
 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 
                                                    NOMOR :                  
                                                                 

TENTANG 
 
PEDOMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN  UNTUK PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

DI JAJARAN DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 72 tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negri Sipil di 
Satuan kerja Perangkat Daera Unit Kerja Perangkat yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta terdapat beberapa ketentuan 
yang harus ditetapkan lebih terinci; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 
tentang Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa perubahan 
mengenai status pegawai; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu menetapkan suatu Pedoman yang dapat 
dipergunakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di jajaran Dinas 
Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah dalam menetapkan Peraturan bagi pegawai 
Badan Layanan Umum Daerah yang dimiliki. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 

  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

  3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

  5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
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  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/02/MPAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di 
Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

  7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomoe Kep. 
100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Tata Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; 

  8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
72 tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negri Sipil di Satuan 
kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi 
Khusus Ibukota Jakarta; 

  9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
165 tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PEDOMAN TENTANG PERATURAN PEGAWAI BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH YANG BEKERJA PADA UNIT KERJA PERANGKAT 
DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI JAJARAN DINAS KESEHATAN 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Pengertian Istilah 

 
Dalam peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

 
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Provinsi Daerah Istimewa Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Gubernur No. 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempekerjakan Pegawai Non 
PNS dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain; 

 
5. SKPD Pembina Teknis adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap tugas dan 

fungsi UKPD yang menerapkan PPK BLUD; 
 
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalan bagian atau 

sub ordinat dari SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan mempekerjakan Pegawai 
Non PNS dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain; 

 
7. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian atau sub 

ordinat dari SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan mempekerjakan Pegawai Non 
PNS dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain; 

 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta; 
 
9. Pegawai BLUD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pegawai Badan Layanan 

Umum Daerah yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara (ASN); 
 
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah 

pegawai yang bukan berstatus ASN, atau pensiunan ASN, atau bukan berstatus 
TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh unit kerja di lingkungan 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang menerapkan PPK-BLUD dengan 
menerima upah/imbalan dalam bentuk lain; 

 
11. Suami/isteri adalah seorang yang secara sah menjadi suami/isteri menurut hukum 

dari dari pegawai Non ASN yang telah didaftarkan di unit kerjanya; 
 
12. Anak adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pegawai dan atau anak 

angkat dari pegawai yang diakui dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang 
berwenang, berusia sampai dengan 18 tahun yang belum bekerja atau belum 
menikah dan telah didaftarkan di unit kerjanya; 

13. Keluarga pegawai adalah seorang suami/isteri dan anak dengan jumlah yang 
merupakan tanggungan maksimal 3 (tiga) orang anak; yang tercantum sesuai dengan 
Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar pada bagian kepegawaian di unit kerjanya; 
 

14. Orang tua pegawai adalah orang tua kandung atau mertua yang dapat dibuktikan 
dengan Akte Kelahiran; 

 
15. Ahli waris adalah suami/isteri dan atau anak-anak pegawai atau orang lain yang telah 

ditetapkan sebagai ahli waris oleh/dalam peratturan perundang-undangan atau agama 
yang diakui oleh Pemerintah; 

 
16. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan 

untuk mendukung penyelesaian tugas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD; 
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17. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak 
Pegawai BLUD, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain 
yang diberikan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja 
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, 
peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama; 

 
18. Upah adalah hak Pegawai BLUD yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian 
Kerja Bersama; 

 
19. Lembaga profesional adalah lembaga berbadan hukum yang dalam kegiatan 

usahanya menyediakan jasa profesional pada bidang tertentu; 
 
20. Profesional adalah individu atau perseorangan yang memiliki kompetensi pada 

bidangnya yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari lembaga yang 
bertanggung jawab sesuai dengan profesi dan peraturan yang berlaku; 

 
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat 

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas 
jaminan sosial pegawai atau pekerja melalui program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua dan jaminan kematian; 

 
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS 

Kesehatan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas jaminan sosial 
pegawai atau pekerja melalui program jaminan kesehatan; 

 
23. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam 

kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD yang memiliki izin operasional dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; 

 
24. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai BLUD yang melebihi jam 

kerja normal atau pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. 
 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

 
1) Pedoman Peraturan Kepegawaian untuk Pegawai BLUD ini berlaku bagi semua 

Pegawai BLUD yang bekerja pada SKPD dan UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD. 
 

2) Pedoman Peraturan Kepegawaian ini merupakan peraturan pokok dan standar bagi 
SKPD / UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan 
PPK-BLUD, serta merupakan pegangan bagi pihak UKPD untuk menetapkan 
Peraturan Pegawai BLUD di UKPD nya. 
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3) Rincian ketentuan, peraturan dan prosedur standar yang mengatur pelaksanaan suatu 
ketentuan dalam peraturan ini diatur lebih lanjut serta merupakan satu kesatuan 
dengan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

Pasal 3 
Maksud dan Tujuan 

 
1) Maksud Pedoman Peraturan ini dibuat untuk  SKPD / UKPD merumuskan secara 

jelas hak dan kewajiban Pegawai BLUD yang bekerja pada UKPD di lingkungan Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD secara seimbang. 
 

2) Tujuan Pedoman Peraturan ini adalah untuk mengatur hubungan kerja, syarat-syarat 
dan ketentuan kerja, menciptakan hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab, 
mengatur perbedaan pendapat dan keluh kesah, memperbaiki dan mengembangkan 
kerjasama dalam memberikan pelayanan terbaik dan bermutu kepada masyarakat di 
lingkungan Provinsi DKI Jakarta. 
 

BAB II 

FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI PEGAWAI NON PNS 

Pasal 4 
Penetapan Formasi Kebutuhan Pegawai 

 
1) SKPD / UKPD setiap tahun menyusun dan menetapkan formasi kebutuhan Pegawai 

BLUD dan mendapatkan persetujuan dari SKPD Pembina Teknis. 
 

2) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal 
sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan azas efektifitas dan efisiensi. 

Pasal 5 
Penerimaan atau Rekrutmen Pegawai 

 
1) Penerimaan Pegawai BLUD dilakukan berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang 

telah disusun dan ditetapkan. 
 
2) Penerimaan Pegawai BLUD diluar formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan harus 

atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

3) Penerimaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
SKPD / UKPD yang bersangkutan dan dilaporkan pada SKPD Pembina secara 
berjenjang. 
 

4) Tata cara penerimaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Prosedur Standar Pelaksanaan (Standard Operating Procedure) mengenai 
Rekrutmen dan Seleksi Pegawai BLUD yang menjadi bagian tak terpisahkan dari 
peraturan ini. 
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Pasal 6 
Persyaratan Umum Dalam Penerimaan Pegawai 

 
1) Penerimaan pegawai dilakukan secara terbuka melalui penilaian secara objektif 

berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang 
dibutuhkan jabatan. 

 
2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah : 
 

a. Warga Negara Indonesia; 
 
b. Berusia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun, kecuali 

untuk posisi tertentu sesuai kebutuhan; 
 

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu 
tindak pidana atau hukuman percobaan; 

 
d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, UUD 

1945, Negara dan Pemerintah; 
 

e. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, 
baik Pemerintah maupun swasta; 

 
f.     Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan; 

 
g. Berkelakuan baik; 

 
h. Sehat jasmani dan rohani; 

 
i.     Syarat-syarat lain yang dianggap perlu. 
 

3) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf latin kepada SKPD / UKPD yang dituju yang dilengkapi 
dengan lampiran-lampiran : 
 
a. Daftar riwayat hidup; 

b. Salinan sah STTB/Ijazah sesuai dengan bidang yang diperlukan; 

c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter; 

d. Surat Keterangan Bebas Narkoba; 

e. Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak berwajib; 

f.    Pas Foto menurut ukuran dan jumlah yang ditetapkan; 
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g. Salinan sah keputusan atau keterangan pengalaman kerja bagi pelamar yang 
telah mempunyai pengalaman kerja; 

h. Surat keterangan atau sertifikat pelatihan atau sertifikasi lainnya yang 
diperlukan/dipersyaratkan sesuai jabatan yang dilamar. 

