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I.

Pendahuluan
Forum Komunikasi Kepegawaian yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai
dengan 7 September 2000 di Bandung telah banyak mengangkat, mendiskusikan
dan memberikan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan di bidang
kepegawaian dan JFA yang ada di unit-unit kerja di lingkungan BPKP.
Penyelesaian terhadap berbagai permasalahan bidang JFA yang dibahas dalam
forum tersebut diharapkan dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam
mempedomani ketentuan dalam JFA.
Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar Jabatan Fungsional Auditor di
lingkungan BPKP Tahun 2000 (Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian JFA
2000) ini terutama berisi permasalahan dan penyelesaian yang muncul pada forum
komunikasi tersebut yang belum termuat dalam Himpunan Tanya Jawab JFA 1999,
ditambah dengan tanya jawab yang telah dipublikasikan dalam rubrik "konsultasi
JFA" pada majalah Warta Pengawasan, serta agar lebih lengkap Himpunan
Permasalahan dan Penyelesaian Seputar JFA tahun 2000 juga memuat
permasalahan lain yang muncul pada saat sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor
oleh Tim Asistensi dan Evaluasi JFA di beberapa perwakilan. Materi tersebut
kemudian diolah kembali oleh tim untuk memperoleh pembahasan yang lebih
komprehensif.
Permasalahan seputar JFA akan terus berkembang seiring dengan perkembangan
dan kedinamisan Jabatan Fungsional Auditor. Untuk mengakomodasi kondisi
tersebut, di masa mendatang himpunan permasalahan dan penyelesaian seputar JFA
ini direncanakan akan diterbitkan berkala secara tahunan dan bersifat melengkapi
himpunan tanya jawab sebelumnya, sehingga setiap PFA, atasan PFA dan Tim
Penilai serta pihak-pihak terkait lainnya senantiasa memiliki acuan yang mutakhir
dalam mempedomani ketentuan-ketentuan dalam JFA.
Pembahasan dalam buku ini didasarkan kepada Himpunan Peraturan Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP, Surat Edaran
Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 serta ketentuan lainnya yang belum
diperbaharui karena terbitnya PP Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil maupun peraturan terkait lainnya.

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;
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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 KEP-386/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 tanngal 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 Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor SE-06.04.001485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP.

III Tujuan
Himpunan Permasalahan dan Penyelesaian Seputar JFA di Lingkungan BPKP
Tahun 2000 ini 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 oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan
dan Memberhentikan PFA, Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai,
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan BPKP maupun pihak terkait
lainnya.;
4. Salah satu sarana komunikasi dan menjamin keseragaman langkah dalam
penyelesaian permasalahan seputar JFA.
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IV. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
1. ANGKA KREDIT
1.1. UNSUR UTAMA
1.1.1. UNSUR PENDIDIKAN
1. Permasalahan
Terdapat Auditor Ahli yang sudah memenuhi persyaratan angka kredit untuk
kenaikan pangkat ke Penata golongan ruang III/c atau Penata Tingkat I golongan
ruang III/d tetapi tidak bisa dinaikkan pangkatnya karena yang bersangkutan belum
mengikuti diklat penjenjangan peran ketua tim. Bagaimanakah penyelesaiannya?
Penyelesaian
- Bagi Auditor Ahli dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b,
untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke Penata golongan
ruang III/c diperlukan SK Kenaikan Jabatan dengan ketentuan telah memiliki
sertifikat tanda lulus diklat penjenjangan peran ketua tim. Unit kerja yang
bersangkutan menyampaikan daftar nama auditor yang akan mengikuti diklat
tersebut kepada Sekretaris Utama (Sesma) c.q. Biro Kepegawaian dan
Organisasi, dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat Pengawasan.
- Bagi Auditor Ahli dalam pangkat Penata golongan ruang III/c, untuk dapat
dinaikkan pangkatnya ke Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada dasarnya
tidak diperlukan lagi sertifikasi peran ketua tim karena yang bersangkutan telah
memiliki SK Kenaikan Jabatan, namun untuk kenaikan pangkat berikutnya ke
Pembina golongan ruang IV/a dibutuhkan SK Kenaikan Jabatan setelah memiliki
sertifikat tanda lulus diklat penjenjangan peran pengendali teknis. Untuk dapat
mengikuti diklat sertifikasi penjenjangan peran pengendali
teknis, yang
bersangkutan harus telah dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d,
memiliki angka kredit kumulatif minimal 350 dan memiliki sertifikat tanda lulus
diklat penjenjangan peran ketua tim dari Pusdiklatwas BPKP.
2. Permasalahan
Kenaikan pangkat Auditor Ahli dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke
dalam pangkat Penata golongan ruang III/c sering tertunda, walaupun yang
bersangkutan telah lulus diklat sertifikasi penjenjangan peran ketua tim, tetapi karena
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) belum diterima dari
Pusdiklatwas maka tidak dapat dilampirkan sebagai salah satu persyaratan kenaikan
pangkat. Bagaimanakah penyelesaiannya?
Penyelesaian
Agar unit kerja yang bersangkutan menyampaikan daftar nama auditor yang telah
lulus diklat tersebut kepada Sekretaris Utama (Sesma) c.q. Biro Kepegawaian dan
Organisasi, dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklatwas, segera setelah PFA yang
bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi untuk segera mendapatkan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
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3. Permasalahan
- Terdapat Akuntan lulusan Program D IV STAN tahun 1999 belum dapat diangkat
sebagai PFA, karena pada saat akan mengikuti pendidikan Program D IV STAN
yang bersangkutan tidak dibuatkan SK Pembebasan Sementara dari JFA oleh
unit kerja sebelumnya.
- Seorang lulusan Program D IV STAN mengalami kesulitan untuk diangkat
kembali ke dalam JFA karena yang bersangkutan tidak memiliki SK Pembebasan
Sementara sebagai PKP. Hal tersebut juga mengakibatkan angka kredit kumulatif
yang diperoleh yang bersangkutan selama menjadi Ajun Akuntan (sejumlah
79,702) tidak dapat diakui.
Penyelesaian
- Disarankan agar yang bersangkutan mengupayakan SK Pembebasan Sementara
sebagai PKP atau sebagai PFA dengan menghubungi unit kerja sebelum yang
bersangkutan dipindahkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk kemudian
digunakan sebagai dasar pengangkatan kembali ke dalam JFA.
- Apabila SK Pembebasan Sementara tersebut tidak dapat diperoleh, maka yang
bersangkutan dapat diangkat ke dalam JFA melalui prosedur Pengangkatan
Pertama dan angka kredit yang bersangkutan yang diperoleh selama menjadi
Ajun Akuntan (sejumlah 79,702) tidak dapat diakui.
- Setiap PFA yang akan mengikuti pendidikan kedinasan lebih dari 6 (enam) bulan,
agar segera mengusulkan pemrosesan SK Pembebasan Sementara dari JFA
sebelum yang bersangkutan meninggalkan unit kerjanya. Demikian pula bagi unit
kerja hendaknya segera menerbitkan SK dimaksud segera setelah persyaratanpersyaratan terpenuhi.
4. Permasalahan
Dalam masa tugas belajar di Program D IV STAN, seseorang dengan pangkat
Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d mengikuti Ujian Dinas dan dinaikkan
pangkatnya ke Penata Muda golongan ruang III/a. Apakah ujian dinas tersebut dapat
diberikan angka kredit?
Penyelesaian
Ujian dinas yang diikuti oleh seorang PFA yang dibebaskan sementara karena yang
bersangkutan sedang mengikuti pendidikan pada Program D IV STAN tidak dapat
diberikan angka kredit karena sertifikat kelulusan ujian dinas tersebut digunakan
untuk kepentingan Kenaikan Pangkat Pilihan (di luar ketentuan JFA).
5. Permasalahan
Seorang lulusan Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus telah
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara reguler ke dalam pangkat Penata
Muda Tingkat I golongan ruang III/b karena angka kredit untuk pengangkatan
pertama sebagai PFA sebesar 150 belum terpenuhi. Sementara itu sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tanggal
2 Mei 1996, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Lampiran IA,
ijazah D III yang diperoleh mendapatkan angka kredit sebesar 50. Dengan demikian
yang bersangkutan harus mengumpulkan sebanyak 100 angka kredit selama magang,
yang mungkin baru bisa diperoleh selama 8 tahun. Bagaimanakah jalan keluarnya ?
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Penyelesaian
Bagi lulusan Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus yang masih
berstatus magang, angka kreditnya dihitung berdasarkan banyaknya jam tugas yang
telah dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan jam diklat sesuai dengan
Lampiran IB Kep.Menpan 19/1996 yaitu:
Lama Penugasan

Angka kredit

lebih dari 960 jam
641 - 960 jam
481 - 640 jam
161 - 480 jam
81 - 160 jam
30 - 80 jam

