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Kepada
Yth. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pamekasan
di -

PAMEKASAil
PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 202L tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20L7 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa
hal ketentuan pengajuan Cuti dan dimohon dengan hormat untuk disampaikan
kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Saudara untuk memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu;

2. Jenis Cuti terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti
Karena Alasan Penting, cuti Bersama dan cuti Di Luar Tanggungan Negara;

3. Pada saat mengajukan Usulan Cuti, WAJIB menyertakan Surat Pengantar dari
Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan;

4. Ketentuan Mengenai Cuti Sakit Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting
berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);

1. PNS dan CPNS yang telah bekerja Paling Kurang 1 (satu) tahun secara
terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lama hak atas cuti tahunan
adalah 12 (dua belas) hari kerja;

2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang
bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama
18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;

3. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih
berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama
24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam
tahun berjalan;

4. PNS yang menduduki jabatan Guru pada sekolah yang mendapatkan
liburan menurut Peraturan Perundang-undangan, berhak mendapatkan Cuti
Tahunan;

5. Pengajuan/Usulan Cuti Tahunan WAJIB untuk diusulkan sebelum tanggal
pelaksanaan Cuti;

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan ) (dikecualikan untuk
PNS yang masa kerja kurang dari 5 tahun untuk kepentingan agama yaitu
Ibadah Haji untuk peftama kali);

2. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti besar maka tidak berhak atas
cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;

3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang
bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan
dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan;
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4. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa

hak atas cuti tahunan sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas
cuti tahunan tersebut;

5. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa

cuti besar yang menjadi hak nya hapus;
6. Melaksanakan Ibadah Haji masuk kategori cuti besar;
7. Pengajuan/Usulan Cuti Besar WAIIB untuk diusulkan sebelum tanggal

pelaksanaan Cuti;

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara

teftulis kepada atasan langsung dengan melampirkan Surat Keterangan

dari DoKer yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh
pejabat/instansi berwenang;

3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari harus mengajukan usulan cuti sakit

dengan melampirkan Surat Keterangan DoKer yang memiliki izin praktek
yang dikeluarkan oleh pejabaVinstansi berwenang;

4. Surat Keterangan Dokter dimaksud paling sedikit memuat pernyataan

tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang

diperlukan;
5. Cuti sakit diberikan untuk waKu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila masih diperlukan
berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan;
6. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 5, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji

kesehatan yang ditehpkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dan apabila hasil pengujian kesehatan

tersebut PNS yang bersangkutan dinyatakan belum sembuh dari
penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan

hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapatkan uang tunggu
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

l. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling

lama 1 % (satu setengah) bulan;
8. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan

tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat
perawatan, berkas atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari
penyakitnya;

9. Pengajuan/Usulan Cuti Sakit maksimal batas waKu pengusulan cuti

dimaksud tidak boleh lebih dari 1 (bulan) dari tanggal pelaksanaan cuti
yang akan diaiukan.

1. PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak peftama sampai

dengan anak ketiga;
2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar yaitu

sama dengan lamanya Cuti Melahirkan selama 3 (tiga) bulan (tidak harus
memenuhi ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-
menerus);

3. Pengajuan/Usulan Cuti Melahirkan WAIIB untuk diusulkan sebelum tanggal
pelaksanaan Cuti dengan melampirkan buKi atau surat keterangan dari
Dokter/Bidan.

1. PNS bisa menggunakan Cuti Alasan Penting apabila :

a. Orang Tua/Meftua, Suami/Istri, Anak, Adik/Kakalq Menantu sedang

sakit keras atau meninggal dunia;



b. Salah seorang anggota keluarga dimaksud pada huruf (a) meninggal
dunia, dan menurut Peraturan Perundang-undangan PNS yang

bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang

meninggal;
c. PNS mengalami musibah ataupun kncana alam (kebakaran rumah,

banjir);
d. Melangsungkan Pernikahan;
e. PNS laki-laki yang istrinya melahirkanloperasi SC;

f. Melaksanakan Ibadah Umroh.
2. Untuk Cuti dengan alasan pada huruf a,b, dan c maksimal batas waKu

pengusulan cuti dimaksud tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal
cuti yang akan diajukan;

3. Untuk Cuti dengan alasan pada huruf d,e, dan f WAIIB diusulkan sebelum
tanggal pelaksanaan cuti dimaksud.

1. Cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden RI
2. Cuti Bersama ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI
3. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan;
4. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama maka

hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang
diberikan;

5. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud di atas hanya
dapat digunakan dalam tahun berjalan;

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus
karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar
tanggungan negara;

2. Alasan pribadi dan mendesaj tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di
dalam/di luar negeri;

b. Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/di luar negeri;
c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e. Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus;

dan/atau
f. Mendampingilmerawat orang tua/meftua yang sakiVuzur.

3. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan Negara karena alasn seperti
dimaksud pada huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat
perintah tugas Negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang;

4. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan Negara karena alasan seperti
dimaksud pada huruf b harus melampirkan surat keputusan atau surat
penugasan/pengangkatan dalam jabatan;

5. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan Negara karena alasan seperti
dimaksud pada huruf c,d, dan e harus melampirkan surat keterangan
dokter spesialis;

6. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan Negara karena alasan seperti
dimaksud pada huruf f harus melampirkan surat keterangan doKer;

7. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga)
tahun;

8. Jangka waKu cuti di luar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling
lama 1 (datu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk
perpanjangan cuti dimaksud;

9. Cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan PNS dimaksud
diberhentikan dari jabatannya;

10. Cuti di LuarTanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan Keputusan
PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN;



11. Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara Udak diperhitunglcn
sebagai masa kerja PNS;

12. Pengajuan/Usulan Cuti Di Luar Tanggungan Negara WAIIB untuk diusulkan
sebelum tanggal pelaksanaan Cuti.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.
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