 
Pasal 7 

Seleksi Pegawai BLUD 
 

1) Seleksi Pegawai BLUD dilaksanakan oleh SKPD / UKPD yang bersangkutan dibawah 
koordinasi SKPD Pembina Teknis. 
 

2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama 
dengan lembaga profesional atau profesional individual. 

 
3) Tahapan seleksi Pegawai BLUD meliputi : 
 

a. Seleksi administrasi dengan mengacu pada kualifikasi atau persyaratan jabatan 
yang dituju, meliputi: pendidikan, pengalaman dan syarat administrasi lainnya. 

b. Tes kompetensi dengan mengacu pada peran dan fungsi jabatan, terutama 
berhubungan dengan kompetensi teknis dan manajerial. 

c. Tes psikologi meliputi aspek kemampuan dasar, sikap kerja dan kepribadian yang 
mendukung untuk menduduki jabatan yang dituju. Ketentuan mengenai aspek 
psikologis sebagai persyaratan jabatan mengacu pada Matriks Aspek Psikologis 
yang telah ditentukan dan menjadi bagian dari peraturan ini. 

d. Wawancara oleh Kepala SKPD / UKPD dan/atau Tim Seleksi kepada calon 
pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, kompetensi dan 
psikologi. 

e. Tes kesehatan sesuai standar pemeriksaan kesehatan dasar untuk pegawai baru. 

4) Pelaksanaan dan hasil seleksi Pegawai BLUD dilaporkan kepada SKPD Pembina 
Teknis. 

 
Pasal 8 

Pelaksana Seleksi Pegawai 
 

1) Tes atau uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b, 
dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang memiliki keahlian pada bidang yang 
bersangkutan, ditunjuk oleh Kepala SKPD/UKPD. 

 
2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh 

Tim SKPD yang memiliki latar belakang bidang Psikologi, atau lembaga profesional, 
atau profesional dengan menggunakan alat tes yang terstandarisasi. 

 
3) Test kesehatan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD / UKPD atau dapat 

bekerjasama dengan instansi kesehatan lainnya jika dibutuhkan. Hasil Tes kesehatan 
sepenuhnya menjadi data rahasia dan tidak untuk diberitahukan kepada 
pelamar/calon pegawai. 
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Pasal 9 

Penentuan Kelulusan Calon Pegawai 
 

1) Hasil tes atau uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) 
huruf b dinyatakan dalam 3 (tiga) kategorisasi, yaitu; 1. Kurang menguasai, 2. Cukup 
menguasai dan 3. Menguasai. 
 

2) Hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c disajikan 
dalam bentuk Psikogram standar yang disertai dengan uraian dinamika psikologis 
dengan kesimpulan akhir yang dinyatakan dalam 3 (tiga) kategorisasi; yaitu 1. Tidak 
disarankan, 2. Dipertimbangkan, dan 3. Disarankan. 

 
3) Hasil Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d dinyatakan 

dalam 2 kategori, yaitu : 1. Tidak Lulus dan 2. Lulus. 
 

4) Penentuan kelulusan calon pegawai didasarkan pada sistem rating, yang berasal dari 
terpenuhinya persyaratan administratif dan standar kompetensi, serta lulus psikotes 
dan tes kesehatan. 

 
BAB III  

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 10 
Perjanjian Kerja 

 
1) Bagi calon pegawai yang memenuhi persyaratan dan diterima untuk bekerja harus 

menandatangani Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dan dilaksanakan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

2) Sebelum penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
SKPD/UKPD wajib melaporkan kepada Kepala SKPD Pembina Teknis untuk 
mendapatkan Nomor Induk Pegawai Non PNS. 
 

3) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai 
Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 
4) Hubungan kerja yang dinyatakan dalam perjanjian kerja untuk pegawai BLUD 

mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
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Pasal 11 
Status Kepegawaian 

 

1) Status Pegawai BLUD  terdiri dari : 
 
a. Pegawai Tetap : adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi 

dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan bertahap 
selama 3 (tiga) bulan, 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun. 

b. Pegawai Kontrak : adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

c. Pegawai Harian Lepas : adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu 
yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan 
pada kehadiran, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu SKPD / UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD dapat mengangkat Pegawai Kontrak yang memiliki 
pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan 
mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan 
SKPD/KPD yang menerapkan PPK-BLUD. 
 

3) Apabila diperlukan Pegawai Kontrak sebagaimana ayat (1) pada huruf b dapat 
diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila telah memenuhi waktu kerja paling lama 2 
(dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, serta 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak untuk 
pembaharuan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

 
4) Pegawai Harian Lepas sebagaimana ayat (1) huruf c dapat diangkat menjadi Pegawai 

Kontrak apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan SKPD / UKPD yaitu dengan 
mengikuti seleksi penerimaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
5) Perubahan status kepegawaian dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan formasi 

untuk jabatan tersebut. 

 
Pasal 12 

Masa Percobaan 
 

1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan telah menandatangani perjanjian kerja 
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), wajib menjalani masa percobaan 
untuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menandatangani perjanjian kerja dan 
diberitahukan  secara tertulis kepada calon pekerja yang bersangkutan, kecuali untuk 
perjanjian kerja waktu tertentu. 
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2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai SKPD / 
UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap 
saat tanpa kompensasi apapun. 

 
3) Apabila selama masa kontrak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) baik pegawai 

maupun SKPD/ UKPD yang menerapkan PPK-BLUD akan mengakhiri hubungan 
kerja, maka berlaku ketentuan sesuai isi perjanjian kerja antara kedua belah pihak. 

 
4) Pembinaan dan penilaian kinerja untuk pegawai dalam masa percobaan diatur dalam 

Prosedur Standar Pelaksanaan (Standard Operating Procedure) mengenai 
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Baru. 

 
Pasal 13 

Larangan Dalam Hubungan Kerja 
 

1) Seluruh Pegawai tidak diperbolehkan bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja 
yang disepakati. 

 
2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperkenankan 

adanya Pegawai SKPD / BLUD yang mempunyai hubungan sedarah dan / atau 
karena perkawinan, yang terdiri dari : 

 

a. Bapak/Ibu dengan anak kandung atau sebaliknya; 
b. Bapak/Ibu dengan cucu atau sebaliknya; 
c. Kakak/adik kandung seayah/seibu atau sebaliknya; 
d. Suami dengan isteri atau sebaliknya; 
e. Mertua dengan menantu atau sebaliknya. 
f.     Adik/Kakak Ipar atau sebaliknya. 
g. Paman/bibi/keponakan atau sebaliknya 

 
3) Pegawai BLUD yang bekerja pada SKPD / UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipi 
Negara, karena pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan kewenangan 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, melainkan kewenangan MENPAN RI dengan 
persyaratan yang ditetapkan di tingkat pusat. 
 

4) Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 
 

5) Melakukan pelayanan dan perbuatan yang diskriminatif. 
 

Pasal 14 
Penugasan dan Pengangkatan Pegawai 

 
1) Kepala SDKP dan UKPD yang menerapkan PPK-BLUD menugaskan Pegawai BLUD 

untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan peran dan fungsinya dengan 
mempertimbangkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite 
selama masa percobaan dan/atau masa kerja. 
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2) Pengangkatan Pegawai BLUD, baik yang berstatus Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak 
maupun Pegawai Harian Lepas ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD /UKPD 
sesuai perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

 
BAB IV 

MASA KERJA 
 

Pasal 15 
 

Masa kerja Pegawai BLUD  terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerja antara 
pegawai dengan Kepala SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD. Pegawai baru yang 
pada saat pengangkatan telah memiliki pengalaman kerja diluar Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta merupakan pertimbangan dalam penentuan posisinya di Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta karena kompetensi yang dimiliki tetapi tidak terhitung sebagai masa 
kerjanya. 

