
CCUUTTII  
  

TTAAFFSSIIRRAANN  CCUUTTII  
 

  CCuuttii    --    sseebbaarraanngg  tteemmppoohh  sseesseeoorraanngg  aannggggoottaa  ddiibbeennaarrkkaann  mmeenniinnggggaallkkaann  
ttuuggaassnnyyaa  ddaann  ppeenniinnggggaallaann  ttuuggaass  iittuu  ttiiddaakk  ddiikkiirraa  sseebbaaggaaii  ppuuttuuss  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
aattaauu  bbeerrhheennttii  kkeerrjjaa..  

  
  CCuuttii  RReehhaatt  ––  ccuuttii  bbeerrggaajjii  ppeennuuhh  yyaanngg  ddiibbeerrii  kkeerraannaa  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  yyaanngg  

mmeellaayyaakkkkaann  ddaallaamm  sseessuuaattuu  ttaahhuunn  iiaaiittuu  ddaarrii  JJaannuuaarrii  hhiinnggggaa  DDiisseemmbbeerr..  
  

  CCuuttii  SSaakkiitt  ––  CCuuttii  bbeerrggaajjii  ppeennuuhh    kkeerraannaa  sseebbaabb--sseebbaabb  kkeessiihhaattaann  ddaann  ddeennggaann  
mmeennggeemmuukkaakkaann  ssiijjiill  ssaakkiitt  ddaann  ddiibbeerrii  ccuuttii  bbaaggii  ssaakkiitt  aattaauu  kkeecceeddeerraaaann  yyaanngg  aaddaa  
hhaarraappaann  uunnttuukk  sseemmbbuuhh..  

 
  
 
 

TTUUJJUUAANN  KKEEMMUUDDAAHHAANN  CCUUTTII  
 
--  MMeennjjaaggaa  kkeebbaajjiikkaann  &&  kkeessiihhaattaann  sseerrttaa  mmeenneerraappkkaann  cciirrii--cciirrii  bbuuddaayyaa  iikkrraamm  
--  MMeemmbbeerrii  mmoottiivvaassii//ggaallaakkaann  ppoossiittiiff  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  pprreessttaassii  ddaann  pprroodduukkttiivviittii  
--  MMeennyyeeddiiaakkaann  kkeemmuuddaahhaann  yyaanngg  lleebbiihh  sseelleessaa  
  
  
  



  
CCUUTTII  RREEHHAATT  

SSyyaarraatt::    
--  DDiibbeerrii  uunnttuukk  ttuujjuuaann  kkeecceekkaappaann  ddaann  kkeeppeennttiinnggaann  
--  DDiiaammbbiill  bbiillaa--bbiillaa  mmaassaa  ddaallaamm  ttaahhuunn  tteerrsseebbuutt  
--  JJuummllaahh  ccuuttii  rreehhaatt  tteerrttaakklluukk  kkeeppaaddaa  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  yyaanngg  mmeellaayyaakkkkaann  
--  BBaakkii  ccuuttii  rreehhaatt  bboolleehh  ddiibbaawwaa  kkeehhaaddaappaann  ddaann  bboolleehh  ddiissiimmppaann  uunnttuukk  GGCCRR  
  
  

KKAADDAARR  CCUUTTII  RREEHHAATT  TTAAHHUUNNAANN  
 
GGrreedd    **                                                                                    KKaaddaarr  
                                                                                          KKuurraanngg  1100  ttaahhuunn                                    LLeebbiihh  1100  ttaahhuunn  
                                                                                              PPeerrkkhhiiddmmaattaann                                            PPeerrkkhhiiddmmaattaann  
PPeenngguurruussaann  TTeerrttiinnggggii                                      3300  hhaarrii                                                                        3300  hhaarrii          
GGrreedd  3311  ––  5544                                                                  3300  hhaarrii                                                                        3300  hhaarrii      
GGrreedd  2211  ––  3300                                                                  2255  hhaarrii                                                                        3300  hhaarrii  
GGrreedd      11  ––    2200                                                                2200  hhaarrii                                                                        2255  hhaarrii          
  
**AAnnggggoottaa  yyaanngg  ddiillaannttiikk  mmuullaaii  11  SSeepptteemmbbeerr  22000055    
  
                                                    BBeerrkkuuaattkkuuaassaa  mmuullaaii  11  SSeepptteemmbbeerr  22000055..                    
  