15
9
6
3
2
1

Penghitungan angka kredit dengan jam diklat tersebut di atas hanya dapat digunakan
sampai dengan angka kredit mencapai 150 sebagaimana dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan selanjutnya pimpinan unit kerja agar
mengusulkan persetujuan pengangkatan pertama sebagai PFA kepada Sekretaris
Utama cq. Pusat Pembinaan JFA.
6. Permasalahan
Seorang lulusan Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus yang
sebelumnya telah memperoleh ijazah S1 dan telah mencapai pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sulit untuk dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
mengingat angka kredit sub unsur pendidikan yang dapat diakui adalah ijazah D III
Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus.
Penyelesaian
Masalah ini akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Asistensi dan Evaluasi JFA.
7. Permasalahan
Apakah dibenarkan jika angka kredit bagi PFA yang berstatus magang dimasukkan
sebagai unsur “Pendidikan” ?
Penyelesaian
Bagi PFA yang berstatus magang, angka kreditnya dihitung berdasarkan banyaknya
jam tugas yang telah dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan jam diklat
sampai yang bersangkutan diangkat dalam pengangkatan pertama sebagai PFA sesuai
dengan Lampiran IB Kep. Menpan Nomor 19/1996, namun angka kreditnya
dikelompokkan ke dalam unsur pengawasan
8. Permasalahan
Seorang lulusan Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus sudah
memiliki Ijazah S 1. Apakah ijazah tersebut dapat diakui sebagai dasar penyesuaian
ijazah/pangkat?
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Penyelesaian
- Ijazah S1 tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat karena
adanya penyesuaian ijazah (kenaikan pangkat reguler) sebelum yang
bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor.
- Untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor ijazah yang dapat
diperhitungkan angka kreditnya adalah ijazah Program D III Ajun Akuntan
dengan Kurikulum Khusus, sedangkan angka kredit dihitung sebagaimana
dinyatakan pada permasalahan nomor 5.
9. Permasalahan
Seorang PFA dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c memperoleh ijazah S1 dan
minta untuk diikutkan Ujian Penyesuaian Ijazah dan mengharapkan dapat naik
pangkat melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a. Apakah hal tersebut diperkenankan?
Penyelesaian
Apabila seseorang telah diangkat sebagai PFA, maka kenaikan pangkatnya harus
mengikuti ketentuan-ketentuan JFA. Dalam hal ini kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dapat dipertimbangkan antara lain jika jumlah angka kredit PFA yang
bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, yang
bersangkutan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan setiap
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir serta masih dalam jenjang
jabatan yang sama. Jika ijazah S1 yang diperoleh PFA berasal dari fakultas ekonomi
jurusan akuntansi dan manajemen, yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar
25 sebagai unsur utama, sesuai dengan Lampiran I Keputusan MENPAN Nomor
19/1996 tanggal 2 Mei 1996.
Berdasarkan penjelasan di atas, PFA yang bersangkutan tidak dapat diusulkan
kenaikan pangkatnya melalui Penyesuaian Ijazah.
10. Permasalahan
Unsur Utama Pendidikan sebaiknya dibagi 2 (dua), menjadi pendidikan formal dan
pendidikan kedinasan/diklat. Apakah usulan ini dapat dipertimbangkan?
Penyelesaian
Akan dipertimbangkan untuk merevisi formulir SK PAK disesuaikan dengan SK
Menpan Nomor 19/1996.
11. Permasalahan
Seorang Auditor Ahli sudah mengikuti diklat penjenjangan peran pengendali teknis,
tetapi tidak ditugaskan sebagai Pengendali Teknis, sehingga berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei
1996, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pasal 9, huruf b
angka kredit yang bersangkutan hanya dihitung sebesar 90% dari setiap angka kredit
butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. Bagaimanakah penyelesaiannya?
Penyelesaian
Penugasan seorang PFA didasarkan kepada manajemen masing-masing unit kerja
dan merupakan masalah kepercayaan atasan/pimpinan untuk melaksanakan peran
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tersebut. Diharapkan agar pimpinan unit kerja sedapat mungkin memberi kesempatan
kepada PFA dimaksud untuk ditugaskan sebagai Pengawas/Pengendali Teknis,
sambil menunggu reorganisasi BPKP dan berlakunya struktur organisasi JFA secara
penuh.
12. Permasalahan
- Tidak ada juklak/ketentuan yang mengatur susunan tim audit, sehingga terdapat
auditor non PFA membawahi PFA, dan auditor trampil membawahi auditor ahli.
Apakah hal ini dapat dibenarkan?
- Terdapat sejumlah pegawai teknis yang belum diangkat sebagai PFA, namun
mereka sudah ditugaskan melakukan audit bahkan di antaranya ditugaskan
sebagai ketua tim yang membawahkan PFA. Apakah hal ini diperbolehkan?
Penyelesaian
- Penetapan susunan tim audit merupakan lingkup manajemen pengawasan di unit
kerja masing-masing, namun demikian kondisi tersebut di atas sebaiknya
dihindarkan.
- Semua auditor ahli diharapkan senantiasa meningkatkan keahliannya sehingga
memudahkan pimpinan dalam mengatur tim audit dan penugasan. Sebagaimana
telah dikemukakan pada permasalahan nomor 11 bahwa penugasan seorang PFA
tidak terlepas dari masalah kepercayaan atasan/pimpinan untuk menugaskan PFA
pada peran tertentu.
- Bagi pegawai teknis yang angka kreditnya sudah memenuhi syarat untuk
pengangkatan pertama sebagai PFA sesuai dengan pangkat terakhirnya agar
segera diproses pengangkatan pertamanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Permasalahan
Terdapat kecenderungan adanya PFA trampil dalam pangkat Penata Muda Tingkat I
golongan ruang III/b yang sudah memiliki ijazah S1 menahan dulu ijazahnya dan
tidak melaporkan sampai yang bersangkutan memenuhi angka kreditnya untuk dapat
dinaikkan ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c. Setelah PFA tersebut naik
pangkat ke Penata golongan ruang III/c, yang bersangkutan menunjukkan ijazah S1nya dan mengusulkan untuk dapat mengikuti diklat pindah jalur.
Sementara itu, PFA ahli anggota tim agar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih
tinggi dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke dalam pangkat Penata
golongan ruang III/c diharuskan memiliki STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan) Ketua Tim. Apakah hal ini dapat dianggap wajar karena prosedur
tersebut lebih menguntungkan PFA trampil?
Penyelesaian
- Hal tersebut pada dasarnya dimungkinkan dan tidak melanggar ketentuan, namun
untuk alih jabatan dari auditor trampil ke auditor ahli yang bersangkutan
diharuskan mengikuti diklat sertifikasi pindah jalur dan sertifikasi penjenjangan
peran ketua tim dan memperoleh sertifikat tanda lulus.
- Untuk sementara auditor trampil terkesan diuntungkan dengan lebih cepat naik
pangkat ke Penata golongan ruang III/c, namun pada saat kenaikan pangkat dari
Penata golongan ruang III/c ke Penata Tingkat I golongan ruang III/d, auditor ahli
tidak membutuhkan sertifikasi, sedangkan auditor trampil untuk dapat alih
jabatan menjadi auditor ahli dan dinaikkan pangkatnya ke Penata Tingkat I
Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
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golongan ruang III/d yang bersangkutan harus lulus diklat sertifikasi pindah jalur
dan diklat penjenjangan peran ketua tim.
14. Permasalahan
- Apakah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa/i Program D IV STAN antara lain
mengikuti kursus di suatu lembaga pendidikan, berperan serta dalam berbagai
seminar/simposium, menulis artikel di surat kabar/majalah, dan mengajar baik
privat maupun mengajar pada lembaga tertentu dapat dihitung angka kreditnya
dan ditabung untuk diperhitungkan setelah yang bersangkutan diangkat kembali
sebagai PFA?
- Seorang pegawai BPKP pernah menjadi mahasiswa Program D IV STAN dan
DO (keluar) karena tidak dapat naik ke tingkat V STAN. Ketika kembali
menjadi pegawai ternyata yang bersangkutan tidak mendapat angka kredit sama
sekali selama setahun pendidikan di tingkat IV STAN. Bagaimanakah perlakuan
penghitungan angka kredit bagi pegawai dalam tugas belajar?
Penyelesaian
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 romawi V huruf G halaman 57 diatur berbagai
ketentuan mengenai beberapa alasan Pembebasan Sementara dan perlakuannya.
Untuk Pembebasan Sementara karena menjalani tugas belajar selama lebih dari 6
(enam) bulan, selama pembebasan sementara, pegawai yang bersangkutan tidak
berhak atas tunjangan JFA dan kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan
ketentuan di luar JFA. Dengan pertimbangan bahwa selama pembebasan sementara,
PFA yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan JFA dan kenaikan pangkatnya
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan di luar JFA, maka dapat diartikan bahwa
terhadap PFA dimaksud diberlakukan ketentuan di luar JFA, sehingga kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada saat PFA dibebaskan sementara karena tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya.
Sebelum ada ketentuan yang mengatur lain, kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit diminta untuk mencermati permasalahan ini dan apabila
terdapat kesalahan dalam penetapan angka kredit diharapkan segera melakukan
koreksi.

1.1.2. UNSUR PENGAWASAN
15. Permasalahan
Terdapat komposisi jumlah ketua tim dengan anggota tim yang tidak seimbang,
sehingga unit kerja kekurangan ketua tim, mengakibatkan auditor trampil golongan II
telah ditugaskan sebagai ketua tim audit. Atas dasar hal tersebut, auditor trampil
golongan II yang bertugas sebagai ketua tim diberikan angka kredit sebesar 110%
dari angka dasar yang tercantum dalam pedoman. Apakah hal ini dibenarkan ?
Penyelesaian
- Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19/1996 tanggal 2 Mei 1996, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
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-

Kreditnya, pasal 9 huruf c, dan SK Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFA dan
Angka Kreditnya di Lingkungan APF romawi VI huruf B tentang jabatan limpah,
butir 2 huruf c, dinyatakan bahwa setiap auditor trampil yang melaksanakan
kegiatan pada jenjang setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal
dari butir kegiatan pada jenjangnya.
Peran apapun yang dijalankan oleh seorang auditor trampil, tidak dibenarkan
menggunakan angka kredit sebesar 110% dari angka kredit dasar seperti halnya
auditor ahli.

16. Permasalahan
Jika seorang auditor trampil anggota tim pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan
ruang II/b s.d. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b melakukan tugas
pemeriksaan khusus, apakah dinilai dengan angka kredit auditor trampil atau
memakai angka kredit auditor ahli?
Penyelesaian
Berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret
1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan
APF romawi VI huruf B tentang jabatan limpah, butir 2 huruf c, dinyatakan bahwa
setiap auditor trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih
tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjangnya, dan
tidak dibenarkan menggunakan angka kredit auditor ahli.
17. Permasalahan
Jika terdapat auditor trampil yang melakukan tugas pengawasan 2 (dua) tingkat lebih
rendah, angka kredit yang manakah yang akan dipakai ?
Penyelesaian
Dalam ketentuan JFA tidak diatur penugasan pengawasan 2 (dua) tingkat lebih
rendah, oleh karenanya kondisi dimaksud sebaiknya dihindarkan. Apabila penugasan
tersebut terpaksa dilakukan, penghitungan angka kreditnya disepadankan dengan
tugas limpah setingkat lebih rendah dan memperoleh angka kredit terendah pada
jenjangnya yaitu 0,004/jam.
18. Permasalahan
- Kepala Seksi/Atasan Langsung Auditor kurang teliti dalam memberikan angka
kredit. Bagaimanakah penyelesaiannya?
- PFA cenderung memanipulasi penghitungan angka kredit dengan cara
memasukkan Surat Tugas (ST) yang dibatalkan yang dituangkan dalam Surat
Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK).
Penyelesaian
- Atasan langsung PFA bertanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran
penghitungan angka kredit yang diajukan oleh PFA yang berada di bawah
supervisinya, sehingga penghitungan angka kredit yang diajukan dalam SPMK
sesuai dengan prestasi auditor yang bersangkutan.
- PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit.

Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
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-

Pada masa mendatang untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan yang
berkaitan dengan JFA akan diterapkan peer review oleh Tim Asistensi dan
Evaluasi JFA.