 
BAB V 

BATAS USIA PENSIUN 

Pasal 16 

Batas usia pensiun Pegawai BLUD  pada SKPD / UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan 
yang menerapkan PPK-BLUD ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, sebagai berikut : 

a. Profesional yaitu 60 (enam puluh) tahun; 
b. Non Profesional yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun. 

 

BAB VI 
PEMBINAAN PEGAWAI 

 
Pasal 17 
Umum 

 
1) Pembinaan Pegawai bertujuan untuk : 

a. Mendorong profesionalisme pegawai; 
b. Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja; 
c. Memelihara dan mengembangkan kompetensi dan produktivitas kerja; 
d. Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja serta 

loyalitas pada SKPD / UKPD yang bersangkutan. 
e. Memberikan kepastian dan memberikan kesempatan pengembangan karir 

Pegawai. 
 

2) Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pembinaan pegawai dilakukan melalui : 
a. Mutasi; 
b. Pendidikan dan pelatihan; 
c. Penilaian kinerja; 
d. Pembinaan karir; 
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e. Pemberian penghargaan; 
f.     Penegakan peraturan disiplin Pegawai dan sanksi. 

 
 

Pasal 18 
Mutasi Pegawai 

 
1) Alih tugas / mutasi adalah perpindahan Pegawai dari satu SKPD /UKPD ke SKPD / 

UKPD lain yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka rotasi, promosi dan demosi, 
dibawah jajaran Dinas Kesehatan. 
 

2) Alih tugas/mutasi Pegawai Non-PNS, baik yang berstatus Pegawai Tetap, Pegawai 
Kontrak maupun Pegawai Harian Lepas ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD 
dan UKPD sesuai kebutuhan instansi dan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3) Kepala SKPD / UKPD dapat melakukan alih tugas (mutasi) Pegawai dari satu SKPD 

/UKPD ke SKPD/UKPD lainnya yang menerapkan PPK-BLUD dalam lingkup kerja 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta demi kelancaran operasional dan / atau dalam 
rangka pembinaan Pegawai dengan mempertimbangkan formasi, kemampuan, 
ketrampilan, minat dan keahlian Pegawai yang bersangkutan. 

 
4) Kepala SKPD / UKPD dalam hal melakukan alih tugas (mutasi) Pegawai dari satu 

SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD yang lain, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala 
SKPD/ UKPD yang terkait. 

 
5) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, alih tugas tidak 

mengurangi hak-hak yang pernah diperoleh Pegawai tersebut, kecuali terjadi 
penurunan jabatan atau beban kerja. 

 
6) Untuk SKPD dan UKPD yang membutuhkan alih tugas dan atau rotasi kerja demi 

kelancaran operasional di unit satuan kerjanya diwajibkan melaporkan hal tersebut 
pada SKPD Pembina Teknis. 

 
Pasal 19 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
 

Demi kepentingan pekerjaan sesuai peran dan fungsinya, Pegawai yang memiliki 
kemampuan dan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan 
dan atau pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar unit kerjanya. 
 
 

Pasal 20 
Penilaian Kinerja Pegawai 

 
1) Penilaian kinerja untuk Pegawai BLUD di SKPD / UKPD yang menerapkan PPK-

BLUD bertujuan untuk melihat prestasi kerja, evaluasi kinerja dan sebagai bentuk 
pembinaan terhadap Pegawai BLUD. 
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2) Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap kelanjutan perjanjian kerja dan 
besarnya tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh SKPD dan UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD. 

 
3) Prosedur penilaian kinerja menyesuaikan dengan ketentuan penilaian kinerja pada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang dilakukan secara periodik; yaitu penilaian 
bulanan dan penilaian tahunan. Penilaian bulanan didasarkan pada laporan kegiatan 
harian pegawai. 

 
4) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung dengan mengedepankan prinsip 

objektif, independen dan profesional. 
 

Pasal 21 
Pembinaan Karir Pegawai 

 
1) Penyediaan jenjang karier Pegawai BLUD  menjadi tanggung jawab Kepala SKPD / 

UKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola 
kepegawaian. 
 

2) Pegawai BLUD  dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan atau jabatan 
dalam SKPD dan UKPD yang menerapkan PPK-BLUD kecuali tugas dan atau jabatan 
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dijabat/diemban 
oleh pegawai ASN 

 
3) Pembinaan karier Pegawai BLUD  menjadi tanggung jawab Kepala SKPD / UKPD 

yang menerapkan PPK-BLUD, yang dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai 
masing-masing. 
 

Pasal 22 
Pemberian Penghargaan Pegawai 

 
1) Pegawai BLUD  di SKPD / UKPD yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 

kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya 
dapat diberikan penghargaan. 
 

2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian 
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. 

 
BAB VII 

TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA 

Pasal 23 
Waktu Kerja 

 
1) Waktu kerja yang berlaku dalam seminggu untuk pegawai non shift ialah 5 (lima) hari 

kerja, 8 jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu. Adapun untuk pegawai yang 
bekerja selama 6 hari kerja, maka berlaku 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 
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2) Jam kerja dan jam istirahat pada SKPD / UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta diatur sebagai berikut : 
a.   Jam Kerja non shift : 

 Hari Senin - Kamis : 
 Jam mulai kerja : 07.30 – 12.00 
 Istirahat      : 12.00 - 13.00 
 Jam selesai kerja : 13.00 - 16.00 
 Hari Jumat : 
 Jam mulai kerja  : 07.30 – 11.30 

Istirahat   : 11.30 - 13.00 
Jam selesai kerja : 13.00 - 16.30 

Ketentuan total jam adalah 7,5  jam kerja sehari 
Hari Sabtu - Minggu : Libur 
 

b. Jam Kerja Shift : 
Shift pagi (Day Shift)   : Jam 07.00 s/d 14.00 
Shift sore (Swing Shift)   : Jam 14.00 s/d 21.00 
Shift malam (Night Shift)  : Jam 21.00 s/d 07.00 
Waktu libur menyesuiakan  dengan jadwal  shift 

 
3) Pada wilayah tugas atau bagian-bagian tertentu yang karena kondisi pekerjaannya, 

SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengatur jadwal kerja yang 
disesuaikan dengan kondisi pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan 
Kepala SKPD / UKPD yang bersangkutan. 
 

4) Dalam keadaan darurat untuk menjaga kelangsungan pelayanan, Kepala SKPD / 
UKPD Kerja yang menerapkan PPK-BLUD dapat memberlakukan jam kerja yang 
diatur secara khusus dalam suatu jadwal tertentu. 
 

5) Dalam rangka menjaga kelangsungan pelayanan oleh karena kondisi pekerjaannya, 
pegawai pada pergantian shift wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada 
pegawai yang bertugas berikutnya. 

 
6) Pegawai BLUD wajib bersedia melakukan pekerjaan yang ditentukan menurut jadwal 

khusus. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. 
 

7) Jadwal kerja khusus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

Pasal 24 

Kewajiban Pegawai 

1) Pegawai BLUD diwajibkan dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin 
melaksanakan dan mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pegawai 
Non PNS ini dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD / UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD. 
 

2) Pegawai Non PNS berkewajiban mengutamakan kepentingan SKPD / UKPD dalam 
melaksanakan tugas yang dibebankan padanya dengan sebaik-baiknya dan penuh 
tanggung jawab. 
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3) Setiap Pegawai BLUD wajib mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasannya 

atau SKPD / UKPD dan tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada 
Pegawai BLUD lain tanpa seizin atasan. 

 
4) Pegawai BLUD berkewajiban dengan segera melaporkan kepada atasan yang 

memberi tugas kepadanya. 
 

5) Pegawai BLUD yang mengetahui atau melihat atau sedikitnya dapat mengira sesuatu 
hal / keadaan yang dapat membahayakan atau merugikan SKPD / UKPD, diwajibkan 
memberitahukan kepada atasan / Pimpinan SKPD / UKPD. 

 
6) Pegawai BLUD harus bersedia untuk dipindahkan ke tempat atau jabatan lain, atau 

atas pertimbangan Pimpinan SKPD / UKPD. Setiap Pegawai BLUD juga harus 
bersedia melakukan perjalanan dinas luar kota atas perintah Pimpinan SKPD / UKPD. 

