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IV. REMUNERASI DOSEN 
1. Pembayaran gaji BLU (P1) dibayarkan kepada Dosen CPNS/PNS 

yang telah memenuhi syarat minimal yaitu lulus LKD gasal 

untuk pembayaran P1 semester genap dan sebaliknya. 
2. Penghitungan beban LKD didasarkan pada tahun akademik 

sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri tentang 

Statuta UNSOED, yang dibagi menjadi dua semester yaitu 
semester gasal dan semester genap. Sedangkan penghitungan 

untuk remunerasi didasarkan pada tahun anggaran/taqwim, 

yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

3. Pembayaran gaji BLU (P1) seorang dosen untuk periode bulan 
Januari sampai dengan bulan Juni maka harus lulus LKD 

untuk penilaian periode Tahun Akademik semester genap 

sebelumnya (bulan Maret sampai dengan bulan September 
tahun sebelumnya). 

4. Pembayaran gaji BLU (P1) seorang dosen untuk periode bulan 

Juli sampai dengan bulan Desember, maka harus lulus LKD 
untuk penilaian periode Tahun Akademik semester gasal 

sebelumnya (bulan September sampai dengan bulan Februari 

tahun berikutnya). 
5. Yang dimaksud dengan laporan kemajuan studi adalah, 

dokumen kemajuan belajar dari dosen yang menjalankan tugas 

belajar yang dapat berupa Kartu Hasil Studi (KHS) semester 

sebelumnya, atau laporan semesteran kemajuan proses studi 
yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pendidikan atau 

diketahui oleh dosen pembimbing di mana seorang dosen 

mengikuti studi lanjut.  
6. Yang dimaksud dengan “secara periodik” adalah bahwa untuk 

terus memperoleh Gaji BLU (P1), laporan kemajuan dilaporkan 

secara berkala semesteran mengikuti periode tahun akademik, 
yaitu: 

a. Bukti dokumen untuk pembayaran gaji BLU (P1) seorang 

dosen untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan 
Juni adalah laporan kemajuan studi untuk periode sampai 

dengan bulan September tahun sebelumnya. Bukti 

dokumen tersebut diunggah ke SIREMUN paling lambat 

pada 15 Desember tahun sebelumnya. 
b. Bukti dokumen untuk pembayaran gaji BLU (P1) seorang 

dosen untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan 

Desember, adalah laporan kemajuan studi untuk periode 
studi sampai dengan bulan Maret tahun yang sama. Bukti 

dokumen tersebut diunggah ke SIREMUN paling lambat 

pada 15 Februari pada tahun yang sama. 
7. Pembayaran gaji BLU (P1) secara penuh kepada dosen yang 

lulus tepat waktu sesuai masa tugas belajar dan perpanjangan 

tugas belajar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan surat perjanjian tugas belajar dihitung sejak 

tanggal dosen studi lanjut dinyatakan aktif kembali oleh pejabat 

yang berwenang. Sambil menunggu surat pengaktifan kembali 

dari pejabat yang berwenang. Dasar hukum atas pemberian 
reward bagi dosen tersebut adalah: 

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, 

menyatakan bahwa: 
“Penilaian Kinerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas 

belajar dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS dengan 
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