19. Permasalahan
Pembinaan kepangkatan dan jabatan bagi auditor mengalami kendala karena
mudahnya pengumpulan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
sebagai dampak nilai satuan angka kredit dan jam kerja efektif tidak sinkron.
Bagaimanakah penyelesaiannya?
Penyelesaian
- Berdasarkan SE-06.04.00-22/K/1999 romawi III huruf B butir 3 halaman 25
atasan langsung PFA bertanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran
penghitungan angka kredit yang diajukan oleh PFA yang berada di bawah
supervisinya, sehingga penghitungan angka kredit yang diajukan dalam SPMK
sesuai dengan prestasi PFA yang bersangkutan.
- Berdasarkan evaluasi kenaikan pangkat yang dilakukan terhadap PFA, pada
umumnya kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat ditempuh dalam waktu 3
(tiga) s.d 4 (empat) tahun. Beberapa PFA yang mendapat kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dalam waktu 2 (dua) s.d 3 (tiga) tahun, pada umumnya
karena yang bersangkutan memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi, atau
memiliki sisa perolehan angka kredit yang dapat ditabung (saldo awal angka
kredit) yang cukup besar.
20. Permasalahan
Sistem penghitungan angka kredit JFA yang menggunakan norma hasil dan bukan
norma proses menyebabkan mutu pemeriksaan kurang baik. Kecenderungannya, para
PFA akan segera menyelesaikan pemeriksaan untuk segera mendapatkan penugasan
baru tanpa melihat kualitas hasil pemeriksaan dan tidak ada lagi keinginan untuk
memperdalam pemeriksaan maupun meningkatkan kualitas karena hal tersebut akan
memperlambat penyelesaian pemeriksaan. Tingkat keingintahuan selaku auditor
rendah.
Diusulkan agar sistem penghitungan angka kredit bagi JFA ditinjau kembali
untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan.
Penyelesaian
Penghitungan angka kredit dengan norma hasil mempunyai pengertian bahwa angka
kredit dapat diberikan berdasarkan anggaran waktu yang telah ditetapkan, hanya
apabila PFA yang bersangkutan mampu menunjukkan bahwa dari kegiatan
pengawasan yang dilaksanakan telah diperoleh hasil, misalnya dalam bentuk
Laporan Hasil Audit, Laporan Kebijakan Pengawasan, Pedoman Audit, Rencana
Kerja Pengawasan dan sebagainya.
Apabila terdapat keraguan atas perhitungan angka kredit yang dilakukan oleh pejabat
fungsional auditor, atasan langsung yang bersangkutan dapat melakukan koreksi dan
memberikan catatan pada SPMK dimaksud, selanjutnya dalam hal dijumpai keraguan
atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, pejabat pengusul wajib
menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA atau menyampaikannya
kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
Penggunaan norma hasil ini dimaksudkan agar dapat memberikan motivasi kepada
para PFA untuk tidak menunda-nunda dan segera menyelesaikan pekerjaan audit.
Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
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Apabila PFA dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dari waktu yang
direncanakan, PFA yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan, karena jumlah
angka kredit yang diperoleh tetap dihitung berdasarkan rencana waktu, sedangkan
sisa waktu yang masih ada dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan
lainnya. Namun demikian, ketentuan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas audit,
karena pada hakekatnya pejabat fungsional adalah seorang yang mempunyai
tanggung jawab dan profesional terhadap hasil pengawasan. Disamping itu,
berdasarkan standar pekerjaan yang ada (standar profesi) setiap pekerjaan audit harus
di-supervisi secara memadai. Dalam JFA pekerjaan audit di-supervisi secara
berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Dalam pelaksanaan tugas
JFA diperlukan profesionalisme pada segala tahap pengawasan, misalnya pada
perencanaan, pelaksanaan maupun penyusunan laporan.
Sementara itu untuk meningkatkan keahliannya, berdasarkan SE Deputi Kepala
BPKP Bidang Administrasi Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember
1999, setiap PFA diwajibkan memperoleh jumlah angka kredit tertentu dari unsur
pengembangan profesi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi.
21. Permasalahan
- Dalam hal PFA menyelesaikan tugas pemeriksaan lebih cepat dari waktu yang
direncanakan (misalnya RPL tanggal 20, namun dapat diselesaikan tanggal
15), apakah yang bersangkutan berhak
langsung
mendapatkan tugas
pemeriksaan yang baru, yang dimulai setelah tanggal selesainya realisasi
pelaksanaan tugas terdahulu (tanggal 16) ?
- Apabila ya, berarti yang bersangkutan mendapat angka kredit ganda dalam sisa
waktu penugasan terdahulu (16 s.d 20 ) Bukankah ini merupakan hal yang
tidak fair dan aneh, dan ada kemungkinan Hari Pemeriksaan (HP) yang
bersangkutan bisa mencapai 365 hari dalam satu tahun tanpa istirahat.
Penyelesaian
Sistem norma hasil dalam pemberian angka kredit akan memotivasi PFA untuk
bekerja lebih cepat, efisien dan efektif.
Jika PFA yang bersangkutan dapat bekerja lebih cepat dari waktu yang dianggarkan
dalam KM 3 maka PFA tersebut memiliki sisa waktu yang dapat digunakan untuk
melaksanakan penugasan lain yang tidak direncanakan untuk PFA yang
bersangkutan, atau mengusulkan penugasan mandiri yang dapat menambah
perolehan angka kredit PFA yang bersangkutan.
Tetapi perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan tugas JFA diperlukan profesionalisme
pada segala tahap pengawasan, misalnya pada perencanaan, pelaksanaan maupun
penyusunan laporan. Jika perencanaan dilakukan secara profesional maka
kemungkinan realisasi terlalu cepat dapat dihindarkan dan kecil kemungkinan
penugasan mencapai 365 HP per tahun. Kewajaran jumlah hari pemeriksaan (dalam
satu tahun) yang dapat diperhitungkan angka kreditnya menjadi tanggung jawab
atasan langsung PFA yang bersangkutan.
22. Permasalahan
Apakah Formulir KM 5 merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan
dalam penghitungan angka kredit yang diajukan oleh Auditor?
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Penyelesaian
Dalam ketentuan JFA yang menerapkan norma hasil, penghitungan angka kredit
dapat dilakukan tanpa melampirkan KM 5. Atasan langsung PFA bertanggung jawab
atas kebenaran dan kewajaran penghitungan angka kredit yang diajukan oleh PFA
yang berada di bawah supervisinya, sehingga penghitungan angka kredit yang
diajukan dalam SPMK sesuai dengan prestasi auditor yang bersangkutan.
23. Permasalahan
Penugasan yang dilaksanakan dengan lembur tidak diimbangi dengan angka kredit
karena adanya ketentuan Hari Pemeriksaan (HP) efektif 5 jam/HP. Bagaimanakah
pemecahannya?
Penyelesaian
Dengan menggunakan norma hasil, penilaian angka kredit didasarkan pada anggaran
waktu yang direncanakan pada Anggaran Waktu Pemeriksaan (KM 3), Kartu
Penugasan (KM 4), dan hasil pengawasan. Dengan demikian, penugasan yang
dilaksanakan dengan lembur secara tidak langsung telah diperhitungkan.
Contoh:
Penugasan 15 hari, angka kreditnya dihitung 15 x 5 = 75 jam. Apabila pekerjaan
tersebut dilaksanakan dengan lembur setiap hari 7,5 jam dan pekerjaan dapat
diselesaikan dalam 10 hari, maka penghitungan angka kreditnya sama yaitu 75 jam,
dan sisa waktu 5 hari dapat dipergunakan untuk melaksanakan penugasan baru yang
juga memperoleh angka kredit.
24. Permasalahan
Jika pelaksanaan audit dibatalkan di tengah jalan dan LHA tidak dapat diterbitkan,
bagaimanakah penghitungan angka kreditnya?
Penyelesaian
Lihat jawaban nomor 22 pada Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA tahun
1999.
25. Permasalahan
Auditor yang ditempatkan pada Pusdiklatwas sebaiknya dibebaskan sementara dari
JFA atau dipindah ke unit lain, karena penugasan pada Pusdiklatwas berbeda jauh
dengan tugas seorang auditor sehingga kenaikan pangkatnya tertunda.
Penyelesaian
Auditor yang bersangkutan akan dan sebagian telah dibebaskan sementara atau
dipindahkan ke unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan Pusdiklatwas,
dengan tetap mempertimbangkan kenaikan pangkat yang bersangkutan.
26. Permasalahan
- Terdapat perbedaan penafsiran mengenai penilaian angka kredit antara PFA
dengan Tim Penilai Angka Kredit terutama mengenai penilaian angka kredit
untuk kegiatan inventarisasi IKMN, yang surat tugas/pelaksanaannya bersamaan
dengan surat tugas/pelaksanaan Riktu untuk suatu satker.
Menurut auditor, mengingat realisasi penyelesaian pemeriksaan IKMN dan Riktu
jauh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam surat tugas, maka angka
kredit dihitung sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam masing-masing
Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
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surat tugas (IKMN dan Riktu). Hal ini sudah layak karena realisasi pemeriksaan
dan penyelesaian pemeriksaan IKMN dan Riktu jauh melebihi jangka waktu
yang ditetapkan dalam surat tugas.
Sedangkan menurut Ketua Tim Penilai, angka kredit hanya bisa dinilai dari salah
satu surat tugas, karena kedua surat tugas (IKMN dan Riktu) tersebut
mencantumkan tanggal mulai dan tanggal berakhir yang sama.
Bagaimanakah penilaian angka kredit yang tepat, apakah dihitung sesuai dengan
jumlah hari yang tertera dalam masing-masing surat tugas (IKMN dan Riktu),
atau angka kredit hanya dinilai atas salah satu surat tugas?
- Dalam kegiatan pemeriksaan serentak biasanya diterbitkan sekaligus beberapa
Surat Tugas dalam waktu yang bersamaan, sehingga tugas tersebut nampak
terlihat tumpang tindih. Jika angka kredit hanya dihitung atas satu surat tugas
saja, hal tersebut terkesan tidak adil karena waktu kerja yang digunakan untuk
menyelesaikan penugasan tersebut memerlukan waktu melebihi surat tugas.
Bagaimanakah penilaian angka kreditnya?
Penyelesaian
Secara rasional, tidak mungkin seorang auditor mengerjakan dua kegiatan pada
tempat yang berbeda pada jam dan hari yang sama.
Dalam kasus penugasan IKMN, Riktu dan Pemtak, terdapat perbedaan cara
penerbitan Surat Tugas (ST) antara satu perwakilan dengan perwakilan lainnya, yang
pada saat penerbitan ST lebih didasarkan pada segi kemudahan dan kecepatan
mengingat deadline penyelesaian laporan yang sangat singkat, sehingga dalam
beberapa hal kurang memperhitungkan kewajaran Hari Pemeriksaan (HP). Untuk
menyelesaikan permasalahan ini, atasan PFA diminta untuk kembali
memperhitungkan dan senantiasa mempertimbangkan kewajaran penentuan HP
karena sesuai SE Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 halaman 25 butir III
B 3. Atasan Langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran perhitungan angka
kredit yang diajukan oleh PFA yang berada di bawah supervisi nya.
Guna mengurangi kesenjangan dan perbedaan penentuan HP antar atasan PFA,
disarankan agar hal tersebut didiskusikan dan diputuskan dalam rapat staf lengkap
dengan tim penilai dan pimpinan unit kerja, sehingga dapat diterima oleh semua
pihak tanpa merugikan perolehan angka kredit PFA.
Adanya kenyataan bahwa realisasi penyelesaian pemeriksaan IKMN, Riktu dan
Pemtak jauh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam ST, merupakan
permasalahan lain dan Atasan Langsung PFA dapat mengajukan perpanjangan ST.
Sekali lagi harus tetap dicermati bahwa atasan langsung PFA bertanggung jawab atas
kewajaran perhitungan angka kredit.

