tersebut minimal memiliki angka kredit
kumulatif sebesar 300 dan pernah menduduki eselon IV. Sedangkan Pengendali
Mutu sebesar 550 dan pernah menduduki eselon III. Bagi yang memiliki angka
kredit di bawah 300 belum berhak untuk diikutsertakan dalam diklat peran
Pengendali Teknis.
Penjelasan lebih lanjut mengenai diklat bagi PFA yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing dapat dilihat pada Keputusan Kepala BPKP nomor KEP07.02.01-603/K/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Juknis Diklat bagi
Pejabat yang diinpassing di lingkungan APFP dan Surat Sesma Nomor S07.02.01-1096/Sesma/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat yang Diangkat ke dalam JFA
melalui penyesuaian/inpassing di Lingkungan APFP.
84. Pertanyaan:
Mantan Pejabat Struktural eselon IV golongan ruang III/d yang belum ditetapkan
angka kreditnya.
 Sewaktu menjabat eselon IV difungsikan sebagai Dalnis / Pengawas, namun
setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat eselon IV dan dengan
golongan ruang III/d (kurang dari 2 tahun) yang bersangkutan belum bisa
diusulkan mengikuti diklat peran Pengendali Teknis mengingat angka
kreditnya belum mencapai 350. Diusulkan yang bersangkutan mengikuti
Diklat Dalnis dan jika yang bersangkutan lulus diberikan angka kredit 350
sebagai pengganti tidak dinilainya angka kredit ybs selama menjalankan
fungsi Dalnis/Pengawas.
 Pada saat diangkat pertama kali di eselon IV yang bersangkutan memiliki
angka kredit 168,59. Saat ini yang bersangkutan golongan ruang III/d dengan
masa kerja 6 bulan dan mempunyai pengalaman Jabatan eselon IV 3,5 tahun.
Diusulkan pemecahan bahwa yang bersangkutan diberikan angka kredit
setingkat golongannya saat ini dan memilih antara angka kredit yang dimiliki
dengan memperhitungkan lama jabatan eselon IV dan angka kredit setingkat
golongannya pada saat ini (point diatas)
Jawaban:
Dalam kaitannya dengan reorganisasi, mantan pejabat struktural eselon IV yang
pada saat reorganisasi per tanggal 30 Mei 2001 memiliki angka kredit kumulatif
di bawah 300 tidak dapat mengikuti diklat peran Pengendali Teknis. Sedangkan
yang memiliki angka kredit kumulatif minimal 300 diikutsertakan dalam diklat
peran pengendali teknis yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001.
Pejabat Eselon III dan IV yang diangkat kembali ke dalam JFA dapat
menggunakan SK PAK angka kredit waktu pembebasan apabila angka kredit
tersebut lebih tinggi dari SK Pengangkatan Kembali ke dalam JFA per 30 Mei
2001.
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85. Pertanyaan:
Pejabat struktural Eselon IV golongan ruang III/c yang diangkat ke dalam JFA
melalui penyesuaian/inpassing dan pengangkatan kembali, belum ditetapkan
angka kreditnya. Yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan untuk peran
Pengendali Teknis karena yang bersangkutan belum memiliki sertifikat dan
golongan ruang III/c dengan masa kerja 3 tahun.
Selama menjabat Eselon IV yang bersangkutan tidak dihitung angka kreditnya.
Diusulkan untuk dilakukan inpassing sebagai peran Pengendali Teknis sesuai
peran pada saat menjabat eselon IV yakni sebagai Kasi/Pengawas!
Jawaban:
Pejabat struktural yang diangkat ke dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing
atau pengangkatan kembali per tanggal 30 Mei 2001 telah ditetapkan angka
kreditnya. PFA tersebut tidak secara otomatis berperan sebagai Pengendali
Teknis. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada jawaban
nomor 81 dan 83.
86. Pertanyaan:
Sebagaimana kita ketahui bahwa per 30 Mei 2001 Pejabat Struktural
diberhentikan dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor.
a. Kapankah yang bersangkutan diwajibkan membuat Laporan Angka Kredit.
b. Pada tahap awal berapa nilai yang diperoleh oleh pejabat yang bersangkutan
dan bagaimana komposisinya.
Jawaban:
a. Yang bersangkutan wajib menghitung angka kredit terhadap kegiatan baik
sebagai unsur utama atau penunjang sejak diangkat sebagai pejabat
fungsional auditor per 1 Juni 2001.
b. Nilai angka kredit yang diperoleh adalah sesuai dengan SK Inpassing atau
SK Pengangkatan Kembali ke dalam JFA.
87. Pertanyaan:
Beberapa pegawai Eks-Struktural dan menjelang pensiun apakah berhak
memperoleh tunjangan jabatan seperti Eks-Struktural yang diangkat ke dalam
JFA melalui penyesuaian/inpassing kedalam JFA ?
Jawaban:
Kepada pegawai yang diangkat ke dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing,
sambil menunggu Keputusan Presiden yang mengatur tentang tunjangan JFA,
tetap dibayarkan tunjangan jabatan struktural yang selama ini diterimanya (Surat
Dirjen Anggaran No. S-3475/A/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Surat Kepala
BKN Nomor:K.26-30/V10-47/24 tanggal 18 Juni 2001).
88. Pertanyaan:
Terdapat mantan pejabat struktural yang telah dialihkan menjadi PFA. Pada saat
sebelum diangkat sebagai pejabat struktural adalah sebagai Auditor Trampil
Pratama, golongan ruang III/b, angka kredit +/- 175, pendidikan Program D-3
STAN, setelah diangkat sebagai pejabat struktural, dinaikkan pangkatnya
menjadi golongan ruang III/c terhadap yang bersangkutan bagaimana statusnya?
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Apakah yang bersangkutan dapat mengikuti diklat pindah jalur atau alih
jabatan? Apakah bisa berperan sebagai pengawas/supervisor dalam melakukan
pemeriksaan.
Jawaban:
Mantan pejabat struktural eselon IV yang memiliki ijazah D-3 STAN dan
sebelum menjadi pejabat struktural yang bersangkutan berstatus Auditor Trampil
Pratama, berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-07.02.01293/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Kembali Dalam JFA di
lingkungan BPKP, PFA yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam JFA
dengan jabatan Auditor Trampil Muda. Dengan demikian PFA tersebut tidak
dapat diperankan sebagai Pengendali Teknis.
89. Pertanyaan:
Pelaksanaan Inpassing JFA bagi APFP Non BPKP tmt 1 Juli 2001 dan selambatlambatnya harus selesai ditetapkan pada akhir September 2001; kami telah
berkirim surat ke Bawasda Propinsi untuk dilakukan sosialisasi dan asistensi atas
hal tersebut. Namun belum diketahui siapa sebagai Pejabat yang berwenang
mengangkat sebagai PFA untuk Bawasda Propinsi (Gubernur atau Kepala
Bawasda Propinsi), untuk Bawasda Kabupaten/Kota (Bupati atau Kepala
Bawasada Kab/Kota)?
Jawaban:
Sampai saat ini sebagian besar lembaga/badan pengawasan daerah (Bawasda)
belum melakukan inpassing karena masih dalam proses pembenahan organisasi.
Untuk pengembangan JFA ke depan diharapkan Kepala Perwakilan BPKP
menghubungi Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah dan masing-masing Bawasda terkait.
Penetapan pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan
memberhentikan seorang PNS dalam dan dari JFA pada lingkungan
badan/lembaga pengawasan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala
BPKP No. 13.00.00-125/K/1997 adalah:
 Gubernur, Bupati/Walikota untuk Auditor Ahli Utama dan Auditor Ahli
Madya.
 Gubernur, Bupati/Walikota dapat memberikan wewenang kepada Kepala
lembaga/badan pengawasan daerah untuk Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli
Pratama, Auditor Trampil Muda, Auditor Trampil Pratama, dan Auditor
Trampil Pemula.
PERPINDAHAN PFA
90. Pertanyaan:
Terdapat perpindahan seorang PFA dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain,
dengan mendahului SK persetujuan atau SK mutasi dari Sekretaris Utama.
Bagaimana perlakuan untuk PFA tersebut, dan siapa yang melakukan penilaian
angka kreditnya?
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Jawaban:
Secara formal, perpindahan PFA di lingkungan BPKP dilakukan berdasarkan SK
Mutasi dari Sekretaris Utama atau pejabat lain yang berwenang. Dengan
demikian administrasi kepegawaian dan penilaian angka kredit secara formal
masih dilakukan oleh unit kerja yang lama.
Apabila terdapat pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
hendaknya dibuat kesepakatan antara pimpinan unit kerja yang baru dan
pimpinan unit kerja yang lama sehingga tidak merugikan perolehan angka kredit
PFA yang bersangkutan. Lebih lanjut, pada saat PFA tersebut pindah unit kerja,
agar mengajukan DUPAK sampai dengan penugasan terakhir sebagai dasar
diterbitkannya SK PAK terakhir pada unit lama yang merupakan cut-off dari
tanggung jawab administrasi dan penilaian angka kredit.
Sekretaris Tim Penilai dari unit kerja yang lama harus menyerahkan semua
berkas-berkas penilaian terkait kepada PFA yang bersangkutan untuk diteruskan
kepada Sekretaris Tim Penilai pada unit kerja baru.
91. Pertanyaan:
Dalam hal pegawai telah menerima SK mutasi sampai berapa lamakah PFA
tersebut masih dapat memperoleh penugasan di unit kerja asal? Apabila Surat
Tugas atau HP PFA yang bersangkutan belum dinilai di unit kerja asal, apakah
dapat dilanjutkan penilaiannya di unit kerja yang baru?
Jawaban:
Apabila seorang PFA telah menerima SK mutasi dari satu unit kerja ke unit kerja
yang lain, sebaiknya PFA tersebut segera berangkat dan aktif bertugas di unit
kerja yang baru, karena suatu SK mulai berlaku sejak saat ditetapkan.
Dari sisi JFA, memang tidak ada batasan sampai kapan yang bersangkutan boleh
tinggal di unit kerja lama dan diberikan penugasan, namun sebelum yang
bersangkutan pindah maka semua kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada
unit tersebut hendaknya telah dinilai yang merupakan cut-off dari tanggung
jawab administrasi dan penilaian angka kredit pada unit tersebut.
92. Pertanyaan:
Seorang PFA pindah dari Perwakilan lain TMT 1 Agustus 1999 dengan SK PAK
terakhir periode 1 Januari 1998 sampai dengan 30 Juni 1998. SPMT di unit baru
tanggal 17 Desember 1999. Bagaimana perlakuan terhadap periode penilaian
dalam SK PAK di periode selanjutnya ?
Jawaban:
PFA bertanggung jawab terhadap tertib administrasi angka kredit yang
diperolehnya. Sehingga pada saat PFA yang bersangkutan dipindahkan dari satu
unit kerja ke unit kerja yang lain, maka yang bersangkutan hendaknya
mengajukan DUPAK mulai dari SK PAK terakhir s.d masa pemindahannya dari
unit kerja yang lama.
Untuk penilaian angka kredit periode sejak 1 Juli 1998 sampai dengan 31 Juli