 
7) Pegawai BLUD diwajibkan menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya semua 

barang milik SKPD / UKPD. 
 

8) Pegawai BLUD harus segera melaporkan setiap kerusakan atau kehilangan barang-
barang milik SKPD / UKPD yang merupakan tanggung jawabnya atau tanggung jawab 
masing-masing kepada atasannya. 

 
9) Pegawai BLUD tidak dibenarkan untuk membawa keluar barang-barang miliki UKPD 

tanpa seizin Pimpinan SKPD / UKPD.  
 

10) Pegawai BLUD diwajibkan melaporkan setiap perubahan status keluarga dan alamat 
tempat tinggal kepada Sub Bagian Tata Usaha / Kepegawaian. 

 
11) Pegawai BLUD harus menjaga kesehatan dan keselamatan bagi dirinya maupun bagi 

rekan sekerja serta bertanggung jawab atas kebersihan dan ketertiban tempat / 
ruangan kerjanya. 

 
12) Pegawai BLUD SKPD / UKPD berkewajiban untuk mengembangkan ketrampilan dan 

pengetahuan untuk menunjang tugasnya. 
 

13) Pegawai BLUD  diwajibkan untuk merahasiakan semua data dan informasi yang 
bersangkutan dengan ruang lingkup tugasnya SKPD / UKPD. 

 
14) Pegawai BLUD tidak diperbolehkan memperbanyak, memperlihatkan, menyerahkan 

pada pihak ketiga dan / atau membawa keluar dokumen SKPD / UKPD berupa 
catatan surat menyurat atau lainnya, baik asli maupun turunannya, untuk keperluan 
pribadi tanpa persetujuan khusus dari Pimpinan SKPD / UKPD. 
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Pasal 25 
Absensi dan Kehadiran 

 
1) Pegawai BLUD wajib melakukan absensi kedatangan dan kepulangan pada mesin 

pencatat waktu sebagai bukti kehadiran di tempat kerja. Khusus bagi Pegawai BLUD 
yang melakukan dinas luar pencatatan absensinya dilakukan dengan melampirkan 
Surat Tugas dan bukti kehadiran. 
 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha  / Kepegawaian akan melaksanakan monitoring 
terhadap pencatatan absensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan menjadi salah 
satu dasar bagi penilaian kinerja dan pemberian sanksi. 

 
3) Pegawai BLUD  yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau memberikan 

alasan yang tidak dapat diterima SKPD / UKPD dianggap mangkir. 
 
 
 

Pasal 26 
Pemakaian Kartu Tanda dan Seragam Pegawai 

 
1) Pegawai BLUD diwajibkan memakai Kartu Tanda Pegawai selama berada dalam 

lingkungan SKPD /  UKPD. 
 

2) Kartu Tanda Pegawai menjadi milik SKPD / UKPD dan pada waktu Pegawai BLUD 
berhenti / diberhentikan harus dikembalikan kepada Su Bagian Tata Usaha. 

 
3) Apabila Kartu Tanda Pegawai mengalami kerusakan atau hilang segera dilaporkan 

kepada Bagian Kepegawaian. Biaya penggantian ditanggung oleh Pegawai BLUD 
yang bersangkutan bila hilang / rusaknya tersebut karena kelalaiannya. 

 
4) Pegawai BLUD berpakaian rapi dan sopan serta seragam kerja disesuaikan dengan 

seragam pada Pegawai Negeri Sipil tanpa lencana korpri dan seragam korpri, dan 
atau menyesuiakan  dengan  seragam yang telah disepakati oleh  SKPD / UPKD 
masing – masing. 

 
5) UKPD dapat menyediakan seragam bagi Pegawai BLUD. 
 

Pasal 27 
Pemakaian Alat Kerja 

 
1) UKPD akan menyediakan alat-alat perlengkapan kerja yang diperlukan oleh Pegawai 

Non PNS. 
a. Alat-alat perlengkapan kerja hanya dipakai untuk keperluan pekerjaan dan tetap 

milik SKPD / UKPD. 
b. Pegawai BLUD wajib menjaga dan memelihara alat-alat perlengkapan kerja 

dengan sebaik-baiknya. 
c. Untuk memperoleh alat perlengkapan kerja dan penggantian alat perlengkapan 

yang rusak atau karena suatu hal harus diganti, maka pegawai harus mengajukan 
permohonan kepada atasannya. 
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d. Kerusakan atau kehilangan alat-alat perlengkapan kerja harus segera dilaporkan 
oleh Pegawai BLUD kepada atasannya. 

e. Kerusakan atau kehilangan alat perlengkapan kerja akibat kelalaian pegawai, 
maka pegawai diwajibkan mengganti. 

 
 

Pasal 28 
Kesempatan Ibadah 

 
UKPD memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan ibadah dengan tidak 
mengganggu tugas. 
 
 

BAB VIII 
PENGUPAHAN  ( REMUNERASI/HONORARIUM) 

 
Pasal 29 

Sistem Pengupahan 
 

1) Sistem  remunerasi untuk Pegawai BLUD mengikuti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

2) Bentuk dan besarnya remunerasi Pegawai BLUD  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional SKPD / UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD masing-masing. 

 
3) Selama masa percobaan, kepada Pegawai akan diberikan upah sebesar 80% 

(delapan puluh persen). 
 

4) Bagi pegawai yang telah lulus masa percobaan akan diberikan upah  100 % (seratus 
persen) .  

 
5) Pelaksanaan pembayaran upah dilakukan setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya 

pada awal bulan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran 
upah akan dimajukan/dimundurkan sesuai kondisi SKPD /UKPD masing-masing. 
 

 
Pasal 30 

Informasi Tentang Upah 
 

1) Bagi pegawai BLUD dapat mengetahui informasi mengenai upah dan tunjangannya 
pada Sub Bagian  Tata Usaha / Kepegawaian. 
 

2) Bagi mereka yang secara sengaja berusaha mengetahui, membicarakan dan atau 
menyebarkan informasi mengenai hal upah dan tunjangan yang bukan miliknya, dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran dengan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir 
(III). 
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Pasal 31 
Upah Lembur 

 
1) SKPD / UKPD dapat memberikan upah lembur. 
2) Upah lembur dibayar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.  

 
Pasal 32 

Pajak Penghasilan 
 

Pajak penghasilan Pegawai BLUD ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan yang 
dipotong dan disetorkan oleh bendahara ke dinas pajak. 
 

Pasal 33 
Upah Selama Sakit 

 

1) Apabila Pegawai BLUD mengidap penyakit yang diindikasi dapat menimbulkan resiko 
tinggi dan berbahaya terhadap kesehatan lingkungan kerja secara umum, atau 
pegawai sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat masuk kerja menurut surat 
keterangan dari dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatah yang ditunjuk 
oleh SKPD / UKPD , maka gaji yang dibayarkan kepada Pegawai BLUD yang sakit 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari Gaji 
b. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari Gaji 
c. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari Gaji 
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari Gaji sebelum pemutusan hubungan 

kerja dilakukan oleh SKPD / UKPD. 
 

2) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan ternyata Pegawai BLUD yang bersangkutan 
belum mampu bekerja kembali, maka SKPD/UKPD dapat memutuskan hubungan 
kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku  
 

3) Pegawai BLUD yang  tidak dapat bekerja  karena kecelakaan kerja , dan dinyatakan 
oleh dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatah yang ditunjuk oleh SKPD / 
UKPD , maka upah selama tidak masuk kerja dibayarkan berdasarkan Undang-
Undang yang berlaku. 

 
 

BAB IX 
CUTI DAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN 

 

Pasal 34 
Jenis Cuti 

 
1) SKPD/UKPD menetapkan 3 (tiga) jenis cuti bagi pegawai, yaitu : 

a. Cuti Tahunan 
b. Cuti Besar 
c. Cuti Melahirkan  
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2) Setiap tahun hanya boleh mengambil salah satu jenis cuti 
 

3) Setiap pengajuan cuti harus mempertimbangkan kepentingan operasional dan 
administrasi SKPD/UKPD yang bersangkutan, sebaliknya SKPD/UKPD juga akan 
mempertimbangkan kepentingan Pegawai. 
 