1.1.3. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
27. Permasalahan
Kegiatan diklat yang dapat diberikan angka kredit hanya kegiatan diklat yang bersifat
kedinasan. Apakah kegiatan kursus, Brevet A/B dan sejenisnya sudah diatur secara
khusus dalam ketentuan tertentu?
Penyelesaian
Pada dasarnya kursus-kursus yang dapat diberikan angka kredit hanya kursus yang
ada kaitannya dengan pengawasan dan merupakan penugasan dari pimpinan
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(memperoleh izin dari pejabat yang berwenang di lingkungan BPKP, minimal eselon
II). Sampai saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan dan akan diatur dalam
ketentuan lebih lanjut.
28. Permasalahan
Terdapat beberapa PFA yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif untuk
kenaikan pangkat per 1 April 2001 namun diperkirakan belum
mempunyai/memenuhi jumlah angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
Berdasarkan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor SE06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999, tentang Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP, PFA tersebut tidak dapat dinaikkan
pangkatnya. Bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut?
Penyelesaian
Perolehan angka kredit dari pengembangan profesi merupakan persyaratan wajib
yang harus dipenuhi oleh setiap PFA untuk dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya tmt 1 April 2001 (sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang
Administrasi Nomor S.06.04.00-55/DI/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang
Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari dan 1 April 2001, ketentuan dimaksud berlaku
juga untuk kenaikan pangkat per 1 Januari 2001). Dengan demikian PFA harus
didorong untuk mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
Kegiatan yang dianjurkan adalah PKS secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam
sebulan dan pembuatan makalah baik secara individu maupun kelompok.
29. Permasalahan
Pada saat diberlakukan unsur pengembangan profesi sebagai salah satu syarat
kenaikan pangkat per 1 April 2001, mengingat pada saat inpassing unsur
pengembangan profesi dinihilkan, apakah angka kreditnya dihitung kumulatif sejak
yang bersangkutan menjabat PKP, atau hanya pada periode kenaikan pangkat?
Penyelesaian
Angka kredit pengembangan profesi yang diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi adalah perolehan angka kredit pada masa pangkat terakhir (lihat
buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA tahun 1999 hal 25 Pertanyaan no. 49)
30. Permasalahan
Apakah Ekspose Pemeriksaan Khusus angka kreditnya dihitung berdasarkan kegiatan
unsur pengawasan ataukah sebagai unsur pengembangan profesi sub unsur
pemaparan?
Penyelesaian
Angka kredit Ekspose Pemeriksaan Khusus dihitung berdasarkan jam penugasan
pemeriksaan khusus (unsur pengawasan), dengan pertimbangan bahwa ekspose
dimaksud merupakan bagian dari tahapan pada pemeriksaan khusus. Sedangkan
ekspose /pemaparan yang dimaksud pada unsur pengembangan profesi adalah
ekspose terhadap draft/pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan, yang
dibuktikan dengan bukti fisik berupa undangan, daftar hadir dan
draft/pedoman/modul/fatwa yang dipaparkan.
Jika terdapat PFA yang melakukan penghitungan ekspose Pemeriksaan Khusus
dengan angka kredit pengembangan profesi, Tim Penilai/Pejabat Yang Berwenang
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Menetapkan Angka Kredit dianjurkan melakukan koreksi atas penghitungan angka
kreditnya dan di masa mendatang agar lebih mencermati masalah tersebut.
1.2. UNSUR PENUNJANG
31. Permasalahan
Untuk memperoleh angka kredit atas kegiatan unsur penunjang, auditor hanya
menyerahkan fotocopy sertifikat kegiatan yang bersangkutan, apakah hal ini
diperbolehkan?
Penyelesaian
Pemberian angka kredit untuk sub unsur mengikuti konferensi/seminar di bidang
pengawasan dibuktikan dengan sertifikat seminar dan surat penugasan mengikuti
seminar atau photo copy dapat diakui jika disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
tahun 1999 halaman 30 Pertanyaan no. 61)
2. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA USAHA
32. Permasalahan
- Apakah pejabat Eselon IV di lingkungan BPKP dapat secara otomatis pindah ke
JFA berkaitan dengan rencana reorganisasi BPKP?
- Apakah pejabat Eselon IV tersebut dapat menjadi pengendali teknis tanpa
sertifikasi?
- Apakah pejabat dimaksud dapat diangkat menjadi PFA tanpa menunggu
reorganisasi?
Penyelesaian
Seorang PNS untuk dapat diangkat menjadi PFA dapat dilakukan melalui 3 (tiga)
cara, yaitu: pengangkatan pertama, perpindahan, dan inpassing.
- Dalam kaitannya dengan reorganisasi BPKP, direncanakan akan dilakukan
pengangkatan/pengangkatan kembali ke Jabatan Fungsional Auditor dari pejabat
struktural melalui inpassing, mengingat adanya perubahan organisasi BPKP dari
Keppres 31 tahun 1983 menjadi Keppres 166 tahun 2000.
- Pejabat eselon IV dapat diangkat menjadi pengendali teknis dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Bagi yang telah memiliki sertifikat penjenjangan peran pengendali teknis,
dapat diangkat kembali ke dalam JFA tanpa melalui sertifikasi,
b. Bagi yang telah memiliki sertifikat penjenjangan peran ketua tim dan belum
memiliki sertifikat penjenjangan peran pengendali teknis, dapat diangkat
kembali ke dalam JFA dengan mengikuti sertifikasi penjenjangan peran
pengendali teknis;
c. Bagi yang belum memiliki sertifikat penjenjangan peran ketua tim maupun
peran pengendali teknis, harus mengikuti matrikulasi ketua tim dan sertifikasi
penjenjangan peran pengendali teknis;
d. Bagi yang belum memiliki sertifikat JFA, harus mengikuti matrikulasi
anggota tim, matrikulasi ketua tim dan sertifikasi penjenjangan peran
pengendali teknis;
e. Ketentuan lebih lanjut secara rinci akan diatur kemudian.
Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
D:\dadang\tanyajawabJFA\final\HTJ-JFA-Final.doc

15

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

Pejabat struktural dimungkinkan untuk diangkat menjadi PFA tanpa menunggu
reorganisasi dengan cara mengajukan permohonan perpindahan jabatan kepada
Sekretaris Utama (Sesma) dan memenuhi syarat–syarat perpindahan sebagaimana
diatur dalam SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999, antara lain: telah
memperoleh sertifikat tanda lulus diklat pembentukan auditor trampil/ahli, diklat
peran JFA sesuai dengan jenjangnya dan diangkat ke dalam JFA sekurangkurangnya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