1999 seharusnya dibuat oleh unit kerja yang lama. Sedangkan penilaian angka
kredit sejak 17 Desember 1999 dilaksanakan oleh unit kerja yang baru.
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ALIH JABATAN
93. Pertanyaan:
Terdapat 1 (satu) orang pejabat struktural/Kepala Subbagian, golongan ruang
III/d (telah maksimal), dan akan pensiun tahun depan. Yang bersangkutan
berminat untuk pindah menjadi PFA. Apakah yang bersangkutan dapat
dipindahkan menjadi PFA? Apabila bisa, bagaimana prosedurnya ?
Jawaban:
Pejabat struktural tersebut tidak dapat dipindahkan menjadi pejabat fungsional
auditor. Persyaratan perpindahan diatur dalam Surat Edaran Kepala BPKP
Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 Romawi VI. Dalam
ketentuan tersebut antara lain dinyatakan bahwa permohonan perpindahan
disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun. Kecuali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menunjukkan
kemampuan, pengembangan profesi, dan pengabdian luar biasa, batas waktu 5
(lima) tahun tersebut dapat dikurangi dengan persetujuan Kepala BPKP.
94. Pertanyaan:
Terdapat beberapa PFA Trampil yang telah lulus pindah jalur ke ahli belum ada
SK alih jabatan. Sementara menurut SE: 060400-22/K/1999 yang bersangkutan
harus dibuatkan SK untuk pindah/alih jabatan dari PFA Terampil ke ahli dan
belum jelas siapa yang menetapkan.
Apakah prosedurnya seperti pada pengangkatan pertama (harus ada izin Sesma,
baru kemudian membuat SK Alih Jabatan. Kapan ?
Jawaban:
Untuk Perwakilan BPKP, SK Alih Jabatan dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli
diterbitkan oleh pimpinan unit kerja setempat, tanpa harus meminta persetujuan
dari Sesma.
95. Pertanyaan:
Terhadap 3 (tiga) orang pegawai yang bertugas di bagian ketatausahaan dan
sudah menyelesaikan pendidikan S1 (Akuntan) apakah mereka dapat
dipindahkan menjadi pegawai teknis? Bila dapat dipindahkan, apakah perlu
testing dalam rangka seleksi dan menggunakan tarip angka kredit yang mana
selama yang bersangkutan belum mengikuti diklat JFA.
Jawaban:
(Lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional
Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, Nomor 40 Halaman 18)
Perlakuan terhadap pegawai tata usaha yang memiliki ijazah S 1 jurusan
Akuntansi dan Manajemen akan ditentukan kemudian.
96. Pertanyaan:
Apakah masih ada kemungkinan Pembantu Akuntan (PA) untuk diangkat jadi
PFA. Seandainya bisa diangkat berapakah angka kredit pertamanya?
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Jawaban:
Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor S1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999, persyaratan minimal untuk dapat
diangkat menjadi PFA di BPKP adalah lulusan D III. Dengan demikian lulusan
PA tidak dapat diangkat ke dalam JFA.
97. Pertanyaan:
Terdapat pembantu akuntan (PA) dengan pangkat golongan ruang II/a sehingga
belum dapat diusulkan untuk diangkat sebagai PFA. PA tersebut dalam posisi
mengambang (artinya pegawai TU bukan, PFA juga belum), sementara ini
banyak ditugaskan dalam pemeriksaan (pemtak, inventarisasi, dsb) Pertanyaan:
Apakah harus menunggu yang bersangkutan naik pangkat ke golongan ruang
II/b secara struktural untuk dapat diusulkan untuk diangkat ke dalam JFA?
Jawaban:
Sesuai dengan Surat Deputi Administrasi Nomor: S-07.00.00-1485/DI.3/1999
tanggal 23 Desember 1999, seseorang dapat diangkat ke dalam JFA di
lingkungan BPKP apabila memiliki ijazah serendah-rendahnya D III. Dengan
demikian lulusan program Pembantu Akuntan tidak dapat diangkat ke dalam
JFA. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada jawaban
nomor 96 diatas.
POLA HUBUNGAN
98. Pertanyaan:
Siapakah yang menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan? Pengendali Mutu
atau Kepala Perwakilan? Jika laporan ditandatangani oleh Pengendali Mutu,
bagaimana tanggung jawab Kaper, apakah terlepas?
Bagaimana jika harus mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan ke pihak
luar yang berkepentingan misalnya DPR ? apakah dilakukan oleh Kaper atau
Pengendali Mutu?
Jawaban:
Saat ini sedang disusun konsep Pola Hubungan Struktural-Fungsional, yang
nantinya akan mengatur batasan kewenangan dan tanggung jawab antara pejabat
struktural dengan pejabat fungsional. Konsep dimaksud masih dalam due
process melalui berbagai pembahasan dan akan dimintakan tanggapan dari
beberapa/semua perwakilan.
PEMBEBASAN SEMENTARA
99. Pertanyaan:
Apakah PFA yang telah dibebaskan sementara dari JFA masih dapat
melaksanakan tugas pemeriksaan? Jika yang bersangkutan tidak dapat
memeriksa, apa maksud dari Pasal 29 KEP MENPAN No. 19/1996 ?
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Jawaban:
(lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional
Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, Nomor 44 Halaman 19-20)
Seorang PFA dapat dibebaskan sementara dari jabatannya karena dua hal, yaitu
karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan karena hal-hal lain selain angka kredit. Apabila
seorang PFA dibebaskan sementara dari JFA karena angka kredit, maka selama
pembebasan sementara PFA tersebut masih diperkenankan untuk melaksanakan
tugas-tugas pengawasan dan menghitung angka kredit terhadap kegiatankegiatan pengawasan/kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana tertuang dalam
lampiran IA dan IB SK Menpan tersebut di atas. Masa pembebasan sementara
tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun. Apabila selama jangka waktu tersebut PFA
yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit sebagai persyaratan
minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, PFA tersebut diangkat
kembali ke dalam JFA. Jika setelah tiga tahun ternyata PFA tersebut tidak dapat
mengumpulkan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan diberhentikan dari JFA. Dalam hal ini pegawai
tersebut tidak diperkenankan lagi melakukan tugas-tugas pemeriksaan.
Apabila seorang PFA dibebaskan sementara dari JFA karena hal di luar angka
kredit, misalnya ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pada Program D IV
STAN, maka pegawai tersebut tidak diperbolehkan menghitung angka kredit.
100. Pertanyaan:
PFA dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 12 bulan,
apakah PFA tersebut perlu dibebaskan sementara dari JFA selama 12 bulan.
Jawaban:
Menurut PP No. 30/1980 hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada
pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat.
Dalam ketentuan JFA antara lain diatur bahwa PFA yang karena suatu sebab
dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat harus dibebaskan sementara
dari jabatan fungsional auditor. Lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala BPKP
Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 Romawi V huruf G
angka 4 antara lain diatur bahwa selama dikenakan hukuman disiplin yang
bersangkutan masih diperkenankan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan,
tetapi terhadap kegiatan tersebut tidak diberikan angka kredit.
101. Pertanyaan:
Adanya PFA yang telah dinon-JFA-kan sehubungan dengan angka kredit yang
tidak dapat dicapai dalam waktu tertentu (setelah jangka waktu Nota
Peringatan berakhir), dan apabila ternyata tidak dapat juga memperoleh angka
kredit yang dipersyaratkan untuk dapat naik pangkat dalam periode/waktu
tambahan yang dapat diperkenankan, bagaimana proses selanjutnya ?.
Jawaban:
Perlu diperjelas istilah dinon-JFA-kan. Dalam JFA dikenal istilah Pembebasan
Sementara dari JFA dan istilah Pemberhentian dari JFA. Seorang PFA akan
dibebaskan sementara dari JFA apabila dalam jangka waktu 6 tahun dalam
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pangkat terakhir, yang bersangkutan tidak mampu mengumpulkan angka kredit
minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
Selama pembebasan sementara tersebut yang bersangkutan dapat menghitung
angka kredit. Jika dalam waktu 3 tahun sejak pembebasan sementara yang
bersangkutan tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal untuk
kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diberhentikan
dari JFA dan tidak berhak melakukan tugas-tugas pengawasan.
PENGAJUAN ANGKA KREDIT
102. Pertanyaan:
Apakah ada batasan waktu pengajuan angka kredit, sebab menurut pasal 2
BAB II KEP BERSAMA No. 10/1996, No. 49/SK/S/1996 No. Kep386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 disebutkan usul PAK disampaikan segera
setelah jumlahnya memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, hal ini akan memberatkan Tim Penilai Angka Kredit,
karena banyak yang mengajukan DUPAK untuk periode lebih dari 6 (enam)
semester sekali mengajukan. Diusulkan untuk membuat suatu peraturan yang
tegas untuk memberikan sanksi kepada PFA yang tidak menyampaikan
DUPAK.
Jawaban:
(lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional
Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, Nomor 46 Halaman 20)
Sesuai dengan pasal 13 SK Menpan Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996,
penilaian angka kredit auditor dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli, serta pada saat
yang bersangkutan memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi. Selain itu, penilaian angka kredit dilakukan
untuk keperluan-keperluan antara lain:
• Pembebasan sementara karena PFA tidak dapat memperoleh angka kredit
kumulatif minimal yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan.
• Pembebasan sementara karena PFA melaksanakan tugas di luar ruang
lingkup JFA.
• Pembebasan sementara karena PFA melaksanakan tugas belajar dengan
jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
• Pembebasan sementara karena PFA menjalani cuti di luar tanggungan
negara bukan karena persalinan.
• Pembebasan sementara karena PFA dijatuhi hukuman disiplin Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan PP No. 30/1980 dengan tingkatan hukuman
disiplin sedang atau berat.
• Pembebasan sementara karena PFA dikenakan pemberhentian sementara
sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 4/1966.
• PFA akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan
sertifikasi JFA.
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•

