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No 
 

Proses 

Penanggung jawab Tangga

l Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1 Perumusan Eda Tri 
Budiyanto 

Tim Perumus 
Mutu 

  

2. Pemeriksaan Johan Kabag 
BAUKK 

  

3. Persetujuan Biolis 
Widyaningsih 

PD II   

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur   

5. Pengendalian Eda Tri 
Budiyanto 

Kasubag 
Kepegawaian 
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1. Definisi Istilah Cuti kerja adalah izin untuk tidak melaksanakan perkerjaan 
oleh seorang pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya  
sesuai dengan tupoksi kerjanya pada hari kerja.  
 

2. Rasionale Setiap pegawai suatu saat memerlukan waktu untuk tidak 
masuk kerja yang dikarenakan oleh suatu hal, antara lain : 
karena sakit, karena alasan penting, menduduki jabatan 
publik, menunaikan ibadah haji atau umroh.  
 
Untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan tersebut maka 
penting sekali bagi perguruan tinggi untuk membuat batasan-
batasan yang mengatur kegiatan cuti sehingga seluruh 
rangkaian kegiatan proses pendidikan dan pelayanan dapat 
tetap berjalan dengan baik. 
  
Tujuan dari penetapan standar cuti kerja  adalah  

1) Untuk memberikan waktu tidak masuk kerja yang 
dikarenakan kebutuhan akan hari libur atau sesuatu hal 

2) Untuk mengatur keseimbangan antara yang cuti 
dengan yang masuk kerja sehingga proses pendidikan 
dan pelayanan tetap dapat berjalan. 
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi, Ka.Bag. BAUKK dan Sub.Bag. 
kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-masing 
harus menetapkan peraturan cuti kerja bagi pegawai agar 
seluruh pegawai mendapatkan waktu libur sesuai dengan 
kebutuhannya paling lambat tahun 2016,  

 
4. Strategi 

Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
membuat pengaturan cuti pegawai, dengan ketentuan: 

a) Cuti tahunan diberikan kepada pegawai selama 12 hari 
setelah pegawai bekerja selama 12 bulan berturut-
turut. 

b) Cuti Melahirkan diberikan kepada pegawai perempuan 
selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan 
setelah melahirkan (sesuai keterangan dokter/bidan, 
dan diberikan 2 kali selama menjadi pegawai 

c) Cuti menduduki jabatan publik diberikan  kepada 
pegawai tetap yang menjadi pejabat publik sesuai 
dengan masa tugasnya dan diluar tanggungan sampai 
jabatan berakhir 
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d) Cuti sakit diberikan kepada pegawai karena menderita 
penyakit, kecelakaan diluar kantor atau saat bekerja, 
lama cuti diberikan sesuai waktu istirahat yang 
disarankan dokter (surat keterangan dokter) 

e) Cuti alasan penting diberikan kepada pegawai karena, 
menghitankan anaknya, menikahkan anaknya, istri 
melahirkan/keguguran, keluarga ada yang meninggal, 
keperluan keluarga di berikan cuti maksimal selama 3 
hari (sesuai kebutuhan). 

f) Cuti menuaikan ibadah (haji/umroh) diberikan kepada 
pegawai yang melakukan ibadah sebanyak 2 kali 
selama menjadi pegawai, lama cuti menyesuaikan (haji 
: 40 hari/ umroh : 14 hari) 

 
2. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 

menetapkan jumlah jam kerja minimal dalam satu bulan, 
satu minggu dan harian yang diperbolehkan mengajukan 
izin cuti. 
 

3. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawain 
memberikan cuti tahunan, cuti menduduki jabatan publik, 
cuti melahirkan, cuti menunaikan ibadah haji atau umroh. 

 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

1. Terpenuhinya izin cuti bagi seluruh pegawai dilingkungan 
perguruan tinggi untuk setiap bulan, setiap minggu dan 
setiap harinya.  

2. Kasubag kepegawaian melakukan rekapitulasi 
penghitungan jam kerja pegawai berdasarkan absensi 
kehadiran pegawai selanjutnya mensosialisaikan kepada 
pewai yang berhak mendapatkan cuti dan tidak.  

3. 90 % pegawai mendapatkan izin cuti sesuai kebutuhannya. 
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kabag BAUKK 
d) Kasubag Kepegawaian 
 

7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu 
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 

3) Peraturan kepegawaian Akper Dharma Waacana Metro 
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