33. Permasalahan
Apakah seorang pejabat struktural yang mengajukan perpindahan menjadi PFA harus
mengikuti seluruh diklat sertifikasi yang selama ini belum/tidak pernah diikuti?
Penyelesaian
Untuk dapat diangkat ke dalam JFA yang bersangkutan harus mengikuti seluruh
diklat sertifikasi yang dipersyaratkan.
34. Permasalahan
Bagaimanakah perlakuan bagi pejabat struktural di lingkungan BPKP yang akan
beralih ke pejabat fungsional, karena dalam ketentuan Kep. Menpan No 19/1996 hal
tersebut tidak diatur.
Penyelesaian
Dilakukan dengan mekanisme pengangkatan pertama melalui perpindahan
sebagaimana diatur dalam SK Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997
tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan
angka kreditnya di lingkungan APFP romawi IX butir D.
35. Permasalahan
Terdapat seorang Akuntan yang melepaskan jabatan struktural dan sampai saat ini
belum diangkat ke dalam JFA karena belum pernah mengikuti diklat sertifikasi JFA
baik auditor ahli anggota tim maupun diklat penjenjangan peran ketua tim. Sejak 1
April 1994 s.d sekarang yang bersangkutan masih dalam pangkat Penata golongan
ruang III/c.
Penyelesaian
Untuk dapat diangkat ke dalam JFA yang bersangkutan harus mengikuti semua diklat
sertifikasi yang dipersyaratkan. Setelah lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan,
yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan pertama
dengan angka kredit sesuai dengan pangkat terakhirnya.
Sebaiknya yang bersangkutan terlebih dahulu diproses kenaikan pangkatnya secara
reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Permasalahan
Dalam hal terdapat Pelaksana Tugas Kepala, bagaimana proses penerbitan SK
Jabatan dan sejenisnya?
Bagaimanakah caranya agar PFA tidak dirugikan akibat SK jabatan dan sejenisnya
yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala?
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Penyelesaian
Dalam kondisi tersebut, SK jabatan dan sejenisnya tetap harus dibuat dan
ditandatangani oleh atasan Pelaksana Tugas Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk.
37. Permasalahan
- Terdapat auditor yang telah diangkat ke dalam JFA dan dinaikkan jabatannya,
namun sampai saat ini tidak menerima tunjangan jabatan dan kenaikan tunjangan
jabatan.
- Tunjangan PKP yang diterima PFA masih tunjangan PKP tanpa mengalami
kenaikan walaupun PFA yang bersangkutan telah naik pangkat/golongan. Karena
masalahnya nasional, mohon BPKP Pusat melakukan pendekatan kepada DJA
agar pemberian tunjangan PKP dapat diperlakukan sama di seluruh KPKN.
Penyelesaian
Sambil menunggu persetujuan tunjangan JFA maka berdasarkan surat Deputi Kepala
BPKP Bidang Administrasi Nomor S-06.04.00-613/DI/1999 tanggal 28 Juni 1999
kepada PFA dimintakan untuk tetap dapat diberikan tunjangan PKP sesuai dengan
Keppres Nomor 31 tahun 1983. Untuk itu setiap kenaikan jabatan agar dibuatkan
SPMJ dan SPMT dengan mencantumkan jabatan dan besarnya tunjangan jabatan
baru.
BPKP Pusat sudah melakukan pendekatan dengan Ditjen Anggaran, namun tidak ada
penyelesaian yang jelas/tegas sehingga kepada seluruh perwakilan diminta
melakukan pendekatan sebaik mungkin dengan KPKN setempat. Beberapa unit kerja
BPKP telah berhasil melakukan lobby kepada KPKN setempat sehingga PFA pada
unit kerja tersebut dapat dibayarkan tunjangan PKP sesuai dengan kenaikan
pangkatnya.
Sampai saat ini BPKP Pusat masih terus mengupayakan persetujuan tunjangan JFA
dengan melakukan pembahasan bersama BKN, Ditjen Anggaran, Bepeka (sebagai
pembina JFA di lingkungan Bepeka), dan instansi terkait lainnya.
38. Permasalahan
Bagaimanakah perkembangan tunjangan JFA karena dengan tidak diberikannya
tunjangan JFA, akan menimbulkan apatisme di kalangan PFA?
Penyelesaian
Masalah tunjangan JFA saat ini masih sedang dibicarakan oleh Deputi Kepala BPKP
Bidang Administrasi dengan pihak terkait. Penyediaan dana yang cukup besar harus
disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. BPKP Pusat terus mengupayakan agar
Keppres tunjangan tersebut dapat segera direalisasikan. PFA hendaknya tidak apatis,
karena akan menimbulkan kerugian bagi PFA sendiri.
39. Permasalahan
- Terdapat PFA yang tidak mau mengikuti Sertifikasi JFA.
- Terdapat PFA pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang tidak lulus
diklat sertifikasi penjenjangan peran ketua tim, kesempatan ujian ulangan
pertama s.d ketiga tidak diikuti oleh yang bersangkutan, keharusan mengikuti
kembali diklat pembentukan auditor ahli juga tidak diikuti oleh yang
bersangkutan. PFA tersebut tidak dapat dinaikkan pangkatnya ke Pembina
golongan ruang IV/a walaupun angka kreditnya telah memenuhi persyaratan.
Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
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Apakah yang bersangkutan masih bisa melaksanakan tugas pengawasan dan apa
sanksinya terhadap PFA tersebut?