Pengangkatan pertama/pengangkatan kembali sebagai PFA.

Sesuai dengan surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-06.04.00-144/PJFA/2002
tanggal 12 April 2002 :
• PFA diberi kesempatan untuk mengajukan DUPAK periode sampai dengan
31 Desember 2001 paling lambat diterima di Pusbin JFA tanggal 2 Agustus
2002 sepanjang didukung dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap,
valid, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Kegiatan yang angka kreditnya dapat diterima adalah yang disampaikan
selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak kegiatan itu
selesai dilaksanakan.
• Sejak periode penilaian 1 Januari 2002, penyampaian DUPAK sebagai
berikut:
a. Penyampaian DUPAK Reguler, yang harus disampaikan oleh setiap
PFA minimal 2 (dua) kali setahun yaitu untuk penilaian dan penetapan
angka kredit bulan Januari dan bulan Juli.
b. Penyampaian DUPAK Tambahan, yang harus disampaikan oleh PFA
pada saat angka kredit kumulatif minimalnya memenuhi syarat
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
c. Penyampaian DUPAK keperluan lain, yang harus disampaikan oleh
PFA pada saat pembebasan sementara dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan.
103. Pertanyaan:
Berkas apakah yang harus dilengkapi untuk penghitungan Angka Kredit bagi
Auditor Ahli Madya (golongan ruang IV/a) ke atas dan kemana alamat
pengirimnya.
Jawaban:
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999
tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka
Kredit Bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP, maka usulan
angka kredit dari setiap PFA disampaikan oleh Pejabat Pengusul kepada
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan angka kredit bagi Auditor Ahli Madya
dan Auditor Ahli Utama adalah Deputi Bidang Administrasi (Sekretaris
Utama). Pejabat Pengusul angka kredit untuk PFA di lingkungan BPKP Pusat
adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sedangkan untuk PFA di
lingkungan Perwakilan BPKP adalah Kepala Perwakilan masing-masing.
Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian bagi para PFA tersebut di atas,
pengusulan penetapan angka kredit berupa DUPAK agar ditujukan kepada
Sekretaris Utama melalui Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP, Gedung B lantai 5.
Sedangkan berkas-berkas yang harus disertakan untuk kegiatan pengawasan
adalah sebagai berikut:
• Asli SPMK
• Fotokopi KM 4
• Fotokopi Surat Tugas;
• Fotokopi routing slip;
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•

Dll dokumen terkait.

