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TUJUAN 

Memberikan pelayanan proses permohonan cuti atau ijin tidak masuk kerja 

dalam jangka waktu tertentu bagi pegawai kontrak dilingkungan Fakultas 

Kedokteran  Universitas Brawijaya 

RUANG LINGKUP 

Setiap pegawai kontrak dilingkungan Fakultas Kedokteran  Universitas 

Brawijaya, berhak atas cuti sesuai ketentuan dan jenis cuti sebagai 

berikut: 

1. Cuti Tahunan 

2. Cuti Sakit 

3. Cuti Bersalin 

4. Cuti Alasan Penting  

5. Cuti Besar 

DEFINISI 

Cuti Pegawai kontrak adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan 

dalam jangka waktu tertentu, dimaksudkan sebagai usaha untuk menjamin 

kesegaran jasmani dan rokhani setelah bekerja selama jangka waktu 

tertentu. 

REFERENSI : 

 

GARIS BESAR PROSEDUR 

 Menyiapkan Blangko Cuti bagi pegawai kontrak yang mengajukan 

permohonan cuti, sesuai ketentuan dan jenis cuti sebagai berikut : 

1. Cuti Tahunan 

• Telah bekerja minimal 1 (satu) tahun 

• Lama cuti yang diberikan oleh Atasan selama 6 (enam) hari 

kerja 

• Pelaksanaan Cuti yang diberikan melihat kondisi atau volume 

kerja yang bersangkutan 

• Pengajuan Cuti diajukan secara tertulis ditujukan kepada Atasan 

yang bersangkutan, dengan alasannya 

• Pengajuan cuti diajukan satu minggu sebelum tanggal cuti yang 

diajukan 



 

 

2. Cuti Sakit  

Apabila yang bersangkutan sakit selama : 

 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, maka yang 

bersangkutan berhak atas Cuti Sakit, dengn menunjukkan Surat 

Keterangan Sakit dari Dokter. Yang bersangkutan mengajukan 

permohonan Cuti Sakit kepada yang berwenang. 

 Lebih dari 14 (empat belas) hari dapat diperpanjang sampai 

dengan 6 (enam) bulan, dan paling lama 18 (delapan belas) 

bulan, apabila yang bersangkutan tetap belum sembuh, maka 

yang bersangkutan diperiksakan ke Tim Penguji Kesehatan 

Pegawai Kontrak dengan hasil pemeriksaan tersebut, maka 

yang bersangkutan diusulkan untuk dipensiun karena sakit. 

3. Cuti Bersalin 

 Pengajuan Cuti secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Dokter ditujukan kepada Atasan 

 Pengajuan Cuti diajukan sebelum 1 (satu) bulan sebelum 

melahirkan. (Usia kandungan 8 bulan) 

 Maksimal pemberian cuti tersebut selama 2 (dua) bulan dalam 

masa persalinan atau setelah kelahiran anak 

 Hak atas penghasilan setiap bulan diterima penuh, kecuali 

uang kinerja (Insentif) tidak dapat diberikan 

 Apabila persalinan/ kelahiran anak bersamaan dengan masa 

berakhirnya masa kontrak, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan perpanjangan kontrak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

 Apabila yang bersangkutan dalam persalinan mengalami hal-

hal diluar ketentuan tersebut diatas, maka keputusan atau 

kebijaksanaan ada di Pimpinan fakultas 

4. Cuti Alasan Penting 

 Minimal 2 (dua) tahun telah bekerja sebagai tenaga kontrak 

 Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Atasan 

langsung 

 Lama cuti yang diberikan oleh yang berwenang adalah 12 (dua 

belas) hari kerja, untuk perkawinan pertama 

 DP3 pada tahun pertama dan pada tahun kedua, pada waktu 

pengajuan Cuti tersebut bernilai baik 



 

 

 Apabila tenaga kontrak tersebut masih kurang dari 1 tahun 

dalam bekerja, maka cuti tersebut dapat diberikan paling lama 

3 (tiga) hari 

 Apabila dalam pengajuan cuti tersebut bertepatan dengan 

berakhirnya masa kontrak, yang bersangkutan dapat 

mengajukan perpanjangan kontrak 

 Keputusan pemberian cuti tersebut tetap pada Pejabat yang 

berwenang memberikan cuti tersebut (Pembantu Dekan 

II/KTU) 

 Cuti tersebut digunakan untuk : 

1. Pernikahan Pertama 

2. Istri/Suami/ Anak/ Orang Tua/ Mertua dalam keadaan sakit 

atau meninggal 

5. Cuti Besar   

 Cuti ini digunakan untuk memenuhi kewajiban agama 

 Lama cuti selama 40 (empat puluh) hari 

 Hak atas penghasilan tidak dapat diberikan kepada yang 

bersangkutan 

 Apabila pengajuan cuti tersebut bersamaan dengan masa 

berakhirnya kontrak, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan perpanjangan kontrak. 

 Telah bekerja atau dikontrak selama 2 (dua) tahun keatas 

 Pengajuan cuti secara tertulis kepada atasan langsung 

 Bagi yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun secara berturut-

turut dapat diberikan cuti tersebut selama 6 (enam) hari kerja 

apabila Istri/Suami/Anak/Orang Tua/Mertua dalam keadaan 

sakit/meninggal 

 Permohonan cuti bagi tenaga administrasi harus mendapat 

persetujuan dari  Ka. Lab/Ka.Jur/KPS/Ka. Sub Bagian selaku atasan 

langsung yang bersangkutan 

 Memproses surat cuti pegawai kontrak yang bersangkutan. 

 

 