Penyelesaian
Sebelum pejabat yang berwenang mengambil keputusan, hendaknya mempelajari
terlebih dahulu alasan PFA yang bersangkutan untuk tidak mengikuti ujian ulangan
dan diklat pembentukan auditor ahli. Dalam hal PFA tersebut tidak mengikuti diklat
pembentukan sebagai auditor ahli, yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan
sebagian tugas pengawasan kecuali terdapat pertimbangan lain dari pimpinan unit
kerja. Di samping itu, pimpinan unit kerja yang bersangkutan harus
mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sepanjang tidak mempengaruhi
lingkungan kerja.
Apabila terdapat unsur pelanggaran disiplin, maka PFA yang bersangkutan dapat
dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan pembebasan sementara dan
pemberhentian dari JFA dapat dilihat pada SK Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan
JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP.
40. Permasalahan
Apakah pegawai Tata Usaha yang memiliki izin mengikuti pendidikan di luar
kedinasan dan sudah memperoleh ijazah S1 Akuntansi/Manajemen dapat diangkat
sebagai PFA?
Penyelesaian
Sampai saat ini jalur yang dapat ditempuh oleh pegawai Tata Usaha untuk menjadi
PFA adalah melalui Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus.
Dengan demikian walaupun yang bersangkutan memiliki izin mengikuti pendidikan
di luar kedinasan dan telah memperoleh ijazah S1, mereka tidak secara otomatis
diangkat ke dalam JFA.
41. Permasalahan
Dalam kaitannya dengan mutasi dan promosi dari JFA ke jabatan struktural, unit
kerja manakah yang menerbitkan SK Pembebasan Sementara sebagai PFA?
Penyelesaian
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999, tentang
Organisasi, Mutasi, Tata Usaha dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi PFA di
Lingkungan BPKP, Romawi II huruf A angka 2, Pejabat Yang Berwenang
Membebaskan Sementara PFA di Lingkungan BPKP adalah:
a. Kepala BPKP bagi Auditor Ahli Utama dan Auditor Ahli Madya;
b. Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi bagi Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli
Pratama, Auditor Trampil Muda, Auditor Trampil Pratama dan Auditor Trampil
Pemula di lingkungan BPKP Pusat;
c. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi bagi Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli
Pratama, Auditor Trampil Muda, Auditor Trampil Pratama dan Auditor Trampil
Pemula di lingkungan masing-masing (termasuk Perwakilan BPKP
Kabupaten/Kota).
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Sebagai contoh, terdapat seorang PFA memangku jabatan sebagai Auditor Ahli
Muda dalam pangkat Penata golongan ruang III/c yang bertugas pada Perwakilan
BPKP Propinsi Jawa Tengah di Semarang dipindahkan menjadi pejabat struktural
eselon IV pada Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, maka
pemrosesan SK Pembebasan Sementara dari JFA dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Propinsi Jawa Tengah.
42. Permasalahan
Terdapat seorang Akuntan belum diangkat kembali sebagai PFA karena SK
Pembebasan Sementara dari JFA telah hilang.
Penyelesaian
- Pada dasarnya SK Pembebasan Sementara dari JFA sangat diperlukan sebagai
salah satu syarat agar yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai PFA.
Apabila PFA tidak memiliki SK Pembebasan Sementara dari JFA, maka
pengangkatannya kembali ke dalam JFA melalui pengangkatan pertama. Hal ini
akan sangat merugikan yang bersangkutan. Untuk itu unit kerja sebelumnya
diminta untuk membantu mencari arsip SK dimaksud.
- Bagi setiap PFA yang ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Auditor atau
menjalani tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan diharuskan
mengusulkan kepada unit kerjanya untuk diproses SK Pembebasan Sementara
dari JFA (lihat Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999,
tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit
Bagi PFA di Lingkungan BPKP, Romawi V huruf G butir 2 halaman 59)
43. Permasalahan
PFA yang sudah diangkat sebagai Pejabat Struktural tetapi belum dilantik, apakah
diperbolehkan terus membuat angka kredit?
Penyelesaian
PFA yang dipindahkan ke dalam jabatan struktural harus dibebaskan sementara dari
JFA dengan menerbitkan SK Pembebasan Sementara dari JFA tmt pelantikan. Oleh
karena itu sepanjang PFA yang bersangkutan belum dibebaskan dari JFA dan belum
dilantik sebagai pejabat struktural, yang bersangkutan masih diperkenankan untuk
menyelesaikan tugas-tugas pengawasan dan memperoleh angka kredit sesuai dengan
jam penugasannya.
44. Permasalahan
Bagaimanakah proses yang harus ditempuh oleh seorang PFA yang dibebaskan
sementara dari JFA agar dapat memperoleh angka kredit untuk dapat diangkat
kembali sebagai PFA?
Penyelesaian
Berdasarkan 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 romawi V huruf G halaman 57 terdapat
beberapa alasan Pembebasan Sementara, yaitu :
(1) karena tidak memperoleh jumlah angka kredit yang ditentukan. Selama
pembebasan sementara, PFA yang bersangkutan wajib tetap melakukan kegiatankegiatan pengawasan dan kepadanya dapat diberikan angka kredit, kenaikan
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pangkatnya tetap dipertimbangkan berdasarkan ketentuan JFA, dan yang
bersangkutan tidak berhak atas tunjangan JFA.
(2) karena sebab-sebab lain, yaitu :
a. ditugaskan di luar JFA, misalnya diangkat sebagai Pejabat Struktural. Pada
saat pengangkatan kembali dalam JFA dapat menggunakan angka kredit
terakhir yang pernah dimilikinya dalam JFA atau angka kredit kumulatif
minimal yang ditentukan dalam SK Menpan nomor 19/1996 (lampiran XX
dan XXI)
b. menjalani tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan. Selama pembebasan
sementara, PFA yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan JFA dan
kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan di luar JFA
45. Permasalahan
Seorang Auditor yang dibebaskan sementara dari JFA karena tidak memenuhi angka
kredit kumulatif minimal yang ditentukan, apakah dapat secara otomatis diusulkan
kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi?
Penyelesaian
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999, tentang
Organisasi, Mutasi, Tata Usaha dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi PFA di
Lingkungan BPKP, Romawi IV huruf G butir 4 Ketentuan Lain halaman 64-65, yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai auditor dalam waktu 3 tahun, kalau
angka kredit tidak diperoleh, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PFA.
Selama pembebasan sementara karena tidak memperoleh angka kredit kumulatif
minimal yang ditentukan, kenaikan pangkat PFA yang bersangkutan tidak dapat
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan di luar JFA. Sedangkan auditor yang
diberhentikan dari JFA dan pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat
tertinggi berdasarkan pendidikannya serta telah 4 (empat) tahun dalam pangkat/lebih,
terhadap yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler, bila telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
46. Permasalahan
Apakah kepada auditor yang tidak mengumpulkan DUPAK dapat dikenakan sanksi?
Penyelesaian
Jabatan Fungsional Auditor dilaksanakan berdasarkan self-assessment dengan
pengertian bahwa seorang PFA ikut bertanggung jawab memonitor dan menghitung
perolehan angka kreditnya sendiri untuk diserahkan kepada Tim Penilai. Dalam
ketentuan JFA secara eksplisit tidak dikenal adanya sanksi, karena segalanya
didasarkan pada profesionalisme. Namun secara implisit, sanksi dimaksud ada dalam
bentuk tidak memperoleh angka kredit. Jika kondisi ini terus berlangsung dan PFA
yang bersangkutan tidak dapat memperoleh jumlah angka kredit kumulatif minimal
yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan akan dikenakan pembebasan
sementara atau pemberhentian dari JFA. PFA yang diberhentikan dari JFA, tidak
dapat melaksanakan tugas pengawasan, tidak berhak atas tunjangan Jabatan
Fungsional Auditor dan kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku di luar JFA.
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Sebagai PNS, terhadap PFA yang tidak mengumpulkan DUPAK, atasan langsungnya
dapat mempertimbangkan untuk mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan
yang berlaku, mengingat bahwa PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib
administrasi angka kredit.
47. Permasalahan
Bagaimanakah perlakuan atas pembinaan karir PFA yang diperbantukan di BPPN?
Penyelesaian
Bagi PFA yang dipekerjakan/diperbantukan pada unit kerja/instansi di luar BPKP,
pembinaan kepegawaiannya dilakukan oleh BPKP dan perhitungan angka kreditnya
disepadankan sedekat mungkin dengan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam
JFA. Sedangkan PFA yang dilimpahkan, pembinaan karir yang bersangkutan
dilakukan oleh unit kerja/instansi yang menerima pelimpahan.
48. Permasalahan
Periode penilaian angka kredit JFA adalah 6 (enam) bulan sekali, sedangkan PFA
boleh menyerahkan DUPAK pada saat akan diproses kenaikan pangkatnya. Kondisi
ini memungkinkan para auditor menyerahkan DUPAK-nya untuk periode 4 tahun
(8 Semester), akibatnya terdapat kemungkinan satu surat tugas diajukan oleh Auditor
untuk dinilai angka kreditnya lebih dari 1 (satu) kali. Bila Tim Penilai akan
melakukan konfirmasi kepada rekan satu tim sulit dilakukan karena masing-masing
auditor memasukkan DUPAK pada periode yang berbeda.
Penyelesaian
Berdasarkan KEP. MENPAN Nomor 19/1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya
pasal 13 penilaian angka kredit auditor dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam
setahun.
Lebih lanjut dalam forum komunikasi kepegawaian telah disepakati bahwa penilaian
angka kredit dilakukan 6 bulan sekali. Keterlambatan penilaian angka kredit
diperbolehkan sampai dengan 1 tahun, untuk selebihnya tidak akan dilakukan
penilaian angka kreditnya. Ketentuan tentang keterlambatan pengumpulan berkas
angka kredit lebih dari 1 tahun tidak akan dinilai angka kreditnya, hal ini tidak
berlaku untuk penilaian angka kredit untuk pengangkatan pertama.
Ketentuan ini masih akan ditinjau kembali sesuai dengan berlakunya PP No. 99/2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS.
49. Permasalahan
Seorang Auditor dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b selama
tiga tahun tidak membuat DUPAK dan belum memiliki sertifikat ketua tim. Ternyata
setelah dilakukan penghitungan, angka kreditnya telah mencapai 300. Ketika akan
mengajukan kenaikan pangkat ke Penata golongan ruang III/c antara lain
dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat ketua tim. Peraturan ini dirasakan
menghambat dan mempersulit kenaikan pangkat PFA tersebut, karena sertifikasi
tidak setiap saat diselenggarakan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, atau kalau anggaran
diklatnya habis, bisa tahunan. Demikian pula PFA dalam pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya ke Pembina golongan ruang
IV/a harus memiliki sertifikat penjenjangan peran pengendali teknis. Tetapi,
sertifikasi penjenjangan peran pengendali teknis yang baru sekali dilaksanakan itu
entah kapan lagi dilaksanakan. Apakah memang demikian aturan dalam JFA?
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Penyelesaian
Pada dasarnya ketentuan dalam JFA antara lain dimaksudkan untuk memberikan
penghargaan kepada pejabat fungsional auditor sesuai dengan prestasi kerjanya dan
memungkinkan yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat sampai dengan
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e. 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 romawi V huruf B angka 2 halaman 51 disebutkan bahwa Bagi PFA yang
akan dinaikkan pangkatnya sebagai Penata Muda golongan ruang III/a, Penata
golongan ruang III/c, Pembina golongan ruang IV/a, dan Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/d, kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan apabila telah
mendapat kenaikan jabatan yang sesuai dengan pangkat yang akan didudukinya.
Sedangkan huruf C angka 1 c halaman 51-53 disebutkan bahwa seorang PFA dapat
naik jabatan setingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan antara lain untuk
auditor ahli telah memperoleh sertifikat peran.
Untuk kenaikan jabatan dari Auditor Ahli Pratama ke Auditor Ahli Muda diwajibkan
mempunyai Sertifikat Penjenjangan Peran Ketua Tim, untuk kenaikan jabatan dari
Auditor Ahli Muda ke Auditor Ahli Madya diwajibkan mempunyai Sertifikat
Penjenjangan Peran Pengendali Teknis, untuk kenaikan jabatan dari Auditor Ahli
Madya ke Auditor Ahli Utama harus mempunyai Sertifikat Penjenjangan Peran
Pengendali Mutu.
Mulai tahun 2000 pelaksanaan diklat pembentukan, diklat alih jalur dan diklat
penjenjangan direncanakan untuk dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 tahun.
Seorang PFA adalah seorang profesional yang diharapkan memahami ketentuanketentuan mengenai JFA. PFA akan senantiasa mandiri dan mengetahui kapan yang
bersangkutan mengajukan penghitungan angka kreditnya ke sekretariat tim penilai.
JFA dilaksanakan berdasarkan self-assessment dengan pengertian bahwa seorang
Pejabat Auditor ikut bertanggung jawab memonitor dan menghitung perolehan angka
kreditnya sebelum diserahkan kepada Tim Penilai. Dengan demikian pada saat angka
kreditnya berjumlah minimal 175 seorang PFA akan mengajukan diri untuk dapat
mengikuti diklat peran ketua tim.
50. Permasalahan
Mohon informasi tentang eksistensi SKB Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala
BPKP No. 10 tahun 1996, No. 49/SK/S/1996, dan No. KEP-386/K/1996 tanggal 6
Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya. Mengingat
simpang siurnya informasi tentang kenaikan pangkat/golongan auditor trampil dalam
kaitannya dengan masa kerja golongan, kami berpedoman pada SKB tersebut sebagai
acuan dalam mengajukan kenaikan pangkat/golongan. Informasi dari seorang
akuntan mengatakan bahwa SKB tersebut sudah dicabut akan tetapi surat pencabutan
tidak kami dapatkan. Informasi lain mengatakan bahwa kami keliru menafsirkan
SKB tersebut. Yang kami tanyakan adalah:
a. Apakah SKB ini masih berlaku ?
b. Jika masih berlaku apakah angka kredit yang telah kami peroleh memenuhi syarat
untuk diajukan dalam kenaikan pangkat/golongan (ke Penata Muda golongan
ruang III/a) dalam hal penyesuaian ijazah ?
c. Mengingat masa kerja golongan kami baru satu setengah tahun (per 1 Oktober
2000) apakah kenaikan pangkat ke Penata Muda golongan ruang III/a masih
harus menunggu masa kerja golongan 2 tahun seperti biasanya berlaku.
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Bagaimanakah kaitannya dengan SKB tersebut yang menyatakan minimal
setahun dalam pangkat terakhir.
Penyelesaian
a. Sampai saat ini SKB Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP No. 10
tahun 1996, No. 49/SK/S/1996 dan No. KEP-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996
tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku.
Dengan demikian masih merupakan acuan bagi pelaksanaan JFA di lingkungan
Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan BPK.
b. Sudah tentu angka kredit kumulatif yang diperoleh dan telah ditetapkan oleh
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat digunakan sebagai
dasar untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
c. Sebagaimana telah dinyatakan dalam SKB pasal 10 ayat (2), kenaikan pangkat
yang bersangkutan dapat diproses untuk periode kenaikan pangkat berikutnya
tanpa harus menunggu sampai masa 2 tahun dalam kepangkatan karena yang
dipersyaratkan adalah sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat
terakhir. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya penyesuaian
ijazah.
Ketentuan ini berlaku khusus bagi PFA dalam pangkat Pengatur Tingkat I
golongan ruang II/d yang telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir
minimal 1 (satu) tahun.
d. Karena saat ini yang bersangkutan masih memangku jabatan sebagai sebagai
Auditor Trampil Pemula disarankan untuk segera diusulkan kenaikan jabatan
menjadi Auditor Trampil Pratama dalam pangkat Penata Muda golongan ruang
III/a. Selanjutnya yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti diklat
sertifikasi pindah jalur. Bila telah memiliki sertifikat tanda lulus, dan persyaratan
yang lain terpenuhi maka proses selanjutnya adalah alih jabatan ke dalam Jabatan
Auditor Ahli Pratama, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
51. Permasalahan
Seorang Auditor Trampil Pratama dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
bekerja pada Puslitbangsiswas BPKP. Tugas utama di Puslitbangsiswas antara lain
melaksanakan penelitian dan penyusunan pedoman di bidang pengawasan. Yang
bersangkutan mengalami kesulitan pada saat akan menyusun berkas pengajuan
angka kredit, karena angka kredit untuk kegiatan penelitian tidak ada dalam daftar
rincian angka kredit JFA. (Lampiran 1A SK Menpan No. 19/1996 tanggal 2 Mei
1996).
a. Tepatkah penempatan Auditor Trampil Pratama di Puslitbangsiswas mengingat
untuk penilaian angka kreditnya tidak tersedia jenis kegiatan penelitian,
penyusunan pedoman dan penyusunan sisdur?
b. Untuk kegiatan penelitian dan penyusunan pedoman, penilaian angka kreditnya
menggunakan butir kegiatan yang mana? Sebagai perbandingan dikemukakan
bahwa bagi Auditor Ahli Pratama Anggota Tim dapat menggunakan butir
kegiatan nomor 33 yaitu “melaksanakan penelitian di bidang pengawasan”.
c. Apakah penilaian angka kredit untuk suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan
penilaian kegiatan lainnya.
d. Apakah yang bersangkutan harus menggunakan angka kredit Auditor Ahli
Pratama atau menggunakan penilaian angka kredit tertinggi Auditor Trampil
Pratama yaitu 0,0103 untuk setiap kegiatan yang berbeda?
e. Apakah Puslitbangsiswas hanya tepat untuk penempatan PFA yang telah
memangku jabatan sebagai Auditor Ahli Muda pangkat Penata golongan ruang
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III/c ke atas berdasarkan jenjang JFA, karena dalam jenjang tersebut terdapat
penilaian angka kredit untuk kegiatan penelitian, penyusunan pedoman, dan
penyusunan sisdur?
f. Apakah tepat kalau disebut bahwa PFA tersebut melaksanakan kegiatan yang
bukan ruang lingkup kegiatan JFA karena yang bersangkutan masih sebagai
Auditor Trampil Pratama?
Penyelesaian.
a. Yang paling tepat adalah menempatkan pejabat fungsional peneliti di
Puslitbangsiswas. Namun demikian masih dimungkinkan seorang pejabat
fungsional Auditor memperoleh angka kredit dari kegiatan penelitian karena
memang terdapat kegiatan penelitian dalam salah satu butir kegiatan yang
tersedia di JFA.
b. Untuk Auditor Trampil Pratama memang tidak tersedia angka kredit dari
kegiatan penelitian karena kegiatan tersebut tidak ada dalam rincian tugas-tugas
pengawasan auditor trampil pratama. Namun demikian jika yang bersangkutan
melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari jenjang seharusnya, auditor
tersebut diberikan angka kredit tertinggi dalam jenjangnya. Sebagai contoh jika
Auditor Trampil Pratama melakukan kegiatan penelitian di bidang pengawasan
akan diberikan angka kredit 0,0103 dan Auditor Trampil Muda yang mendapat
tugas menyusun pedoman-pedoman dibidang pengawasan akan memperoleh
angka kredit sebesar 0,0229.
c. Angka kredit dari suatu kegiatan tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan lainnya.
Yang terjadi pada kasus tersebut adalah tugas limpah, yaitu tugas pengawasan
yang diberikan kepada seorang auditor di luar tugas-tugas pengawasan yang
seharusnya dilaksanakan oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam
SK Menpan Nomor 19/1996.
52. Permasalahan
Ada kesan bahwa Tim Penilai bangga kalau pada saat menilai angka kredit dapat
mencoret/mengurangi angka kredit yang diajukan oleh PFA.
Penyelesaian
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Tim Penilai tidak dibentuk untuk
mencoret/mengurangi angka kredit PFA. Jika perhitungan angka kredit yang
diajukan oleh PFA telah dilakukan secara benar/wajar, tidak ada alasan bagi Tim
Penilai untuk mencoret/mengurangi angka kredit yang diajukan oleh PFA.
Salah satu tugas Tim Penilai adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran berkasberkas yang dipersyaratkan dan melaksanakan penilaian terhadap setiap usulan
penetapan angka kredit.
Berdasarkan hasil evaluasi kami, perbedaan pendapat antara PFA dengan Atasan
Langsung PFA maupun Tim Penilai lebih disebabkan adanya perbedaan penafsiran
dalam menerapkan ketentuan yang ada. Dalam agenda/program kerja Sesma, telah
direncanakan peningkatan sosialisasi JFA dan Pola Diklat kepada seluruh PFA,
Atasan Langsung PFA, Tim Penilai, dan Sekretariat Tim Penilai. Disamping itu,
untuk mengurangi perbedaan pendapat dimaksud telah ditempuh berbagai cara,
misalnya dengan menerbitkan Himpunan Tanya Jawab, Surat Edaran dan ketentuan
lainnya, melakukan sosialisasi pelaksanaan JFA, menyelenggarakan berbagai forum
komunikasi, membuka rubrik Konsultasi JFA pada majalah “Warta Pengawasan”,
melakukan evaluasi dan asistensi JFA dengan membentuk Tim Asistensi dan
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Evaluasi JFA dengan SK Kepala BPKP nomor Kep-06.04.00-788/K/2000 tanggal 11
Desember 2000.
53. Permasalahan
Banyak masalah-masalah dan perbedaan pendapat yang diputuskan hanya dengan
"menurut Tim Penilai" tanpa bisa menunjuk kepada peraturan/ketentuan tertulis.
Hendaknya BPKP Pusat membuat ketentuan-ketentuan tertulis sehingga PFA tidak
dirugikan dengan keputusan Tim Penilai.
Penyelesaian
Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan JFA telah
tersedia (Himpunan Peraturan JFA, Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.0022/K/1999 dan Surat Edaran lainnya, serta Himpunan Tanya Jawab JFA). Namun
berdasarkan pengamatan, pemahaman atas ketentuan tersebut belum cukup memadai,
sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Tim Penilai, PFA juga tidak
dapat menunjukkan rujukan ketentuan yang menjadi dasar pendapatnya. Disarankan
agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan JFA mempelajari dan memahami
ketentuan-ketentuan JFA secara utuh.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan, diharapkan Tim Asistensi
dan Evaluasi JFA dapat menjembatani perbedaan penafsiran tersebut dan apabila
diperlukan dapat diterbitkan ketentuan yang dapat menghilangkan perbedaan
penafsiran dimaksud.
54. Permasalahan
Seorang lulusan Program D III Ajun Akuntan dengan Kurikulum Khusus dalam
pangkat Pengatur golongan ruang II/c tmt 1 Oktober 1998 mempunyai angka kredit
kumulatif per 30 Juni 1999 sejumlah: 66,93. Yang bersangkutan sudah memiliki
sertifikat tanda lulus diklat sertifikasi pembentukan auditor tingkat trampil pada
tahun 1999, namun sampai saat ini belum diangkat sebagai PFA.
Penyelesaian
Agar pimpinan unit kerja menyampaikan usul Pengangkatan Pertama sebagai PFA
kepada Kepala BPKP cq. Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 romawi IV
huruf C butir 2 halaman 43.
55. Permasalahan
Bagaimanakah kejelasan status pegawai “titipan” yang berasal dari Perwakilan BPKP
Prop. Maluku (Ambon)? Bagaimanakah dengan perhitungan angka kredit selama
bertugas di Ambon mengingat data-data pendukungnya tidak dapat diperoleh lagi?
Penyelesaian
Sedang diupayakan penyelesaiannya, dengan semaksimal mungkin mencari berkas
penugasan yang ada. Sebagian PFA sudah dapat diproses kenaikan pangkatnya.
Kepada seluruh PFA “titipan” yang berasal dari Perwakilan BPKP Prop. Maluku
telah disampaikan surat guna menginventarisir kembali permasalahan masing-masing
PFA. Bagi PFA yang masih belum dapat menyelesaikan perhitungan angka kredit
selama penugasan di Ambon agar segera menghubungi mantan Kasubbag
Kepegawaian Perwakilan BPKP Prop. Maluku di Jakarta.
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Kepada para pimpinan unit kerja dan Kabag TU dimana para PFA Perwakilan
Propinsi Ambon bertugas, agar segera menyelesaikan proses penghitungan angka
kredit tersebut.
56. Permasalahan
Disarankan untuk menerapkan komputerisasi dalam administrasi angka kredit dengan
menciptakan program komputer yang dapat secara langsung menghubungkan datadata penugasan dengan angka kredit yang dihasilkan untuk dapat meminimalkan
perbedaan pendapat antara PFA dengan Tim Penilai.
Penyelesaian
Saat ini Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan sedang
merancang program tersebut.
57. Permasalahan
Apabila seorang PFA keberatan atas penilaian angka kredit yang diberikan oleh Tim
Penilai dapatkah mengajukan "banding" ke BPKP Pusat?
Penyelesaian
Angka kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit adalah bersifat final. Tim Penilai bertugas membantu Pejabat Yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menilai kesesuaian perhitungan angka
kredit yang diajukan PFA dengan ketentuan yang berlaku. Keberatan PFA atas
penilaian Tim Penilai dapat diajukan kepada Kepala Perwakilan selaku Pejabat Yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
Dalam hal adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan yang berlaku dalam
penetapan angka kredit, Tim Asistensi dan Evaluasi JFA dapat melakukan review
terhadap kertas kerja penetapan angka kredit, dan memberikan rekomendasi
perbaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
58. Permasalahan
Apakah Pusdiklatwas BPKP mempunyai program pendidikan dan pelatihan bagi
pejabat struktural APFP di luar BPKP yang menginginkan penambahan ilmu
pengetahuan dan untuk lebih memahami permasalahan di bidang pengawasan.
Penyelesaian
Bagi pejabat struktural APFP diluar BPKP telah dibuat Diklat Manajer Pengawasan
yang pelaksanaannya akan direncanakan berlangsung minimal satu tahun sekali.
Dalam diklat ini diajarkan bagaimana mengelola suatu unit kerja pengawasan
sehingga bisa berjalan secara efisien dan efektif. Disamping itu, Pusdiklatwas dapat
bekerja sama dengan APIP lainnya untuk merancang dan menyelenggarakan
berbagai diklat sesuai dengan kebutuhan PFA.
59. Permasalahan
Berkenaan dengan jadwal waktu untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA yang
berbenturan dengan jadwal waktu penugasan, dapatkah peserta dari itwilkab
langsung mendaftar atau bahkan ikut serta dalam diklat sertifikasi tersebut, sepanjang
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telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tanpa saringan dari Itwilprop
selaku koordinator Itwilkab.
Penyelesaian
Pusdiklatwas setiap tahun telah mengirimkan kalender Diklat ke seluruh unit kerja
pengawasan, sehingga peserta dapat mengetahui dan merencanakan jadwal diklatnya.
Dengan tidak mengurangi kewenangan Itwilprop sebagai koordinator dan juga agar
tidak terjadi kesalahpahaman diantara mereka, pada dasarnya perserta dari Itwil dapat
mengikuti diklat sertifikasi JFA baik yang diselenggarakan di unit kerja masingmasing ataupun di unit kerja terdekatnya. Walaupun demikian karena penyertaan
seorang PNS terkait dengan jenjang jabatan dan pengembangan karir PNS yang
bersangkutan, mohon yang bersangkutan harus menyertakan pengusulan dan/atau
penugasan dari pimpinan unit APFP. Mengingat diklat dan pengembangan profesi
sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas JFA, maka masing-masing PFA dan unit
kerja pengawasan diharapkan dapat menjadwalkan hari untuk diklat dan
pengembangan profesi dalam setiap rencana pengawasan tahunannya.
60. Permasalahan
Apakah standar kelulusan peserta diklat JFA dikaitkan dengan penilaian/kinerja
instruktur? Bila standar kelulusan dikaitkan dengan instruktur akan mengakibatkan
tingkat kelulusan yang rendah. Hal ini disebabkan ada beberapa instruktur yang tidak
dapat mentransfer ilmunya kepada peserta diklat secara baik, sehingga masih banyak
peserta diklat tidak dapat memahami materi diklat.
Penyelesaian
Kelulusan peserta diklat ditentukan berdasarkan nilai (absolut) ujian yang diperoleh
masing-masing PFA dan tidak dikaitkan dengan penilaian/kinerja instruktur. Namun
untuk mempertahankan dan senantiasa meningkatkan mutu instruktur, setiap
instruktur diwajibkan mengikuti diklat traning for trainers (TOT) umum maupun
khusus untuk materi sertifikasi tertentu. Disamping itu, pemilihan instruktur juga
dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan penilaian dan pertimbangan
atasan langsung dan pimpinan unit kerja instruktur yang bersangkutan.
Pada setiap akhir penyelenggaraan diklat, kepada para peserta diklat diberikan
formulir evaluasi instruktur untuk diisi dengan Penyelesaian yang jujur dan formulir
yang telah diisi diberikan kepada penyelenggara sebagai masukan dan bahan
pertimbangan dalam penilaian kinerja instruktur. Namun seringkali para peserta
diklat tidak memberikan evaluasi secara benar yaitu dengan memberikan nilai tinggi
kepada para instruktur walaupun bertentangan dengan hatinya atau tidak sesuai
dengan kenyataan yang ada. Pusdiklatwas senantiasa berupaya memilih instruktur
terbaik guna membantu para PFA dalam memahami materi sertifikasi. Dalam hal
terdapat instruktur yang kurang dapat menyampaikan materi diklat dengan baik atau
terdapat penyelenggaraan ujian yang tidak obyektif/tidak sehat, agar disampaikan
kepada Pusdikltawas dengan cara obyektif dan konstruktif.
61. Permasalahan
Apakah prosentase kehadiran peserta untuk mengikuti ujian dapat diperingan?
Penyelesaian
Diklat auditor menekankan pada pelatihan dan bukan pendidikan, sehingga kehadiran
peserta merupakan suatu keharusan dalam rangka mencapai/meningkatkan mutu dan
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profesionalisme PFA. Sampai saat ini kami belum melihat alasan yang tepat untuk
memperingan prosentase kehadiran.
62. Permasalahan
Mengapa pengumuman hasil ujian terlalu lama diterima oleh peserta? Hal ini sangat
memberatkan peserta yang harus mengikuti ujian ulangan, bila pengumuman tersebut
mendadak dan sangat dekat waktunya dengan jadwal ujian ulangan.
Penyelesaian
Pengumuman hasil ujian idealnya dapat diketahui oleh para peserta diklat segera
setelah yang bersangkutan selesai mengikuti ujian. Demikian pula sertifikat tanda
kelulusan dapat diberikan kepada yang bersangkutan segera setelah adanya
pengumuman kelulusan. Dalam tahun 2001 jadwal ujian sertifikasi direncanakan
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan
Nopember. Apabila calon peserta ujian karena suatu alasan belum siap atau belum
dapat mengikuti ujian pada kesempatan pertama, maka yang bersangkutan dapat
mendaftar untuk mengikuti ujian pada kesempatan berikutnya. Pusdiklatwas akan
senantiasa memperbaiki penyelenggaraan diklat termasuk segera memeriksa hasil
ujian diklat dan menyebarluaskan kepada yang bersangkutan. Keterlambatan
pengumuman dan penerbitan sertifikat yang terjadi selama ini semata-mata hanya
karena adanya masalah-masalah teknis dan banyaknya kesibukan Pusdiklatwas.
63. Permasalahan
Dalam diklat sertifikasi untuk JFA terdapat materi pembuatan Kertas Kerja Audit dan
Laporan Hasil Audit yang terpisah. Apakah tidak sebaiknya materi tersebut digabung
karena kedua materi tersebut sangat berhubungan erat dan agar menjadi jelas dan
mudah dimengerti.
Penyelesaian
Audit merupakan suatu proses dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak
lanjut dan pemantauan hasil audit. Materi pembuatan Kertas Kerja Audit merupakan
bagian dalam proses pelaksanaan sedangkan pembuatan LHA merupakan bagian
tahap pelaporan. Jenis materi dan jumlah jam latihan untuk masing-masing materi
diklat ditentukan melalui suatu tim dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan
jenjang auditor. Dari segi perencanaan pelatihan, kedua materi tersebut dipisah untuk
masing-masing peserta sesuai dengan kompetensi tugas jabatannya sebagai anggota
tim dan sebagai ketua tim.
64. Permasalahan
Dalam diklat sertifikasi JFA, mengapa contoh materi untuk pembuatan Kertas Kerja
Audit hanya dari penugasan untuk pemeriksaan DIK/Rutin saja tidak ada dari
penugasan pemeriksaan BUMN/D? Padahal peserta diklat sertifikasi tidak hanya
melakukan pemeriksaan DIK/Rutin saja.
Penyelesaian
Contoh-contoh yang diberikan pada diklat sertifikasi JFA memang contoh yang dapat
digunakan oleh semua peserta, baik BPKP dan non-BPKP, sehingga contoh dalam
modul diambil dari contoh yang umum yaitu pemeriksaan DIK/rutin. Namun
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demikian, saran untuk memperkaya contoh-contoh dalam modul pelatihan akan
senantiasa kami pertimbangkan.