104. Pertanyaan:
Berkas yang harus dilampirkan untuk mengajukan angka kredit cukup banyak
(boros waktu dan dana). Dalam praktek kemungkinan terjadi pemalsuan
tandatangan atasan langsung yang sudah mutasi karena DUPAK yang dibuat
untuk beberapa semester/tahun. Disamping itu juga belum terdapat
Kartu/Dokumen yang dipakai sebagai pengendali/monitor atas perolehan
Angka Kredit untuk setiap PFA yang dapat dilihat setiap saat sehingga praktek
penggunaan berkas PFA untuk angka kredit dapat dihilangkan.
Jawaban:
Berkas yang diajukan untuk kepentingan penilaian angka kredit sebenarnya
sudah diarahkan agar tidak boros dan berbelit-belit. Sebagai contoh apabila
seorang PFA mengajukan penilaian angka kredit untuk kegiatan pengawasan,
yang bersangkutan tidak perlu melampirkan LHP, tetapi cukup digantikan
dengan melampirkan routing slip/pernyataan atasan langsung.
Yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa untuk membuat SK PAK perlu
didukung data-data yang berkaitan, dan masing-masing pihak turut mendukung
data dimaksud dan harus ditaati. Seandainya terdapat PFA yang memalsukan
tanda tangan atasan langsungnya, yang perlu diselesaikan adalah masalah
pemalsuan tanda tangan tersebut. Dan bukan dengan menyalahkan
prosedurnya yang berbelit. Sebagaimana nafas dari Jabatan Fungsional Auditor
adalah profesionalisme, maka seharusnya PFA segera membuat SPMK setiap
kali menyelesaikan suatu penugasan. Sehingga apabila atasan langsung PFA
tersebut pindah unit kerja, yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan
memperoleh tanda tangan.
Pengajuan DUPAK oleh seorang calon PFA atau PFA tidak harus menunggu
sampai beberapa semester, tetapi seharusnya disampaikan setiap semester atau
paling lambat 2 (dua) semester atau pada periode tertentu lainnya. Misalnya
pada saat PFA akan pindah unit kerja, CLTN dan sebagainya, sebagaimana
telah diuraikan dalam jawaban no. 102.
Sedangkan mengenai kartu/dokumen untuk memonitor perolehan angka kredit
sebenarnya sudah ada yaitu berupa Kartu Angka Kredit JFA. Hal ini sesuai
dengan lampiran XVII SE Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999.
105. Pertanyaan:
Salah satu kendala dalam memproyeksikan peserta diklat bagi PFA adalah data
angka kredit kumulatif, karena ada tendensi para PFA memasukkan angka
kreditnya menjelang periode kenaikan pangkat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh
Tim Penilai angka kredit. Apakah ada pengenaan sanksi bila dalam 4 (empat)
periode kenaikan pangkat dalam setahun para PFA tidak memasukkan LAK
(Laporan Angka Kredit).
Jawaban:
Di dalam ketentuan JFA yang saat ini berlaku, tidak secara tegas mengatur
pengenaan sanksi terhadap keterlambatan penyampaian DUPAK oleh PFA.
Akan tetapi demi tertibnya administrasi JFA, pengajuan angka kredit yang
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dapat dinilai adalah maksimal dua periode penilaian. Penjelasan lebih lanjut
mengenai hal ini dapat dilihat pada jawaban nomor 102.
106. Pertanyaan:
Karena keterbatasan jumlah PFA di suatu unit kerja (sampai dengan saat ini
berjumlah 57 orang, 5 orang diantaranya masih berstatus calon PFA), maka
kadang-kadang terdapat/terjadi tumpang tindih penugasan antara Surat Tugas
yang satu dengan yang lain. Bagaimana mensiasati perhitungan angka
kreditnya berkaitan dengan aturan Norma Hasil? Apakah tidak perlu
dipermudah persyaratan dalam kelengkapan pengusulan DUPAK hanya
berupa: ST, KM 4 dan SPMK saja ?
Jawaban:
Kegiatan pengawasan harus didasarkan pada perencanaan yang profesional,
sehingga dapat dihindarkan adanya tumpang tindih penugasan.
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999
tanggal 11 Januari 1999 Romawi III huruf A, setiap penyampaian DUPAK
harus dilengkapi dengan Surat Tugas, Formulir KM 4, SPMK, Routing slip
laporan dan dokumen terkait lainnya. Masing-masing dokumen dimaksud
sangat dibutuhkan dalam proses penilaian angka kredit.
107. Pertanyaan:
Setiap semester atau triwulanan ada kewajiban setiap PFA untuk mengajukan
DUPAK kepada Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya akan diproses
penerbitan PAK nya oleh Kepala Perwakilan namun masih terdapat PFA yang
tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini sampai berapa lamakah
berkas surat tugas sebagai bukti/lampiran DUPAK baru dapat dinyatakan
kadaluarsa?
Jawaban:
Pada dasarnya berkas surat tugas tersebut dapat diberikan angka kreditnya
selama masih dalam pangkat yang sama. Namun untuk tertibnya administrasi
penilaian angka kredit, berkas yang dapat dinilai adalah untuk 2 (dua) periode
penilaian angka kredit, kecuali untuk pengangkatan pertama dapat meliputi
beberapa periode penilaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat
dilihat pada jawaban nomor 102.
108. Pertanyaan:
Bagaimana cara penilaian angka kredit apakah berdasarkan jabatan atau
berdasarkan golongan? Misalnya seseorang yang telah diterbitkan SK
Kenaikan Jabatan tmt 1 Juli sebagai Auditor Ahli Muda sedangkan
golongannya masih III/b. Kenaikan pangkat ke golongan ruang III/c diusulkan
tmt 1 Oktober. Sedangkan 1 Juli sampai dengan 1 Oktober melakukan
pemeriksaan, apakah angka kredit dinilai sesuai jabatan atau golongan?
Jawaban:
Angka kredit diberikan berdasarkan jabatannya (termasuk PFA yang diangkat
melalui penyesuaian/inpassing. Lihat surat Sekretaris Utama Nomor S-
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06.04.00-1255/Sesma/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang penjelasan surat
Kepala BPKP Nomor S-06.04.00-602/K/2001)
KENAIKAN PANGKAT
109. Pertanyaan:
Sehubungan dengan makin sedikitnya obrik sementara jumlah PFA semakin
bertambah menjadi faktor semakin kecilnya angka kredit yang diperoleh.
Bagaimana antisipasi untuk hal tersebut, apakah akan ada kelonggaran jumlah
angka kredit untuk persyaratan kenaikan pangkat misalnya dengan mengajukan
kenaikan pangkatnya sebelum difungsionalkan pada tanggal 30 Mei 2001.
Bagaimana kelanjutan proses kenaikan pangkat tersebut? Apakah masih dapat
diajukan? dan bagaimana dengan PFA eks. Struktural dengan pendidikan S 2
yang pada tanggal 30 Mei 2001 belum sempat mengajukan kenaikan
pangkatnya?
Jawaban:
Pada dasarnya pekerjaan PFA saat ini bukan berkurang akan tetapi beralih dari
tugas pemeriksaan ke tugas yang lebih bersifat pengawasan, misalnya evaluasi
LAKIP, asistensi LAKIP, SAKD, dsb. Para PFA diharapkan terus menerus
menggali tugas-tugas pengawasan secara lebih kreatif.
Tidak terdapat kelonggaran persyaratan perolehan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Auditor. Bagi eks pejabat struktural yang diangkat ke dalam JFA
melalui penyesuaian/inpassing atau pengangkatan kembali tmt 30 Mei 2001,
maka:
 Bagi eks pejabat struktural tersebut tidak dapat mengajukan kenaikan
pangkat sebelum tanggal 30 Mei 2001;
 Pada dasarnya sejak seseorang diangkat ke dalam JFA, ketentuan kenaikan
pangkat menggunakan ketentuan JFA, yaitu antara lain berdasarkan
perolehan angka kredit.
 Bagi eks pejabat struktural yang memiliki Ijazah S 2 dan atas perolehan
ijazah tersebut belum diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat
lebih tinggi, maka ijazah tersebut tidak dapat diajukan untuk kenaikan
pangkat pilihan. Ijazah tersebut dapat dinilai angka kreditnya untuk unsur
pendidikan.
110. Pertanyaan:
PFA Trampil golongan ruang III/b telah lulus S1, namun yang berangkutan
belum mengikuti diklat pindah jalur. Karena angka kredit telah memenuhi
persyaratan minimal untuk dapat naik pangkat ke golongan ruang III/c,
dapatkah yang bersangkutan naik pangkat ke golongan ruang III/c terlebih
dahulu?
Jawaban:
Yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya terlebih dahulu ke dalam
golongan ruang III/c walaupun belum lulus diklat sertifikasi pindah jalur dari
auditor trampil ke auditor ahli. Jabatan PFA tersebut dinaikkan dari Auditor
Trampil Pratama menjadi Auditor Trampil Muda.
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111. Pertanyaan:
Seorang PFA Trampil golongan ruang III/b telah lulus S1 dalam LAK belum
diusulkan namun yang bersangkutan telah mengikuti diklat pindah jalur dan
telah lulus. Karena perolehan angka kredit telah memenuhi syarat kenaikan
pangkat, maka yang bersangkutan diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya ke
dalam golongan ruang III/c.
Apakah dibenarkan jika yang bersangkutan melaporkan pendidikan S1 dan
diklat pindah jalurnya setelah naik pangkat sampai pada pangkat golongan
ruang III/d? Adakah sanksinya bila tidak melaporkan karena pada posisi JFA
Trampil lebih menguntungkan dalam naik pangkat.
Jawaban:
Apabila Auditor Trampil tersebut telah mengikuti diklat pindah jalur dari
trampil ke ahli, ini mengandung maksud bahwa ijazah S1 telah diajukan oleh
yang bersangkutan untuk mendapat pengakuan dari Instansi. Dalam hal ini
ijazah tersebut harus segera diajukan untuk dinilai angka kreditnya.
Dalam keadaan dimana yang bersangkutan tidak mengajukan diri untuk pindah
jalur dari trampil ke ahli secara tegas memang tidak diatur bentuk sanksi yang
akan dikenakan. “Sanksi” yang diterima akan berupa perbedaan besarnya
tunjangan yang diterima apabila yang bersangkutan tetap sebagai Auditor
Trampil Muda yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Auditor Ahli Muda
dan besaran angka kredit yang diperoleh dari penugasan yang dilaksanakan.
112. Pertanyaan:
PFA telah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat satu tingkat lebih tinggi,
namun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan fungsional, apakah bisa diusulkan
kenaikan pangkatnya.
Jawaban:
Sesuai dengan SKB Kepala BAKN. Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No.
10/1996; No. 49/SK/S/1996; dan No. KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya, Pasal 7 s.d 12 diatur tentang kenaikan
jabatan dan pangkat.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang PFA walaupun telah
2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, angka kredit telah mencukupi untuk naik
pangkat setingkat lebih tinggi, dan syarat-syarat lain terpenuhi, namun belum 1
(satu) tahun dalam jabatan fungsional auditor maka yang bersangkutan tidak
dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya.
113. Pertanyaan:
PFA yang telah 5,5 tahun belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
untuk naik pangkat, maka kepadanya diberikan surat peringatan untuk jangka
waktu 6 (enam) bulan dan tidak ada peringatan kedua dan ketiga. Pemberian
tenggang waktu peringatan selama 6 bulan dan tanpa peringatan kedua dan
ketiga perlu ditinjau kembali, karena pada prinsipnya pegawai yang telah 5,5
tahun belum mencukupi angka kreditnya berarti memang bermasalah dalam
mengumpulkan angka kreditnya.
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Jawaban:
Pemberian batas waktu 6 (enam) bulan bagi PFA untuk memperoleh tambahan
angka kredit dirasakan sudah mencukupi. Dengan demikian tidak perlu
diterbitkan peringatan kedua atau ketiga.
114. Pertanyaan:
Seorang pegawai seharusnya tmt 1 April 2001 sudah dapat diusulkan untuk
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke dalam golongan ruang III/c.
Laporan Angka Kredit yang bersangkutan sudah diserahkan untuk dinilai
tanggal 13 Maret 2001 ke Direktorat 3 Deputi II Subdit Wilayah 2.
Dikarenakan tidak adanya pejabat penilai yang menandatangani PAK akibat
dari perubahan struktur organisasi BPKP khususnya Deputi II / 3 sampai saat
ini belum diangkat dalam golongan ruang III/c!
Jawaban:
Pengangkatan dan pemberhentian seseorang sebagai tim penilai seharusnya
didasarkan kepada surat keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit. Berdasarkan hal tersebut, selama tim penilai Deputi II belum
diberhentikan dari jabatannya seharusnya masih dapat melakukan penilaian
terhadap PFA yang bersangkutan. Agar hak-hak kepegawaian setiap PFA tidak
dirugikan, dianjurkan pada masing-masing unit kerja segera menetapkan
susunan tim penilai yang baru.
115. Pertanyaan:
Penetapan angka kredit (PAK) yang diperoleh PFA telah disetujui oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit. Di kemudian hari diketahui bahwa
data-data yang dipergunakan dalam pembuatan Laporan Angka Kredit (LAK)
terdapat kesalahan bagaimana cara memperbaikinya. Di sisi lain dengan PAK
tersebut PFA telah dinaikkan pangkatnya. Dapatkah PAK yang bersangkutan
dibatalkan.
Jawaban:
SK PAK yang telah dipergunakan sebagai dasar kenaikan pangkat tidak dapat
dibatalkan, namun kesalahan penetapan angka kredit harus diperhitungkan
untuk ditambahkan/ dikurangkan pada SK PAK berikutnya. Sehingga secara
kumulatif angka kredit akan terkoreksi.
116. Pertanyaan:
Seorang Auditor Trampil telah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat dari
golongan ruang III/b ke III/c, namun belum lulus diklat penjenjangan peran
Ketua Tim. Apakah kenaikan pangkat PFA tersebut dapat diproses sedangkan
menurut Surat SESMA tanggal 5 April 2001 Nomor S.05.01.011693/Sesma.1/2001 halaman 2 poin 4 huruf d, usul kenaikan pangkat PFA
yang telah alih jabatan menjadi Auditor ahli agar dilengkapi dengan Foto Copy
Sertifikasi diklat Pindah Jalur.
Jawaban:
 PFA Trampil Pratama golongan ruang III/b yang telah lulus diklat pindah
jalur dari trampil ke ahli tetapi belum lulus diklat penjenjangan peran ketua
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tim, dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya ke golongan ruang III/c
dalam Jabatan Auditor Trampil Muda.
PFA Trampil Pratama golongan ruang III/b yang telah lulus diklat pindah
jalur dari trampil ke ahli dan telah lulus diklat penjenjangan peran ketua
tim, dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya ke golongan ruang III/c
dalam Jabatan Auditor Ahli Muda.