4) Setiap pelaksanaan cuti harus atas persetujuan atasan Pegawai yang bersangkutan 
dan pejabat yang ditentukan. 

 
5) Pada dasarnya cuti tidak dapat dikumpulkan dan diambil sekaligus, kecuali dengan 

alasan yang kuat yang disertai rekomendasi atasan langsung. 
 

6) Permohonan pengambilan cuti diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu 
sebelumnya kepada Kasubbag Tata Usaha/ Ka Subbag Kepegawaian.  

7) Untuk kepentingan SKPD/UKPD, atasan Pegawai dapat menunda penggunaan cuti 
tahunan yang diminta oleh Pegawai, untuk paling lama 6 (enam) bulan sejak 
permohonan cuti itu diajukan. 

 
8) Dalam hal yang sangat mendesak, Kepala SKPD/UKPD dapat memanggil kembali 

Pegawai BLUD  yang sedang menjalani cuti untuk bekerja. Dalam hal demikian, sisa 
cuti Pegawai akan diatur kembali oleh Kepala SKPD/UKPD. 
 

9) Pegawai yang tanpa izin sebelumnya memperpanjang cutinya dapat dianggap 
sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah (mangkir). 

 
10) SKPD/UKPD dapat memutuskan perihal cuti bersama. 

 
11) Pelaksanaan cuti dan izin meninggalkan pekerjaan beserta dokumen penunjang yang 

dibutuhkan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Standar (Standard Operating 
Procedure) untuk Administrasi Kepegawaian. 

 
 

Pasal 35 
Cuti Tahunan 

 
1) Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah mempunyai masa kerja selama 12 

(dua belas) bulan secara terus menerus, maka ia berhak atas cuti tahunan sebanyak 
12 hari kerja. 

 
2) Periode cuti tahunan adalah bulan Januari - Desember. Cuti tahunan diberikan 

sebanyak jumlah bulan kerja pada tahun sebelumnya dengan jumlah maksimum 
sebanyak 12 (dua belas) hari kerja. 

 
3) Cuti yang tidak diambil hingga batas periode cuti menjadi gugur, kecuali tidak 

digunakannya/penundaan hak cuti tersebut adalah atas permintaan SKPD/UKPD dan 
dengan persetujuan atasan sisa cuti tersebut dapat diajukan ke tahun berikutnya. 

 
 
 
 



20 

 

Pasal 36 
Cuti Besar 

 
1) Setiap Pegawai BLUD tetap yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun berturut-turut 

dapat diberikan cuti besar. 
 

2) Cuti besar tersebut diberikan paling lama adalah 2 bulan kalender dan dapat 
dilaksanakan pada tahun yang berbeda. 

 
3) Pegawai yang menjalani cuti besar harus mengajukan permohonan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. 
 

4) Pegawai yang telah mendapat hak cuti besar maka hak cuti tahunannya gugur pada 
tahun tersebut. 

 
5) Selama cuti besar pegawai hanya menerima gaji pokok. 
 

Pasal 37 
Cuti Melahirkan  

 

1) Pegawai BLUD wanita yang melahirkan berhak atas cuti selama 3 bulan secara total, 
yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. 
 

2) Cuti melahirkan akan diberikan bila ada permohonan dari Pegawai BLUD yang 
bersangkutan atau sesuai dengan surat keterangan / pemberitahuan dari dokter / 
bidan yang merawatnya. 

 
3) Jika seorang Pegawai melahirkan secara prematur, maka jumlah hak cuti melahirkan 

sama seperti ayat (1). 
 
4) Permintaan cuti melahirkan dilakukan dengan menggunakan formulir dilengkapi 

dengan keterangan dari dokter yang merawatnya, yang menyatakan perkiraan tanggal 
melahirkan, sedikitnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya istirahat tersebut. 

 
5) Selama cuti melahirkan pegawai BLUD Wanita menerima gaji  

 
6) Cuti melahirkan diberikan sampai anak ke-2 (dua) 
 

 
Pasal 38 
Izin Sakit 

 
1) Pegawai BLUD yang sakit dapat mengajukan permintaan untuk tidak bekerja karena 

sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. 
 

2) Dalam hal izin sakit, Pegawai BLUD harus secepatnya berusaha dengan segala cara 
memberitahukan kepada atasannya dengan telepon atau sarana komunikasi lainnya 
sebelum jam kerja dimulai. 
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3) Pegawai BLUD yang bersangkutan harus menyampaikan Surat Keterangan Dokter 
kepada Kepala SKPD/UKPD dalam 2 (dua) hari terhitung sejak permulaan tidak 
masuk kerja. Tetapi dalam hal tidak masuk kerja 1 (satu) hari, Pegawai BLUD  yang 
bersangkutan harus menyampaikan pada hari kerja berikutnya. 

 
Pasal 39 

Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan Upah 
 

1) Pegawai BLUD dapat memperoleh izin tidak masuk kerja paling lama 2 hari atas 
pertimbangan dan persetujuan pimpinan SKPD/UKPD. 

 

2) Mengingat sifat keperluan yang khusus, maka izin meninggalkan pekerjaan tersebut 
diatas tidak dapat diganti atau dialihkan pada waktu yang lain atau ditambahkan pada 
hak cuti tahunan. 
 

3) Sebelum meninggalkan pekerjaan, harus menyampaikan permohonan secara tertulis, 
kecuali untuk hal yang mendesak permohonan dapat diajukan per telepon kepada 
atasan langsung dan bukti dapat diajukan kemudian. 

 
Pasal 40 

Izin Ibadah Keagamaan 
 

1) Untuk keperluan ibadah keagamaan yang bersifat wajib, dapat diberikan izin untuk 
meninggalkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan  yang berlaku 
dengan tetap mengutamakan kepentingan SKPD / UKPD 

 
 

BAB X 
TUGAS DI LUAR KANTOR 

 
Pasal 42 

Perjalanan Dinas 
 

1) Untuk melaksanakan pekerjaan diluar kota dapat diberikan transport perjalanan dinas 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
BAB XI 

KESEJAHTERAAN 
 

Pasal 43 
Pengobatan, Perawatan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 

 
1) SKPD / UKPD mengikutsertakan seluruh Pegawai BLUD dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan tentang BPJS 
Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya, yaitu : 
 

 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja 
2. Jaminan Hari Tua 
3. Jaminan Kematian 
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2) SKPD / UKPD menyediakan Program Pemeliharaan Kesehatan untuk Pegawai BLUD 
dan keluarganya. 
 

3) Terhadap pekerjaan yang beresiko tinggi, maka UKPD dapat memberikan 
pemeriksaan kesehatan berkala, sedikitnya setahun sekali.  

 
4) Apabila hasil pemeriksaan menyatakan pegawai tidak sehat dan dapat 

membahayakan lingkungan serta rekan kerja dengan resiko tertular, maka pegawai 
diminta untuk mengundurkan diri dengan pertimbangan faktor kesehatannya. 

 
5) Aturan dan tatacara pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala SKPD 

/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD. 
 

Pasal 44 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 
1) SKPD/UKPD menyelenggarakan upaya keselamatan Pegawai BLUD dan lingkungan 

hidup dengan memperhatikan sepenuhnya keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai 
dengan perundang-undangan / peraturan. 
 

2) Pegawai BLUD wajib melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab 
terhadap kepuasan pelanggan, tidak menyebabkan cidera kepada orang lain serta 
tidak merusak lingkungan. 

 
3) Pegawai BLUD wajib berperan secara aktif dalam setiap upaya SKPD/UKPD dalam 

menjaga keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup. Pegawai BLUD juga wajib 
mengikuti ketentuan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan 
oleh SKPD/UKPD untuk kepentingan diri sendiri dan rekan sekerjanya. 