65. Permasalahan
Dalam diklat sertifikasi JFA, mengapa contoh dalam materi kasus audit sampling
tidak diambil dari kasus yang ada di lapangan, sehingga materi tersebut menjadi tidak
cocok pada waktu penerapannya di lapangan.
Penyelesaian
Pusdiklatwas sudah dan senantiasa berusaha memberikan materi pelatihan agar
setelah mengikuti pelatihan para PFA mampu melaksanakan tugas di lapangan.
Modul pelatihan akan terus disempurnakan dengan menambahkan contoh kasus atau
modus operandi dari hasil-hasil pengawasan, sehingga diharapkan dapat
memudahkan pemahaman para peserta diklat. Sumbangan contoh-contoh kasus dari
para PFA sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan sangat diharapkan.
66. Permasalahan
Pada waktu pelaksanaan pemaparan materi diklat sampling audit banyak dilakukan
perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh instrukturnya di kelas. Mengapa modul
tersebut tidak diperiksa terlebih dahulu sebelum diberikan kepada peserta.
Penyelesaian
Setiap materi pelatihan, sebelum dicetak telah dibahas terlebih dahulu oleh tim
penyusun dan tim pembahas modul, kemudian diedit oleh tim editing. Apabila masih
terdapat kekeliruan dalam materi pelatihan maka materi tersebut akan diperbaiki
kembali. Perbaikan ataupun tambahan yang diberikan oleh instruktur di kelas sangat
dimungkinkan, dan tambahan sifatnya memperkaya modul yang ada, karena pada
dasarnya modul yang disediakan merupakan materi minimal yang harus diberikan
kepada para peserta diklat. Setelah mengikuti diklat, diharapkan para peserta dapat
lulus sertifikasi dan yang lebih penting para peserta mendapatkan tambahan ilmu
untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengawasan.
67. Permasalahan
Bagaimanakah apabila contoh kasus soal/ujian dibahas di kelas? Hal tersebut akan
sangat membantu peserta dalam ujian.
Penyelesaian
Untuk beberapa materi pelatihan sudah diberikan contoh-contoh kasus untuk dibahas
pada waktu penyelenggaraan diklat. Contoh-contoh kasus tersebut dijelaskan dalam
rangka menambah kemampuan peserta diklat dalam pelaksanaan tugasnya
dilapangan dan tidak sekedar dalam rangka mengikuti ujian sertifikasi saja.
68. Permasalahan
Banyak materi diklat sertifikasi yang diulang-ulang untuk setiap diklat sertifikasi
seperti SPM dan HAKD.