ATASAN LANGSUNG
117. Pertanyaan:
Siapa Pejabat Penilai DP3 bagi PFA ?
Jawaban:
Setiap awal tahun Pimpinan unit kerja menetapkan atasan langsung masingmasing PFA. Atasan langsung Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali
Teknis. Atasan langsung Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu.
Sedangkan atasan langsung Pengendali Mutu adalah Kepala Kantor. Selama
perangkat JFA belum lengkap, maka kepala bidang dapat diperankan sebagai
Pengendali Mutu dan kepala seksi dapat diperankan sebagai Pengendali Teknis
(melalui penunjukan oleh Kaper)
118. Pertanyaan:
Khusus untuk pembinaan karir bagi PFA golongan ruang III/c ke atas dan
golongan di atasnya ke jenjang pangkat yang lebih tinggi, organisasi BPKP
belum sepenuhnya bisa mengakomodir JFA. Hal ini dapat terlihat dari susunan
tim penugasan yang selalu melibatkan pejabat struktural (Kabid/Kasubdit)
yang merangkap sebagai Auditor (dengan peran Pengendali Teknis/Pengendali
Mutu)?
Jawaban:
Dengan adanya reorganisasi di lingkungan BPKP per 30 Mei 2001 maka
permasalahan tersebut telah terjawab. Namun demikian, para PFA harus dapat
membuktikan kemampuannya, sehingga mendapatkan kepercayaan dari
pimpinan untuk diperankan sesuai dengan jenjang dan sertifikat yang
dimilikinya.
PERAN AUDITOR DALAM TIM MANDIRI
119. Pertanyaan:
BPKP (sejak dulu) secara substansial adalah organisasi fungsional, sehingga
dasar penilaian (pada umumnya) agar seseorang diangkat menjadi pejabat
struktural adalah tugas-tugas fungsional yang pernah dilaksanakannya. Atas
dasar pemikiran yang sama, tugas-tugas fungsional yang dilaksanakan pejabat
struktural dilakukan dengan “peran” yang dianggap setara dengan jabatan
strukturalnya. Dengan demikan, jika ada rencana untuk melakukan perubahan
secara drastis terhadap “peran” mantan pejabat struktural tanpa memberikan
kesempatan untuk membuktikan kemampuannya adalah keputusan yang
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kurang bijaksana. Diusulkan agar memberikan prioritas utama kepada mantan
pejabat struktural untuk mengikuti Diklat fungsional yang belum pernah
diikutinya, agar dapat diberi peran yang pernah dilakukannya semasa menjadi
pejabat struktural.
Jawaban:
Pejabat struktural yang diangkat ke dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing
atau pengangkatan kembali akan diikutsertakan dalam diklat sesuai dengan
perolehan angka kredit kumulatif yang dimilikinya, sehingga dapat diperankan
sebagaimana mestinya (lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada
Keputusan Kepala BPKP No. KEP-07.02.01-603/K/2001 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Yang Di-inpassing
di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).
120. Pertanyaan:
Seorang PFA golongan ruang III d dengan masa kerja 2 tahun memiliki angka
kredit lebih dari 350, telah bersertifikat Ketua Tim tetapi belum mengikuti
Diklat Pengembangan Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Apakah terhadap
auditor tersebut dapat “diperankan” sebagai Pengendali Teknis?
Jawaban:
Apabila seorang auditor telah memiliki angka kredit minimal sebesar 350
dapat diusulkan oleh pimpinan unit kerja setempat untuk mengikuti diklat
peran pengendali teknis. Sedangkan seseorang diperankan sebagai ketua tim,
atau sebagai pengendali teknis adalah wewenang kepala unit kerja setempat
berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan profesional.
121. Pertanyaan:
Untuk tim pemeriksaan saat ini apakah sudah menggunakan pola Pengendali
Mutu – Pengendali Teknis – Tim ataukah masih menggunakan pola yang lama
(Pembantu Penanggung Jawab – Pengawas Pemeriksaan – Tim). Bila
menggunakan pola yang baru, siapa yang ditunjuk sebagai Pengendali Mutu
dan Pengendali Teknis?
Jawaban:
Idealnya, peran sebagai Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis sudah dapat
dilaksanakan. Akan tetapi seandainya perangkat tersebut belum siap, maka
Kepala Bidang dapat diperankan sebagai Pengendali Mutu, sedangkan mantan
pejabat eselon IV (diutamakan yang telah memiliki sertifikat kelulusan sebagai
Pengendali Teknis) dapat diperankan sebagai Pengendali Teknis. Pengaturan
selanjutnya merupakan kewenangan Kepala Unit Kerja setempat berdasarkan
kebutuhan dan pertimbangan profesional.
PENGANGKATAN KE DALAM JFA
122. Pertanyaan:
Seorang pegawai yang pindah dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain dan
telah aktif di unit kerja yang baru sejak bulan Juli 2000 tetapi sampai saat ini
PAK selama di unit kerja yang lama belum dibuat, bagaimanakah prosedur
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pengangkatan I JFA nya apakah diproses oleh unit kerja yang lama atau unit
kerja yang baru?
Jawaban:
Jika seorang auditor atau calon auditor akan pindah tugas dari satu unit kerja
ke unit kerja yang lain, seharusnya pegawai yang bersangkutan mengajukan
perhitungan angka kreditnya (DUPAK) untuk dinilai terlebih dahulu pada unit
kerja yang lama. Sehingga pada saat yang bersangkutan telah pindah tugas,
sudah memiliki SK PAK terakhir di unit kerja sebelumnya.
Dalam hal semua persyaratan telah terpenuhi, calon PFA tersebut diusulkan
oleh pimpinan unit kerja yang baru kepada Kepala BPKP c.q Sekretaris Utama
untuk mendapat persetujuan pengangkatan pertama ke dalam JFA. Setelah
persetujuan Sekretaris Utama terbit, maka Kepala Perwakilan/Unit kerja yang
baru memproses SK Pengangkatan Pertama ke dalam JFA.
123. Pertanyaan:
a. Dalam rangka pengangkatan PFA baru apakah usulan pengangkatannya
ditujukan kepada Sekretaris Utama?
b. Terdapat 2 (dua) pegawai yang merupakan Akuntan baru yang bertugas
TMT Januari 1999 dan telah mengikuti diklat JFA Ahli Anggota Tim pada
bulan September 2000. Sertifikat kelulusannya diterima pada bulan Juli
2001, dimana tanggal STTPL adalah 19 Februari 2001 dan 28 Mei 2001.
Dalam masalah ini apakah angka kreditnya sesuai perhitungan normal yang
berlaku surut ke tanggal kelulusan (tanggal STPPL)? Sehingga mereka
dapat menghitung angka kreditnya sesuai dengan perhitungan normal yang
berlaku surut ke tanggal penerbitan STPPL dimaksud. Sebelum terbit
STPPL PFA di atas menghitung angka kredit dari pelaksanaan
pemeriksaan berdasarkan perhitungan melaksanakan kegiatan magang.
Jawaban:
a. Usulan Pengangkatan I ke dalam JFA untuk pegawai golongan III dan II
diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada Kepala BPKP, c.q. Sekretaris
Utama.
b. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE.06.04.00-22/K/1999
tanggal 11 Januari 1999 Romawi IV duruf D dinyatakan bahwa SK
Pengangkatan Pertama ke dalam JFA berlaku terhitung mulai yang terakhir
dari:
 Tanggal berlakunya pangkat terakhir (dalam hal belum pernah naik
pangkat adalah tanggal berlakunya pengangkatan sebagai PNS);
 Tanggal berlakunya pencapaian angka kredit yang dipersyaratkan
sesuai SK PAK yang ditetapkan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit;
 Tanggal lulus diklat sertifikasi untuk jabatan/peran yang akan
dipangkunya.
Akuntan baru yang sebelumnya belum pernah diangkat pertama kali ke dalam
JFA, maka setelah dibuatkan SPMT oleh pimpinan unit kerja, yang
bersangkutan dapat menghitung angka kredit terhadap kegiatan-kegiatan sesuai
dengan 44 butir kegiatan dalam SK Menpan Nomor 19/1996 dengan
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menggunakan tarif jam diklat. Apabila penghitungan dengan jam diklat
tersebut telah cukup untuk pengangkatan pertama, maka kepada PFA tersebut
terhadap kegiatan pengawasan dihitung dengan jam pengawasan.
124. Pertanyaan:
Berdasarkan SE-06.04.00-1485/DI/1999 dinyatakan bahwa pengangkatan
pertama ke dalam JFA di seluruh unit kerja BPKP baik di Pusat maupun di
Perwakilan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Deputi Kepala
BPKP Bidang Administrasi, hal ini ditegaskan kembali dengan surat Deputi
Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor : S-05.01.04-1270/DI/2000 tanggal
11 Oktober 2000, bahwa usulan pengangkatan pertama harus ditujukan kepada
Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi.
Persyaratan untuk mengajukan usulan pengangkatan pertama adalah :
a. SK Pangkat terakhir.
b. Copy DP3 tahun terakhir
c. Surat pernyataan bersedia melakukan tugas pengawasan.
d. Surat Keterangan pernah melakukan tugas pengawasan keuangan dan
pembangunan.
e. Sertifikat Auditor.
f. SK PAK
Dengan persyaratan seperti tersebut diatas, akan lebih efisien dan efektif
apabila pengangkatan pertama dilaksanakan oleh BPKP Pusat dalam hal ini
Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi (sekarang Sekretaris Utama BPKP)
atau pengangkatan pertama dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan BPKP
setempat sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-05.01.064675/DI.1/1997 tanggal 4 Agustus 1997 tentang penunjukkan Pejabat yang
diberi kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan dan
Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan BPKP,
dengan tembusan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi (Sekarang
Sekretaris Utama BPKP).
Jawaban:
Sebenarnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang
Administrasi Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 mengandung pengertian
bahwa pengangkatan seseorang ke dalam Jabatan Fungsional Auditor tidaklah
semata-mata hanya mempertimbangkan segi efektif dan efisien saja, melainkan
terdapat hal yang lebih mendasar yakni agar terdapat keseragaman perlakuan
di semua unit kerja BPKP. Dengan demikian dalam proses pengangkatan
pertama ini persetujuan Sekretaris Utama masih tetap diperlukan.
125. Pertanyaan:
Pegawai yang baru selesai mengikuti pendidikan S1 dan S2 (status calon PFA)
untuk pengangkatan kembali menjadi PFA apakah bisa langsung diusulkan
atau pegawai tersebut harus membuat angka kredit terlebih dahulu sebagai
syarat untuk usul pengangkatan kembali menjadi PFA?