 
 
 

BAB XII 
PEMBINAAN DISIPLIN DAN PENYELESAIAN KELUH KESAH 

 
Pasal 45 

Tindakan Disiplin 
 
1) Jika Pegawai BLUD melanggar Perjanjian Kerja dan / atau Peraturan Kepegawaian, 

Pimpinan SKPD/UKPD atau Atasan yang diberikan wewenang dapat mengambil 
tindakan pendisiplinan dan sanksi, berupa : 
a. Peringatan lisan 
b. Peringatan tertulis 
c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 
2) Peringatan lisan 

a. Peringatan lisan sifatnya berupa teguran-teguran dan nasehat-nasehat. Setiap 
teguran secara lisan dari atasan kepada bawahan diberikan target waktu dan 
diberitahukan secara tertulis kepada Bagian Kepegawaian untuk dokumentasi 
arsip pegawai. 
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b. Atas keputusan atasan, peringatan lisan boleh diberikan untuk maksimum 1 (satu) 
kali. 

 
3) Peringatan tertulis 

a. Apabila teguran-teguran lisan tidak diindahkan, maka terhadap Pegawai Non PNS 
tersebut dapat diberikan Peringatan Tertulis sesuai dengan bobot pelanggaran 
yang telah dilakukan. 

b. Peringatan tertulis juga bisa diberikan langsung selama pelanggaran lebih serius, 
tidak perlu didahului oleh peringatan lisan. 

c. Peringatan tertulis diberikan maksimum 3 kali. 
d. Peringatan bisa diberikan tidak harus berurutan tergantung dari bobot 

pelanggarannya. 
e. Peringatan tertulis mempunyai masa berlakunya, masing-masing : 

e.1. Peringatan Pertama    : 3 (tiga) bulan 
e.2. Peringatan Kedua    : 3 (tiga) bulan 
e.3. Peringatan Ketiga    : 6 (enam) bulan 

f.     Selama masa berlakunya Peringatan Tertulis, Pegawai BLUD tidak berhak 
mendapatkan kenaikan upah atau promosi. 

g. Peringatan tertulis berupa : 
h.1. Surat Peringatan Pertama 
h.2. Surat Peringatan Kedua  
h.3. Surat Peringatan Ketiga atau terakhir  

h. Seorang yang dikenakan teguran lisan dan tertulis pertama dapat disertai sanksi 
penggantian kerugian apabila pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan 
kerugian material SKPD /UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 

i.     Penjatuhan sanksi teguran tertulis kedua dan ketiga dapat disertai sanksi 
tambahan berupa :  
j.1. Peninjauan Tunjangan yang sifatnya tidak tetap 
j.2. Penggantian kerugian 

j.    Tindakan disiplin / sanksi terhadap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa harus 
menurut tingkatannya, tetapi dinilai bobot pelanggaran yang dilakukan dan / atau 
dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut  bagi kepentingan SKPD / 
UKPD dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 
 

Peraturan lebih lanjut mengenai skorsing mengacu kepada Undang-Undang yang 
berlaku. 

 
4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

SKPD/UKPD dapat melakukan proses PHK bagi Pegawai Non PNS yang telah 
melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Kepegawaian dan diproses seuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 46 
Pejabat Pemberi Sanksi 

 
1) Peringatan lisan diberikan oleh sekurang-kurangnya  Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian / Tata Usaha.  Surat peringatan lisan disimpan untuk dokumentasi arsip 
pegawai tersebut. 
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2) Pemberian Surat Peringatan Tertulis bagi pegawai diberikan oleh Kepala 
SKPD/UKPD. Surat peringatan tertulis disimpan untuk dokumentasi arsip pegawai 
tersebut. 

3) Setiap tindakan disiplin merupakan tanggung jawab Kepala UKPD masing-masing  
 

 
Pasal 47 

Rincian Pelanggaran 
 

1) Pegawai Non PNS dapat diberikan Surat Peringatan  apabila melakukan pelanggaran 
sebagai berikut : 
a. Surat Peringatan Pertama. 

a.1. Tata Tertib Kerja 
   i. Melanggar Tata Tertib Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini. 
  ii.  Tidak menggunakan / memakai secara jelas tanda pengenal     UKPD 

yang telah diberikan kepada Pegawai Non PNS. 
  iii. Tidak memakai seragam pada jam kerja (khusus untuk pegawai     yang 

mendapatkan seragam dari SKPD/UKPD). 
  iv. Melakukan kegaduhan atau keonaran di tempat kerja sehingga 

mengganggu sekitar. 
  vi. Tidak melaporkan data pegawai termasuk perubahannya dengan benar. 
 vii. Sering meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasannya, meskipun telah 

diberikan teguran atau nasehat oleh atasannya langsung. 
viii. Penilaian kinerja kurang dari 76% 
 ix. 3 (tiga) kali dalam sebulan pergi sebelum jam istirahat atau kembali 

ketempat kerja melewati jam istirahat tanpa ada alasan yang sah dan 
tidak ada izin atasannya. 

  xi. Berada di tempat kerja bagian lain dalam jam kerja SKPD/UKPD tanpa 
ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari atasannya.   

 
    a.2. Kehadiran / Absensi 

i. 3 (tiga) kali datang terlambat atau pulang lebih awal dalam 1  bulan  
dengan akumulasi terlambat/pulang cepat  lebih dari 185 menit , 

ii. 3 (tiga) kali tidak melaksanakan pencatatan kehadirannya ditempat kerja 
dalam 1 bulan,  

 
a.3. Lingkungan / Keamanan / Keselamatan Kerja  
 i.   Merokok di tempat kerja atau di kawasan dilarang merokok 

  ii. Membuang sampah sembarangan atau tidak mengindahkan kebersihan 
lingkungan. 

 
b. Surat Peringatan Kedua 

b.1. Melakukan pelanggaran dari salah satu yang tercantum pada a.1. s/d a.4. 
diatas dalam masa berlaku Surat Peringatan Pertama. 

 
b.2. Lingkungan/Keamanan/Keselamatan Kerja 
 i.   Tidak mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. 
 ii.  Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan yang diharuskan. 
 iii. Menghindar/menolak tugas pelatihan. 
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 iv. Bersikap acuh atau tidak segera melaporkan kecelakaan kerja 
       yang terjadi kepada atasan / Pimpinan SKPD / UKPD. 

  v.  Memasuki ruangan atau tempat yang dinyatakan tertutup /    
       terlarang untuk pegawai 
vi.   Tidak melaporkan kejadian yang mengakibatkan kerusakan pada   
       barang-barang milik SKPD / UKPD kepada pejabat yang berwenang. 
 ix. Dengan      tidak    sengaja   atau  karena   keteledorannya melakukan       

tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada barang miliki     SKPD/  
UKPD, Pasien, Pelanggan, Mitra Kerja atau pegawai lain. 

 x. Dengan sengaja  melakukan tindakan yang melanggar atau         
mengabaikan ketentuan keamanan (Security)  di lingkungan        UKPD. 

  xi. Menyebarkan isu atau berita yang tidak jelas sumbernya yang 
menimbulkan keresahan atau mengganggu ketenangan di lingkungan 
kerja. 

 
b.3. Prosedur Kerja 

i. Selalu menghindari atau mencari dalih sehingga tidak  melaksanakan 
tugas / pekerjaan. 

ii. Menggunakan peralatan, barang, persediaan, bahan atau informasi 
milik SKPD/KPD, milik Pelanggan atau pihak lain, bukan untuk 
kepentingan SKPD/UKPD atau tanpa izin / prosedur yang sah. 

iii. Dengan sengaja membuat pernyataan bohong, palsu, atau tidak 
lengkap. 

iv. Berulang-ulang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur 
kerja yang telah ditetapkan meskipun telah berulang-ulang ditegur. 