Tim Asistensi dan Evaluasi JFA
D:\dadang\tanyajawabJFA\final\HTJ-JFA-Final.doc

29

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Penyelesaian
Pusdiklatwas saat ini telah melakukan reviu dan revisi modul yang ada. Revisi modul
tersebut termasuk pembagian materi diklat untuk mata pelajaran yang sama untuk
jenjang peran/pangkat yang berbeda. Secara umum materi pada Diklat Pembentukan
Auditor sampai dengan Diklat Penjenjangan Pengendali Mutu tidak terdapat materi
yang berulang.
Materi yang hampir sama dijumpai apabila mengikuti Diklat Pindah Jalur yaitu untuk
mata pelajaran sebagai berikut:
Diklat Pembentukan Auditor Trampil:
a. Pengantar Auditing;
b. Pengantar Sistem Pengendalian Manajemen (SPM);
c. Sistem Administrasi Keuangan Negara I (SAKN I);
d. Sistem Administrasi Keuangan Daerah I (SAKD I);
e. Pedoman Pelaksanaan Anggaran I (PPA I).
Diklat Pembentukan Auditor Ahli:
a. Auditing;
b. Sistem Pengendalian Manajemen;
c. Sistem Administrasi Keuangan Negara II (SAKN II);
d. Sistem Administrasi Keuangan Daerah II (SAKD II);
e. Pedoman Pelaksanaan Anggaran II (PPA II).
69. Permasalahan
Seorang PFA trampil mengikuti diklat sertifikasi pindah jalur, namun karena
sedikitnya jumlah peserta maka digabungkan dengan kelas diklat entry level ahli.
Masalahnya adalah pada waktu pelaksanaan ujian terdapat beberapa perbedaan
jumlah materi yang diujikan untuk kedua diklat tersebut sehingga menimbulkan
kecemburuan bagi peserta diklat yang harus mengikuti ujian yang lebih banyak.
Penyelesaian
Pada dasarnya penggabungan kelas dimungkinkan selama kapasitas masih tersedia
dan untuk diklat yang setara.
Perbedaan ujian mata pelajaran diklat mungkin terjadi karena bagi peserta diklat
pindah jalur telah mengikuti dan lulus ujian untuk beberapa mata pelajaran pada saat
mengikuti diklat pembentukan auditor trampil.
70. Permasalahan
Mengapa dalam pengumuman kelulusan sertifikasi JFA hanya mencantumkan
hasilnya saja, yaitu lulus dan tidak lulus? Agar tidak menimbulkan penilaian yang
negatif terhadap pelaksanaan ujian dan proses penilaiannya saya mengusulkan agar
penilaian setiap nomor yang diujikan dicantumkan dalam pengumuman tersebut.
Penyelesaian:
Pengendalian intern terhadap penyelenggaraan ujian sangat ketat sehingga apabila
terdapat suatu penyimpangan akan segera terdeteksi. Untuk mengurangi subyektifitas
dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam penilaian hasil ujian, kelulusan sertifikasi
JFA ditentukan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur Pusdiklatwas dan Sesma.
Dengan berbagai pertimbangan, sampai saat ini belum terdapat kebijakan untuk
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mencantumkan nilai ujian maupun melampirkan Penyelesaian soal-soal diklat dalam
pengumuman hasil ujian sertifikasi JFA.

ooo000ooo
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