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA

51

Pusat Pembinaan JFA BPKP 2001

Jawaban:
Seorang calon PFA agar dapat diangkat ke dalam JFA harus memiliki angka
kredit tertentu sesuai dengan pangkat terakhirnya. Dengan demikian tmt yang
bersangkutan diaktifkan kembali ke dalam tugas pengawasan, yang
bersangkutan diharuskan menghitung angka kredit terhadap kegiatan
pengawasan yang dilakukannya. Apabila angka kredit kumulatif telah sesuai
dengan pangkat terakhirnya, yang bersangkutan dapat diproses
pengangkatannya ke dalam JFA.
126. Pertanyaan:
Seorang PFA pada bulan Januari 1994 s.d tahun 1997 menjalani cuti di luar
tanggungan negara, tidak dibuatkan SK Pembebasan Sementara sebagai
PKP/JFA dan tidak masuk dalam SK Inpassing Sebagai Auditor (Kep258/K/1996 tanggal 1 Oktober 1996). Yang bersangkutan sudah naik pangkat
ke dalam pangkat golongan ruang III/b melalui kenaikan pangkat reguler per 1
April 2001. Saat ini yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk
diangkat kembali ke dalam JFA. Bagaimana prosedurnya?
Jawaban:
Pada dasarnya pengangkatan kembali ke dalam JFA dapat dilakukan apabila
angka kredit yang bersangkutan telah memenuhi syarat minimal sesuai dengan
pangkat terakhir, telah memiliki sertifikat kelulusan ke dalam JFA, dan
memiliki SK pembebasan sementara dari JFA/PKP.
Dalam hal SK pembebasan sementara sebelumnya tidak diterbitkan, maka PFA
tersebut dapat diangkat ke dalam JFA melalui mekanisme pengangkatan
pertama. Angka kredit yang diperoleh sebelum yang bersangkutan menjalani
cuti di luar tanggungan negara, dapat diperhitungkan yang dibuktikan dengan
adanya SK PAK terakhir.
Perlu diingatkan kembali bahwa PFA bertangungjawab atas terlaksananya
tertib administrasi angka kredit masing-masing bagi keperluan pengangkatan
pertama, kenaikan pangkat atau jabatannya serta mutasi kepegawaian lainnya
(employee self-assesment).
TUGAS LIMPAH
127. Pertanyaan:
Dalam Pasal 9 Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya, ditegaskan bahwa Auditor Ahli yang
melaksanakan kegiatan Auditor Ahli dengan peran setingkat lebih tinggi dari
yang seharusnya diberikan angka kredit 110% dari angka kredit kegiatan untuk
peran seharusnya, jika sebaliknya diberikan angka kredit sebesar 90 %.
Sedangkan untuk Auditor Trampil, jika melaksanakan kegiatan pada jenjang
setingkat lebih tinggi diberikan angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada
jenjang yang seharusnya, jika sebaliknya diberikan angka kredit minimal.
a. Yang dimaksud dengan peran/jenjang yang lebih tinggi/rendah apakah
dalam tim (sebagai ketua tim atau anggota tim) atau kegiatan yang
dilakukannya, misalnya:
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Auditor Ahli Pratama (bersertifikat Auditor Ahli Ketua Tim) ditugaskan
sebagai tim dalam penelaahan peraturan perundang-undangan. Apakah
PFA tersebut diberikan nilai angka kredit tugas limpah atau tidak. Karena
butir kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan mulai ada dalam
job discription dalam tugas Auditor Ahli Muda.
Auditor Trampil Pratama (bersertifikat Anggota Tim) ditugaskan dalam
audit operasional sebagai ketua tim. Apakah PFA tersebut diberikan angka
kredit tugas limpah atau tidak, karena auditor trampil hanya dapat berperan
sebagai anggota tim.
Bagaimana penilaian angka kredit bagi PFA yang diberi tugas dua tingkat
atau lebih di atas/ di bawah yang seharusnya?
b. Angka kredit untuk melaksanakan pemeriksaan khusus relatif kecil
dibanding pekerjaan PAE.
Angka kredit Auditor Ahli Muda Ketua Tim (III/c-d) sama besar nilainya
dengan angka kredit Auditor Trampil/Ahli Muda (III/c-d) Anggota Tim
yaitu = 0,0209/jam.
Pada umumnya kasus-kasus besar pelaksanaan auditnya lebih dari satu
tahun, sehingga ada saat-saat menunggu yang tidak dapat diselingi tugas
lain. Disamping itu juga sulit untuk mendapatkan tambahan/perpanjangan
hari, baik itu dari pejabat eselon II maupun III. Auditor Trampil Pratama
(III/a-b) yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Audit Khusus perolehan angka
kreditnya hanya 0,0103 (angka maksimal pada jenjangnya) dan pejabat
tidak berani memberikan kebijakan tambahan angka kredit, sehingga
sangat tidak manusiawi.
Auditor Ahli Muda (III/c-d) yang diperankan sebagai Pengendali Teknis
yang mengawasi lebih dari satu Tim Audit Khusus yang bersamaan
waktunya hanya dihitung satu tugas dan hanya selisih/beda 0,0021/jam
dibanding dengan Ketua Timnya (0,023-0,0209).
Jawaban:
Sesuai dengan Pasal 9 Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pemberian angka kredit sebesar
110% atau 90% adalah berdasarkan tugas limpah atas peran yang seharusnya.
Dalam hal ini, seorang PFA Ahli yang telah memiliki sertifikat kelulusan peran
Ketua Tim apabila dalam suatu penugasan berperan sebagai anggota tim, maka
yang bersangkutan diberikan angka kredit 90% dari tarif yang seharusnya
sesuai dengan Pasal 9. Sedangkan Auditor Trampil walaupun diperankan
sebagai ketua tim, yang bersangkutan tidak dapat menghitung angka kredit
110% dari tarif seharusnya, melainkan diberikan angka kredit maksimal pada
jenjangnya. Bagi auditor yang diberi tugas dua tingkat di atas/di bawah yang
seharusnya diperlakukan sama dengan ketentuan pada pasal 9 tersebut di atas.
128. Pertanyaan:
Karena kondisi kekurangan ketua tim, terdapat auditor trampil pemula
difungsikan sebagai ketua tim, apakah auditor tersebut dapat diberikan angka
kredit dengan tarif yang lebih tinggi sesuai peran (SK Menpan No. 19/1996
hanya mengatur auditor trampil pemula sebagai anggota tim) ?
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Jawaban:
Pemberian angka kredit untuk auditor trampil yang melaksanakan tugas limpah
dengan peran yang lebih tinggi diberikan sebesar angka kredit maksimal dari
butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya.
TUGAS DI LUAR PENGAWASAN
129. Pertanyaan:
Terdapat seorang PFA yang ditempatkan sebagai staf di Subbagian
Kepegawaian berdasarkan permintaan yang bersangkutan, karena yang
bersangkutan merasa tidak sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan, akibatnya yang bersangkutan tidak memperoleh angka kredit
untuk syarat kenaikan pangkat berikutnya (yang bersangkutan sudah 2 tahun di
pangkat terakhir golongan ruang II/c dan Angka Kredit terakhir per 31-121999 : 67,9518).
a. Bagaimana tindakan yang diambil terhadap yang bersangkutan ?
b. Apakah dapat dikeluarkan SK pemberhentian sementara sebagai PFA
dengan alasan permintaan yang bersangkutan ?
c. Apakah dapat kembali diangkat sebagai PFA ?
Jawaban:
Dalam ketentuan JFA tidak dikenal istilah ‘Pemberhentian Sementara’ sebagai
PFA. Ketentuan JFA mengatur mengenai ‘Pembebasan Sementara’ dan
‘Pemberhentian dari JFA’.
Apabila seorang PFA dibebaskan sementara dari JFA maka yang bersangkutan
dapat diangkat kembali ke dalam JFA. Angka kredit waktu pembebasan dapat
diperhitungkan pada saat yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
JFA.
Apabila seorang diberhentikan dari JFA, yang bersangkutan dapat diangkat ke
dalam JFA dengan fasilitas pengangkatan pertama. Angka kredit waktu
pembebasan tidak dapat diperhitungkan pada saat yang bersangkutan diangkat
pertama kali ke dalam JFA.
Selama PFA yang bersangkutan masih melaksanakan salah satu kegiatan dari
44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam SK Menpan No.
19/1996, maka terhadap kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit pada
bidang/bagian manapun PFA tersebut ditugaskan. Pembebasan sementara
dilakukan apabila PFA yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka
kredit dalam rentang waktu yang telah ditentukan.
PFA yang ditugaskan pada sub-bagian kepegawaian sebaiknya dibebaskan
sementara dari JFA dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan
ditugaskan di luar ruang lingkup pengawasan.
Sesuai penjelasan di atas, seorang PFA yang telah dibebaskan sementara dari
JFA, maka dikemudian hari dapat diangkat kembali ke dalam JFA.
130. Pertanyaan:
Bagaimana perhitungan perolehan Angka Kredit pada setiap penugasan
pekerjaan yang sifatnya administratif dalam membantu Kepala Bidang?
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Jawaban:
Pada prinsipnya kegiatan yang dapat diberikan angka kreditnya adalah 44 butir
kegiatan sebagaimana diatur dalam SK Menpan Nomor 19/1996. Kegiatan di
luar itu tidak dapat diberikan angka kreditnya.
131. Pertanyaan:
Terdapat Pejabat Fungsional Auditor (PFA), yang tidak mau melakukan tugas
pemeriksaan karena alasan-alasan tertentu. Terhadap yang bersangkutan
apakah tetap dibayarkan tunjangan fungsionalnya?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan yang ada, tunjangan JFA masih dapat dibayarkan
selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai PFA. Selanjutnya
mekanisme pemberhentian pembayaran tunjangan JFA mengikuti mekanisme
pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFA sebagaimana diatur dalam
Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 dan Surat Edaran
Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999.
TUNJANGAN
132. Pertanyaan:
Terdapat beberapa PFA yang diberhentikan tunjangan fungsionalnya oleh
KPKN karena yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Setelah yang
bersangkutan aktif kembali bekerja di Perwakilan BPKP, tunjangan fungsional
belum dibayarkan kembali. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh KPKN
Yogyakarta dapat membayarkan tunjangan fungsional tersebut, jika ada Surat
Keputusan dari BPKP Pusat (Sesma) yang menyatakan bahwa jabatan dalam
Pejabat Fungsional Auditor setara dengan PKP. Agar diterbitkan SK
Penyetaraan Tunjangan PFA dengan PKP, selama menunggu SK Tunjangan
JFA terbit. Usulan penerbitan SK Penyetaraan Jabatan PFA dengan PKP sudah
disampaikan sebelumnya dengan surat kami No. S-13.00.00194/P10.12.1/2001 Tanggal 1 Maret 2001.
Jawaban:
Dalam Pelaksanaannya terdapat berbagai perlakuan yang berbeda dalam
pembayaran tunjangan kepada PFA karena belum adanya ketentuan yang
mengatur mengenai tunjangan JFA. Besaran Tunjangan JFA akan diatur dalam
Keppres Tunjangan JFA yang sampai saat ini belum selesai dibahas.
Untuk PFA yang telah memperoleh tunjangan PFA, masih menerima dengan
tarif PFA selama belum ada Keppres tunjangan JFA yang baru. Bagi
mahasiswa STAN yang aktif kembali setelah melanjutkan D IV STAN,
tunjangan fungsional dapat dibayarkan setelah diangkat kembali ke dalam JFA.
133. Pertanyaan:
Selama ini tunjangan fungsional yang kami terima masih berupa tunjangan
PKP yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan tunjangan Struktural.
Disamping itu tunjangan Struktural berbeda perhitungannya dengan tunjangan
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Fungsional, yaitu Tunjangan Struktural diperhitungkan dalam Gaji Pokok juga
tambahan dalam perhitungan TKPKN.
Contoh:
Eselon IV mendapat Tunjangan Struktural Rp 240.000,- ( diperhitungkan
dalam Gaji Pokok) dan Tunjangan Tambahan yang berkisar Rp 130.000,0
sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp 370.000,- Tunjangan PKP yang
berlaku sampai dengan saat ini hanya sebesar Rp 70.000,- sehingga terdapat
deviasi Rp. 300.000,Usul: Dengan dicabutnya Jabatan Struktural/Eselon IV sehingga status kami
menjadi PFA kami berharap tetap mendapatkan tunjangan yang besarnya
minimum Rp 370.000,- sehingga tidak merugikan kami, karena dalam
prakteknya kami tetap menjalankan fungsi sebagai Pengawas. (Sebagaimana
pada saat kami menjabat sebagai Pejabat Struktural Eselon IV).
Jawaban:
Sesuai dengan Surat dari Kepala BKN Nomor:K.26-30/V10-47/24 tanggal 18
Juni 2001 tentang Inpassing Jabatan Auditor, tunjangan jabatan struktural
masih dibayarkan sampai ketentuan pembayaran tunjangan fungsional
diterbitkan.
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
134. Pertanyaan:
Seorang PFA menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara, apakah masa cuti
diperhitungkan dalam perhitungan “masa kerja”? ini untuk menentukan
penetapan pengenaan “Nota Peringatan” dan “Pembebasan Sementara” dari JFA.
Jawaban:
Jika seorang PFA menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka masa cuti
tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai masa kerja.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
135. Pertanyaan:
Apakah PFA yang memiliki pangkat lebih tinggi dari pangkat tim penilai,
boleh dinilai oleh tim penilai tersebut ?
Jawaban:
Anggota Tim Penilai hanya dapat menilai pejabat fungsional auditor yang
pangkat/jabatannya sama atau lebih rendah dari pangkat/jabatan lebih rendah
dari pangkat anggota tim penilai tersebut.
136. Pertanyaan:
Siapa yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit, mengingat di
Inspektorat tidak ada pejabat struktural setingkat Eselon III, tetapi hanya ada
satu Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha.
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Siapa atasan langsung para Pengendali Teknis (Dalnis), mengingat belum ada
PFA setaraf Pengendali Mutu (Daltu). Apakah langsung Pejabat Penilainya
yaitu Inspektur.
Jawaban:
Karena jumlah PFA di Inspektorat relatif sedikit, tidak perlu dibentuk Tim
Penilai Inspektorat. Tim Penilai Inspektorat sebaiknya digabung dengan Tim
Penilai Pusat Informasi Pengawasan dan Pusbin JFA, kecuali untuk penilaian
terhadap PFA golongan IV dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.
Atasan langsung Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu. Dalam hal tidak
terdapat Pengendali Mutu, maka Inspektur merupakan atasan langsung
Pengendali Teknis.
STAN/AJUN KHUSUS
137. Pertanyaan:
• Terdapat beberapa PFA yang telah lulus Program D IV STAN yang belum
dibuatkan Surat Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
(saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan di Perwakilan lain)
mengalami kesulitan untuk memperolehnya, karena Kepala Perwakilan
pada saat yang bersangkutan masuk tingkat IV sulit dihubungi lagi, baik
karena pensiun maupun telah mutasi ke tempat lain. Apakah dapat
dibuatkan pengganti Surat tersebut yang dibuat pada tanggal sekarang?
• Pada unit kerja eselon II di BPKP terdapat 3 orang Akuntan yang sampai
saat ini belum dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor. Salah
satu penyebab belum diangkatnya dalam jabatan tersebut adalah belum
dapat memenuhi persyaratan yaitu: SK Pembebasan dari PKP. Yang
bersangkutan kesulitan dalam pengurusan SK Pembebasan tersebut karena
pada saat lulus D IV STAN yang sudah berlangsung beberapa tahun silam,
Instansi asal tidak menerbitkan SK Pembebasan PKP-nya. Untuk
pembuatan SK Pembebasan PKP saat ini, yang bersangkutan agak
kesulitan, disamping sudah berlangsung beberapa tahun yang silam juga
para pejabat atau yang mengurus kepegawaian di instansi asal sudah
berubah/ganti. Untuk datang ke instansi asalpun memerlukan biaya yang
tidak sedikit. Mengingat tingkat kesulitan di atas yang cukup tinggi dan
memberatkan para calon PFA apakah persyaratan untuk SK Pembebasan
PKP tersebut dapat diputihkan?
• Seorang PFA pada saat akan mengikuti pendidikan di STAN D IV telah
diterbitkan SK Pembebasan Sementara sebagai Auditor. Setelah lulus
tahun 1996 sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum diangkat
kembali ke dalam JFA di unit kerja yang lama dan pada 1 Oktober 2000
telah naik pangkat ke III/b melalui kenaikan reguler.
Bagaimana status pegawai tersebut ?
• Pegawai tugas belajar di D IV STAN. Semasa Ajun yang bersangkutan
belum sempat diangkat sebagai PFA karena belum memenuhi syarat.
Setelah masuk D.IV (dan lulus) yang bersangkutan meminta kepada
perwakilan untuk membuat SK Pengangkatan dan sekaligus SK
Pembebasan Sementara dari JFA.
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•