 
  

c. Surat Peringatan Ketiga 
c.1. Melakukan pelanggaran dari salah satu yang tercantum pada a.1. s/d a.4., 

atau b.1. s/d b.5. diatas dalam masa berlaku Surat Peringatan Kedua. 
 
c.2.  Tata Tertib Kerja 

i. Dengan sengaja menolak penugasan atau perintah yang patut dari 
atasan. 

 
   c. 3. Prestasi / Prosedur Kerja 

i.  Dengan sengaja atau tidak melakukan pekerjaan tidak sesuai   dengan 
prosedur kerja yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi 
SKPD/UKPD.  

ii.  Dengan sengaja atau tidak melakukan tindakan pemborosan yang 
menimbulkan kerugian bagi SKPD/UKPD  

iii. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya tidak dapat 
menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

iv. Memiliki penilaian kinerja dibawah 60%  
 

c.4.  Lingkungan / Keamanan / Keselamatan Kerja 
    i. Dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur keselamatan dan 

kesehatan kerja sehingga membahayakan dirinya ataupun orang lain. 
 
      



26 

 

d. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir 
d.1.  Tata Tertib / Prosedur Kerja 

i. Sekurang kurangnya 5 (lima) hari atau lebih, tidak berturut-turut, tidak 
masuk kerja tanpa persetujuan dari atasan dan surat keterangan yang 
sah (mangkir) dalam satu tahun.  

ii. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur sehingga 
SKPD/UKPD menerima kerugian dan atau dituntut untuk mengganti 
kerugian yang ditimbulkan. 

iii. Mengalami hal-hal yang diatur dalam pasal 30 ayat 2. 
iv. Menolak mutasi tanpa alasan yang sah walaupun telah diberi 

pengarahan atau kesempatan berfikir. 
 

d.2. Lingkungan / Keamanan / Keselamatan Kerja  
i. Ditemukan membawa senjata api atau senjata tajam yang dapat 

membahayakan keselamatan dirinya dan atau orang lain. 
 

d.3. Penyalahgunaan Jabatan dan konflik kepentingan 
i. Menyalahgunakan jabatan, wewenang dan / atau fasilitas SKPD/UKPD 

diluar kepentingan SKPD/UKPD atau menyimpang dari ketentuan yang 
digariskan termasuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri 
sendiri atau pihak ketiga seperti keluarga / teman-teman tanpa 
mengindahkan kepentingan UKPD. 

 
d.4. Melanggar Batasan 

i.  Menjabat / menduduki pimpinan atau anggota pengurus atau 
pengawas SKPD/UKPD / badan usaha, kecuali karena penugasan atau 
mewakili kepentingan SKPD/UKPD. 

ii. Mengadakan, menyimpan dalam bentuk hard copy maupun soft copy 
atau sejenisnya dokumen-dokumen penting SKPD/UKPD, dan 
memberikannya kepada pihak ketiga tanpa izin dari Perusahaan. 

 
 

2) Pegawai yang  melakukan dan merugikan UKPD / SKPD dapat dikenakan Pemutusan 
Hubungan Kerja, karena alasan mendesak dan diproses sesuai perundangan yang 
berlaku yaitu : 
 
a. Melakukan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan yang membahayakan 

nyawa/keselamatan orang lain dan dinyatakan oleh instansi/organisasi yang 
berwenang; 
 

b. Melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian atau penggelapan 
barang dan / atau uang milik SKPD/UKPD, memperdagangkan barang terlarang 
baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 

 
c. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan SKPD/UKPD; 

 
d. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan / atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 
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e. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;  
 

f.      Menganiaya dan atau berkelahi, menghina secara kasar, menyerang, 
menganiaya atau mengancam pimpinan dan atau keluarganya, teman sekerja di 
dalam dan atau di luar lingkungan kerja serta pelanggan; 

 
g. Membujuk pimpinan, teman sekerja dan atau orang lain untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
kesusilaan;  

 
h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya 

barang milik SKPD/UKPD yang menimbulkan kerugian bagi SKPD/UKPD; 
 

i.      Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau SKPD/UKPD yang 
menerapkan PPK BLUD; 

 
j.      Menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan atau menyalahgunakan 

jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain; 
 

k. Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan 
secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat 
Kepegawaian sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; 

 
l.     Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas SKPD/UKPD yang menerapkan 

PPK BLUD untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar 
jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang; 

 
m. Mempunyai usaha dan atau bekerja di tempat lain pada jam kerja; 

 
n. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pimpinan dalam 

keadaan bahaya di tempat kerja; 
 

o. Membongkar atau membocorkan rahasia SKPD/UKPD yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara ; 

 
p. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 
 

Pasal 48 
Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin 

 
1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pemanggilan secara 

tertulis untuk dilakukan klarifikasi. 
 

2) Setelah dilakukan klarifikasi dan mendapatkan bukti yang valid akan diberikan sanksi 
berdasarkan jenis pelanggaran. 
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Pasal 49 
Pegawai Dalam Status Tersangka 

 
Pada keadaan dimana status Pegawai BLUD sebagai tersangka yang berkaitan 
tugas/pekerjaannya dalam proses peradilan, pelaksanaan pembayaran bantuan dan 
tatacara penyelesaiannya akan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 
 
 

BAB XIII 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 
Pasal 50 
Umum 

 
Pemutusan hubungan kerja Pegawai BLUD, baik yang berstatus Pegawai Tetap, Pegawai 
Kontrak maupun Pegawai Harian Lepas ditetapkan dengan keputusan Kepala UKPD  yang 
menerapkan PPK-BLUD sesuai kemampuan SKPD/UKPD dan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 

Pasal 51 
Berakhirnya Hubungan Kerja 

 
1) Berakhirnya Hubungan Kerja dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut : 

a. Pegawai diberhentikan secara hormat antara lain : 
a. 1 Atas permintaan sendiri (mengundurkan diri) 
a. 2 Meninggal dunia 
a. 3 Mencapai batas usia pensiun 
a. 4 Tidak cakap jasmani dan rohani (sakit berkepanjangan) 
a. 5 Adanya penyederhanaan organisasi 
a. 6 Perkawinan (sesuai Keputusan Gubernur No. 24 Tahun 2003) 
a. 7 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
 

b. Pegawai diberhentikan secara tidak hormat antara lain : 
b. 1 Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan 
kegiatan yang menentang negara. 
 

b. 2 Dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan atau penetapan 
pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana yang ada/tidak ada 
hubungannya dengan jabatan. 

 
b. 3 Melakukan pelanggaran sesuai pasal 47 ayat (2). 

 
2) Pemutusan hubungan kerja Pegawai BLUD secara hormat maupun tidak hormat, 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

3) Pegawai BLUD yang diputuskan hubungan kerja akan diberikan hak sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
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4) Apabila ada perselisihan dalam proses pemutusan hubungan kerja akan diselesaikan 
dengan musyawarah  

 
5) Pelaksanaan teknis pemutusan hubungan kerja Pegawai BLUD beserta dokumen 

penunjang yang dibutuhkan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Standar (Standard 
Operating Procedure) tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Non PNS. 

