
 BLU adalah instansi Pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan
pendekatan bisnis.

 Fleksibilitas BLU:
- keleluasaan pengelolaan keuangan
- Diperlukan akuntabilitas yang jelas berupa SOP, kontrak, juknis yang ditetapkan

oleh Pemimpin BLU (ps.8 PMK 129/PMK.05/2020).

Konsepsi BLU serta Kebijakan Pemberian Penghasilan bagi Pejabat/Pegawai pada BLU

PP 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan BLU

Guna mendukung optimalisasi layanan, pegawai pada
BLU dapat berupa pegawai PNS dan/atau tenaga
profesional non-PNS. Adapun tenaga profesional non-
PNS dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap maupun
secara kontrak.

PP 74 Tahun 2012
tentang Perubahan PP 23/2005

Pembayaran
Remunerasi

Pay For Position (P1) Pay For Performance (P2) Pay For People (P3) 

Selain P1 dan P2:
- Tunj. Trans. & Perum.
- Pesangon
- Lembur, Uang makan
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Remunerasi ke-13
- THR
- Bonus

a. Penghargaan atas kinerja
b. Dikaitkan dengan pencapaian

target sesuai kontrak kinerja
c. Berupa insentif 
d. Bersifat tidak tetap sesuai riil

capaian kinerja
e. Range: min. 25%; max. 

administratif 150%, fungsional/ 
profesional 200% s.d 300%.

a. Penghargaan atas komitmen
kesediaan pegawai bekerja
pada peran jabatannya

b. Dikaitkan dengan harga
jabatan

c. Berupa gaji/honorarium 
(bagi Dewas)

d. Bersifat tetap dan rutin
(fixed cost).

 Terhadap Pegawai Tetap, berlaku skema remun
sesuai ketentuan yang ada yakni diberikan
remun berupa gaji (P1) dan insentif (P2). 
Adapun insentif dimaksud, dibayarkan sesuai
riil kinerja.

 Terhadap Tenaga Profesional non-PNS Kontrak, 
dibayarkan insentif sesuai perjanjian kontrak
yang disepakati.



Surat Dir.PPKBLU No. S-7156/PB.5/2016 Surat SesDitjen Yankes No. PR.02.03/I.1/6028/2016

 Status PPDS/Residen pada BLU Rumah Sakit:

1. Tenaga magang penugasan dari Universitas;
2. Sebagai Nakes (cont: masa pandemi)

 Kontrak PPDS

(Untuk kejelasan status dan dasar otorisasi pengeluaran
keuangan).

1. Magang: kontrak antara Universitas – RS – PPDS

- mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, 
standar pelayanan dan keselamatan, sanksi, 
dan masa berlaku kerja sama.

- Hak keuangan PPDS (harus mempertimbangkan
bahwa PPDS tidak memiliki kewenangan klinis
atas tindakan)

2. Pedoman:  RS membuat juknis tugas, hak, 
kewajiban antara DPJP dan PPDS

- Hak keuangan DPJP sebagai pembimbing PPDS

- Hak keuangan PPDS selaku bagian dari RS 
dalam melakukan tindakan layanan

- Sumber dana PPDS  beban RS
kontribusi Universitas?

Kebijakan Insentif bagi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) pada RS BLU