Sementara pejabat-pejabat pada masa yang bersangkutan sudah pensiun
dan sulit dicari. Jika yang bersangkutan diangkat pada tempat yang baru
akan rugi di angka kreditnya. Bagaimanakah jalan keluarnya?
Terdapat 8 (delapan) orang auditor (Ajun Akuntan) yang telah
meninggalkan Jayapura untuk mengikuti pendidikan program D IV STAN
tahun 1999, belum sempat diangkat dan diberhentikan sebagai JFA.
Kemudian setelah lulus D IV mereka menginginkan diangkat dan
diberhentikan sementara. Sampai saat ini Kaper sudah berganti 2-3 kali.
Bagaimana pemecahannya ?

Jawaban:
• Terhadap lulusan Program D IV STAN dapat diperlakukan sebagai berikut:
Apabila mereka telah memiliki SK Pembebasan Sementara dari PKP/JFA
yang diterbitkan oleh unit kerja sebelumnya pada saat yang bersangkutan
akan mengikuti pendidikan pada Program D IV STAN, maka mereka dapat
diangkat ke dalam JFA oleh Pimpinan Unit Kerja yang baru setelah
memenuhi persyaratan antara lain:
a. angka kredit kumulatif yang dimiliki telah sesuai dengan pangkat
terakhirnya (untuk golongan III/a minimal adalah 100),
b. telah lulus pendidikan, dan
c. memiliki sertifikat diklat pindah jalur/diklat pembentukan.

•

Apabila mereka tidak memiliki SK Pembebasan Sementara dari PKP/JFA,
maka akan diperlakukan sebagai pengangkatan pertama. Angka kredit yang
diperoleh pada saat mereka bertugas sebagai ajun akuntan dapat diakui jika
mereka memiliki SK PAK.
Perlu dikemukakan bahwa apabila yang bersangkutan pada saat akan
mengikuti pendidikan Program D IV STAN diterbitkan SK Pemberhentian
dari PKP/JFA, maka SK tersebut perlu diralat menjadi SK Pembebasan
Sementara dari PKP/JFA oleh unit kerja lama.
Seorang PFA dibebaskan sementara dari jabatannya apabila yang
bersangkutan akan mengikuti pendidikan yang diikuti selama lebih dari 6
bulan. Termasuk dalam ketentuan ini adalah apabila seorang Pejabat
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) atau Pejabat Fungsional
Auditor (PFA) akan menempuh pendidikan pada program D IV STAN.
Jadi bukan setelah lulus D IV dibuatkan SK Pembebasan Sementara.
Apabila lulusan D IV STAN tersebut telah ditugaskan kembali dalam
tugas-tugas pengawasan, mereka diangkat kembali ke dalam JFA dengan
persyaratan tertentu. Dalam hal mereka tidak memiliki SK Pembebasan
Sementara dari JFA, mereka diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan
pertama. Angka kredit yang diperoleh selama mereka bertugas sebagai ajun
akuntan dapat diakui sepanjang mereka mempunyai SK PAK.