 
 

Pasal 52 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Mengundurkan Diri 

 
1) Oleh karena mengundurkan diri dan dikualifikasi mengundurkan diri. 

a. Pegawai dapat mengajukan permintaan pengunduran diri dengan baik secara 
tertulis. 

b. Untuk dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri dengan baik, maka : 
b.1. Pegawai harus mengajukan permintaan / pengajuan tertulis untuk 

mengakhiri hubungan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya 
kepada atasannya. 

b.2. Yang dimaksud 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemberhentian adalah satu 
bulan kalender, diluar sisa cuti yang belum diambil oleh pegawai. 

b.3.  Bila pegawai berkeinginan untuk mengambil cuti yang tersisa, maka 
pegawai harus mengajukan surat pengunduran diri sekurang-kurangnya 
satu bulan sebelumnya ditambah sisa cuti tahunan yang belum diambil oleh 
pegawai. 

b.4. Pegawai telah melunasi hutangnya kepada SKPD/UKPD.  
b.5. Pegawai telah melakukan serah terima pekerjaan dan fasilitas SKPD/UKPD 

kepada atasan. 
b.6. Pegawai telah mengembalikan barang inventaris seperti buku, dokumen 

milik SKPD/UKPD, perlengkapan kerja, pakaian kerja dan Kartu tanda 
Pengenal kepada Bagian Kepegawaian. 

 
c. Terhadap Pegawai Tetap yang mengundurkan diri secara baik, sebagaimana 

diatur dalam ayat (2b), pegawai berhak atas kompensasi berupa uang pisah dan 
uang penggantian hak. Besaran uang pisah adalah sebagai berikut : 
c.1 Masa kerja 3 – 4 tahun sebesar 1 bulan gaji pokok. 
c.4 Masa kerja 5 – 6 tahun sebesar 2 bulan gaji pokok. 
c.5 Masa kerja 7 – 8 tahun sebesar 3 bulan gaji pokok. 
c.6 Masa kerja 9 tahun ke atas sebesar 4 bulan gaji pokok. 
 

d. Pengunduran diri yang dikategorikan sebagai mengundurkan diri dengan tidak 
baik, yaitu : 

d.1. Penyimpangan dari ayat (1b) diatas dan SKPD/UKPD tidak berkewajiban 
untuk memberikan referensi dan kompensasi apapun. 

d.2. Dalam hal pekerja mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (hari) kerja 
berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan 
bukti yang sah dan telah dipanggil oleh SKPD/UKPD 2 (dua) kali secara 
patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan 
mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah 
sebagaimana dimaksud harus diserahkan paling lambat pada hari pertama 
pekerja masuk kerja. 
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Pasal 53 

Pemutusan Hubungan Kerja karena Meninggal Dunia 
 

1) Pegawai yang meninggal dunia, hubungan kerjanya dengan SKPD/ UKPD di 
lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara otomatis berakhir. 
 

2) Pekerja akan mendapat haknya sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan yang 
berlaku : 
a. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja 

Dalam hal Pegawai meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris 
yang sah akan menerima santunan kematian 

b. Dalam hal Pegawai meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli 
warisnya yang sah akan menerima santunan kematian sesuai ketentuan berlaku 

 

Pasal 54 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Mencapai Batas Usia Pensiun 

 
1) Pegawai yang mencapai usia 58 tahun atau mencapai usia pensiun akan berhenti 

dengan sendirinya dan mendapatkan uang pesangon dan  uang penghargaan masa 
kerja sesuai ketentuan yang berlaku.  
 

Pasal 55 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Sakit  

 
Pegawai yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja 
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 (dua belas) bulan dapat 
mengajukan pemutusan hubungan kerja dan mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
 

Pasal 56 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi 

 
SKPD /UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / pegawai dalam hal terjadi penyederhanaan 
atau perubahan organisasi dimana pekerja / pegawai akan mendapatkan haknya sesuai 
pasal dan ketentuan yang berlaku.  
 

Pasal 57 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Hubungan Keluarga 

 
1) Apabila disuatu bagian atau tempat yang sama terjadi hubungan keluarga sesama 

Pegawai, salah satu dapat dipindahkan ke SKPD/UKPD lain bila formasi 
memungkinkan dan kualifikasi dirinya sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. 
 

2) Apabila langkah ini tidak memungkinkan, maka salah satu harus bersedia 
mengundurkan diri dengan mendapatkan hak-hak sesuai peraturan dan perundangan 
yang berlaku. 
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Pasal 58 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 
1) Hubungan kerja antara SKPD/UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir demi hukum 
pada akhir masa kerja yang disebut dalam PKWT. 
 

2) Dalam hal pengakhiran hubungan kerja karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun. 

 

Pasal 59 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Melakukan Pelanggaran 

 

1) SKPD/UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan 
pemutusan hubungan kerja kepada setiap pegawai / pekerja yang melakukan 
pelanggaran berat, yang dilaksanakan sesuai prosedur Undang-Undang yang berlaku 
  

2) Yang termasuk pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Membocorkan rahasia SKPD/UKPD atau hal-hal lain yang bersifat pribadi dari 

Pejabat UKPD atau keluarganya; 
 

b. Mencemarkan nama baik SKPD/UKPD, atasan atau keluarganya; 
 

c. Mengancam, menganiaya, bertindak kasar di tempat kerja; 
 

d. Dengan sengaja merusak barang-barang milik SKPD/UKPD; 
 

e. Menimbulkan kerusuhan di tempat kerja, sehingga menyebabkan bekerja tidak 
tenang; 

 
f.    Membujuk / menyuap pejabat SKPD/UKPD / teman sekerja untuk melakukan 

perbuatan melanggar hukum yang merugikan SKPD/SKPD; 
 

g. Pencurian / penggelapan penipuan uang atau barang atau hak cipta milik UKPD; 
 

h. Memberikan keterangan / data palsu atau tidak benar pada saat melamar 
pekerjaan pengisian formulir lamaran; 

 
i.     Memberikan keterangan palsu kepada UKPD yang berhubungan dengan urusan 

dinas; 
 

j.     Mabuk, minum obat perangsang / terlarang, bermain judi dan lain-lain perilaku 
yang tercela di lingkungan UKPD; 

 
k. Menolak melakukan perintah kerja kedinasan / membangkang terhadap atasan; 

 
l.    Pekerja yang telah mendapat surat peringatan terakhir / skorsing, tetapi masih 

melakukan pelanggaran tata tertib kerja; 
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m. Menerima suap sehubungan dengan pekerjaannya, sehingga merugikan atau 

tidak, SKPD/UKPD baik secara langsung maupun tidak langsung; 
 

n. Melakukan perubatan asusila seperta tetapi tidak terbatas pada : 
n.1.   Pelecehan seksual seperti membuat komentar atau gerak isyarat atau kontak 

fisik yang bersifat seksual yang sengaja & atau menyakitkan  dalam suatu 
lingkungan kerja atau berhubungan dengan pekerjaan. 

n.2.   Perselingkuhan yang dapat merusak nama baik SKPD/UKPD. 
n.3. Menawarkan untuk mempengaruhi atau mengancam karir, menawarkan 

bayaran, atau pekerjaan kepada orang lain sebagai ganti adanya 
kemudahan seksual. 

 
3) Pekerja yang di PHK dengan alasan sebagaimana ayat 2 akan diproses sesuai 

dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

BAB XIV 
PELAPORAN 

 
Pasal 60 

 
1) Setiap SKPD/UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD 

wajib menyampaikan laporan pegawai BLUD kepada SKPD Pembina Teknis secara 
reguler setiap semester dan tahunan. 
 

2) SKPD Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai BLUD di  
SKPD/UKPD di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD dalam 
lingkup pembinaannya kepada Gubernur melalui BKD secara reguler setiap semester 
dan tahunan. 

 
BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 61 
 

1) Sesuai dengan kondisi/keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, 
SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat menyerahkan pelaksanaan 
pekerjaan tertentu kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. 
 

2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut etika profesional dan 
dilakukan secara transparan. 
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BAB XVI 
ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

 
Pasal 62 

Aturan Peralihan 

1) Apabila dalam Pedoman Peraturan ini ada pasal yang bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah 
peraturan perundangan yang berlaku. Bilamana dianggap perlu peraturan Pegawai 
BLUD SKPD/UKPD  jajaran  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini dapat ditambah 
sesuai dengan situasi dan kondisi, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang yang berlaku. 
 

2) SKPD /UKPD yang menerapkan PPK-BLUD di jajaran Dinas Kesehatan yang 
menerapkan PPK-BLUD sebelum berlakunya Peraturan Kepala Dinas ini harus 
menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama12 bulan sejak ditetapkan. 

 
 

Pasal 63 

Penutup  

1) Pedoman Peraturan Pegawai BLUD pada  SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-
BLUD di jajaran  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sebagai pedoman 
bagi SKPD/UKPD dalam menetapkan Peraturan Pegawai BLUD yang dimiliki dan 
bilamana dianggap perlu dapat ditambah sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang Undang yang 
berlaku 

 
 

                  Ditetapkan di Jakarta 
        pada tanggal  
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