138. Pertanyaan:
Terdapat dua orang yang lulus Ajun Khusus dan telah ditempatkan pada salah
satu unit kerja. Sementara SK. Pemindahannya masih dalam proses, kedua
orang tersebut mengikuti test pada Program D IV STAN dan hasilnya ternyata
lulus. Apakah untuk kedua orang tersebut perlu diterbitkan SK Pengangkatan
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Pertama ke dalam JFA dan SK Pembebasan Sementara dari JFA, karena
keduanya belum pernah melakukan kegiatan pengawasan?
Jawaban:
Terhadap kedua orang tersebut jika persyaratan pengangkatan pertama belum
terpenuhi, mereka tidak perlu diangkat ke dalam JFA. Dengan demikian
mereka juga tidak diterbitkan SK Pembebasan Sementara dari JFA.
139. Pertanyaan:
• Kebijakan Penerimaan untuk Pendidikan Ajun Khusus yang berasal dari
Pegawai dengan Pendidikan S1 kurang sejalan dengan ketentuan Pasal 24
Keputusan Menpan Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 disebutkan PNS
yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Auditor Trampil harus
memenuhi syarat ‘berijazah SLTA/D.II/D.III dengan kualifikasi yang
ditentukan oleh Instansi Pembina/Sederajat.’
Akibatnya pengangkatan pertama JFA yang bersangkutan membutuhkan
waktu relatif lama (lebih 4 tahun) seperti contoh di bawah ini:
- Pangkat/golongan
: Penata Muda Tk. I/(III/b)
- TMT
: 1 April 2000
- Angka Kredit yang harus dicapai : 150
- Angka Kredit yang telah diperoleh : 53
- Kekurangan Angka Kredit
: 97
- Kebutuhan Waktu untuk
:
a. Pengangkatan Pertama
: 4 Th lebih (setelah Th 2005)
b. Kenaikan Pangkat Reguler
: 2 Tahun 5 bulan (1 April 2004)
• Ajun Khusus yang berasal dari Pegawai Tata Usaha.
Yang bersangkutan mendapat ijazah S 1 tahun 1991 dan telah disesuaikan
pangkatnya ke dalam golongan ruang III/a tahun 1996.
Masuk pendidikan Ajun Khusus tahun 1996 dengan golongan ruang III/a
dan lulus Ajun Khusus 1997.
Dasar penetapan angka kredit Ajun Khusus ( D3) adalah dengan nilai 50
Pada 01-04-2000 naik pangkat ke dalam golongan ruang III/b secara
reguler,
Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum diangkat sebagai PFA
mengingat untuk pengangkatan pertama golongan ruang III/b adalah
dengan nilai 150 yang kemungkinan besar tidak akan tercapai dalam 4
tahun berikutnya. Bagaimana pegawai tersebut dapat diangkat ke dalam
JFA dengan tidak merugikan masa kerja dan kepangkatannya?
• Terdapat Calon PFA yang belum diangkat ke dalam JFA. Hal ini terjadi
karena pegawai tersebut Pangkat/Golongannya sudah relatif tinggi
dibanding angka kredit yang telah diperolehnya.
Contoh : Seorang pegawai telah lulus mengikuti Program Pendidikan D III
(Ajun Khusus) dan Pangkat/Golongannya Penata Muda/III-a dengan
masa kerja pada golongan tersebut 3,5 tahun, namun angka kredit
yang diperolehnya masih 95 (Pend: 53 dan PP serta Penunjang: 42)
sedangkan menurut ketentuan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor:
SE.06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999, bahwa angka kredit
untuk pangkat/golongan pegawai tersebut seharusnya 100 untuk
dapat diangkat sebagai JFA- Auditor Trampil Pratama. Setengah
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA

59

Pusat Pembinaan JFA BPKP 2001

•

•

•

tahun kemudian yang bersangkutan diusulkan kenaikan pangkatnya
ke golongan ruang III/b, sedangkan angka kreditnya baru mencapai
kurang lebih 105 padahal untuk Golongan Pangkatnya yang sekarang
(III/b) seharusnya mencapai 150, sehingga tidak memungkinkan lagi
untuk diangkat sebagai PFA karena belum memenuhi jumlah
minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk pangkat/golongan
yang disandangnya (III/b-150). Ditinjau dari permasalahan tersebut di
atas, maka praktis pegawai tersebut tidak akan pernah diangkat untuk
pertama kalinya sebagai PFA, untuk itu perlu kami tanyakan:
Apakah pegawai tersebut masih dapat dikategorikan sebagai PFA dan
dapat ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti PFA lainnya yang
telah diangkat ke dalam JFA?
Bagaimana solusi mengatasi pegawai seperti kasus di atas, agar pegawai
tersebut dapat diangkat ke dalam JFA? (misal : dengan cara inpassing).
Pegawai Tata Usaha memiliki ijazah S-1 mengikuti pendidikan pada
Program Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus STAN (D III) dan
lulus, angka kredit untuk pendidikan yang diakui apakah S-1 ataukah ajun
khusus (75 atau 50)?
Ajun Khusus D III STAN yang baru lulus pendidikan telah di tempatkan di
salah satu Perwakilan BPKP Propinsi dan telah menduduki pangkat Penata
Muda Tk. I (golongan ruang III/b), dengan posisi angka kredit 50. Perlu
kami informasikan bahwa pada saat yang bersangkutan melamar untuk
mengikuti pendidikan D III pendidikannya adalah sarjana Akuntansi
dengan pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a) dan masa kerja 13
tahun 10 bulan. Berkaitan dengan posisi angka kredit tersebut maka bila
yang bersangkutan akan naik ke golongan ruang III/c harus dapat
memperoleh angka kredit 150. Apakah pencapaian angka kredit 150
tersebut, dapat diperoleh selama magang kurang lebih 4 tahun, mengingat
setiap tahun pencapaian angka kredit hanya dibawah 25. Dengan demikian
yang bersangkutan akan naik pangkat ke golongan ruang III/c lebih dari 4
tahun atau seperti kenaikan pangkat reguler atau non fungsional?
Ajun Khusus yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata I yang
diakui BPKP apakah diberi kesempatan mengikuti jenjang Diklat Tingkat
Ahli?

Jawaban:
(lihat Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional
Auditor di Lingkungan BPKP Tahun 2000, Nomor 5 Halaman 4-5)
• Berdasarkan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi
Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 dijelaskan
bahwa “Ajun Akuntan Khusus yang berijazah S1 tidak dapat dialihkan
jabatannya dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli apabila ijazah tersebut
diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA”. Dengan
demikian apabila ijazah S1 tersebut diperoleh setelah yang bersangkutan
lulus dari program D III Akuntansi dengan Kurikulum Khusus maka yang
bersangkutan dapat mengikuti diklat alih jalur dari trampil ke auditor ahli.
Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pula pada jawaban nomor 3.
• Untuk D III Ajun Akuntan dengan kurikulum khusus, pada pengangkatan
pertama ijazah yang dapat diakui untuk penilaian angka kreditnya adalah
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ijazah D III Ajun Akuntan tersebut. Dengan demikian kepada yang
bersangkutan diberikan angka kredit 50 untuk unsur pendidikan.
Untuk pegawai lulusan D III Ajun Akuntan dengan kurikulum khusus,
dapat diangkat ke dalam JFA apabila angka kredit kumulatif yang
dimilikinya telah sesuai dengan pangkat terakhirnya dan telah lulus dan
memiliki sertifikat masuk sebagai auditor. Selama belum memenuhi syarat
pengangkatan pertama sebagaimana yang telah ditentukan, Pegawai
tersebut belum dapat dikategorikan sebagai PFA, tetapi sebagai calon PFA
dan dapat diberikan tugas-tugas pengawasan dan calon PFA tersebut tidak
dapat diangkat ke dalam JFA melalui inpassing karena mereka bukanlah
pejabat struktural.

USULAN
140. Pertanyaan:
Sampai dengan saat ini batas usia pensiun PFA adalah 56 tahun, sementara ada
jabatan fungsional lain yang batas usia pensiunnya mencapai 60 tahun.
Diusulkan kepada pihak yang berwenang untuk membuat keseragaman batas
usia pensiun 60 tahun bagi pejabat fungsional.
Jawaban:
Usulan tersebut akan dipertimbangkan. Namun demikian, terlebih dahulu
dibutuhkan adanya perhitungan formasi auditor untuk mengetahui berapa
jumlah kebutuhan auditor di setiap unit kerja (intern maupun ekstern BPKP)
untuk masing-masing jenjang.
141. Pertanyaan:
SK Menpan No. 19/1996 dan SK. Kepala BPKP No. 13.00.00–125/K/1997
perlu penyesuaian/penyempurnaan sehubungan dengan paradigma baru BPKP
yang tidak lagi menekankan pada pemeriksaan, tetapi pelayanan manajemen
atau pelatihan.
Jawaban:
Usulan tersebut akan dipertimbangkan. Saat ini sudah dibentuk Tim Revisi
Juknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA, untuk itu masukan dan saran
perbaikan dari seluruh jajaran PFA sangat kami harapkan.
LAIN-LAIN
142. Pertanyaan:
Pada pasal 11 ayat 1 Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00286/K/2001 tentang organisasi dan tata kerja BPKP, diatur bahwa kelompok
Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah
jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini bagaimana kriteria
untuk menemukan bidang keahlian masing-masing PFA, dan apakah harus di
SK kan? Kalau di-SK-kan siapakah yang berwenang menetapkannya.
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Jawaban:
Pasal dimaksud merupakan pasal yang berlaku umum (generik) pada setiap
departemen/LPND. Yang dimaksud kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya adalah kelompok-kelompok jabatan fungsional
yang saat ini secara resmi diakui, misalnya JFA, Jabatan Fungsional Arsiparis,
Analis Kepegawaian, Pustakawan, Pranata Komputer, Perencana, Peneliti, dll.
Pengaturan mengenai masing-masing jabatan fungsional dilakukan oleh
instansi pembinanya. Sebagai contoh BPKP merupakan instansi pembina JFA
pada lingkungan BPKP dan APIP lainnya; BKN merupakan instansi pembina
jabatan Analis Kepegawaian; LIPI merupakan instansi pembina jabatan
fungsional peneliti.
Sedangkan gagasan untuk pembentukan dan pengaturan jabatan fungsional
baru (di luar JFA dan jabatan fungsional yang telah ada) agar diusulkan ke
Sekretaris Utama sebagai bahan pengembangan dan pembinaan pegawai.
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