  
    

MMEEMMBBAAWWAA  KKEE  HHAADDAAPPAANN  CCUUTTII  YYAANNGG  TTIIDDAAKK  DDAAPPAATT  DDIIAAMMBBIILL  
 

  SSyyaarraatt  
--  TTiiddaakk  ddaappaatt  mmeennggaammbbiill  ccuuttii  rreehhaatt  kkeerraannaa  kkeeppeennttiinnggaann  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
  

  KKaaddaarr  
--  DDiibbeennaarrkkaann  mmeemmbbaawwaa  kkee  hhaaddaappaann  bbaakkii  ccuuttii  rreehhaatt  ttaahhuunn  iittuu  ssaahhaajjaa..  
  
--  AAnnggggoottaa  ddiibbeennaarrkkaann  mmeenngguummppuull  bbaakkii  rreehhaatt  yyaanngg  iiaa  bbeerrkkeellaayyaakkkkaann  ddaallaamm  

tteemmppoohh  22  ttaahhuunn  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  ,,  kkee  ttaahhuunn  kkeettiiggaa..  CCuuttii  ttaahhuunn  ppeerrttaammaa  yyaanngg  
ttiiddaakk  ddiihhaabbiisskkaann  ddaallaamm  ttaahhuunn  kkeettiiggaa  aakkaann  lluuppuutt  ppaaddaa  aakkhhiirr  ttaahhuunn  kkeettiiggaa..  

  



  
  

CCUUTTII  SSEEPPAARRUUHH  GGAAJJII  
  TTuujjuuaann::    

  --  MMeennjjaaggaa  ssaannaakk  ssaauuddaarraa  yyaanngg  ssaakkiitt  
  --  TTiiddaakk  bboolleehh    aattaass  sseebbaabb  bbeerrssaalliinn  
 

  KKeellaayyaakkaann//SSyyaarraatt::  
  --  SSeeppaarruuhh  ggaajjii  
  --  3300  hhaarrii  bbaaggii  ttiiaapp--ttiiaapp  ggeennaapp  ttaahhuunn  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
  --  MMaakkssiimmuumm  118800  hhaarrii  
                



  
  

CCUUTTII  TTAANNPPAA  GGAAJJII  
 

  TTuujjuuaann//kkuuaassaa  
 

--  UUrruussaann  ppeerrsseennddiirriiaann  yyaanngg  mmuussttaahhaakk  
--  MMeemmbboolleehhkkaann  ppoottoonngg  ggaajjii’’  
--  TTaakk  hhaaddiirr  ttaannppaa  ccuuttii  

 
  KKeellaayyaakkaann//SSyyaarraatt  

 
    --          TTiiaaddaa  ggaajjii  
  --          3300  hhaarrii  ggeennaapp  ssaattuu  ttaahhuunn  ppeerrkkhhddiimmaattaann  
    --          MMaakkssiimmuumm  336600  hhaarrii    
  --          MMeemmppuunnyyaaii  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  tteerruuss  mmeenneerruuss    ttiiddaakk  kkuurraanngg  ddaarrii  66      bbuullaann        

ddaann  tteellaahh      mmeennggaammbbiill  sseemmuuaa  ccuuttii  rreehhaatt  yyaanngg    iiaa      bbeerrkkeellaayyaakkaann..    
  
  
  
  



  
    

CCUUTTII  SSAAKKIITT  
  TTuujjuuaann::  
--  TTiiddaakk  ssiihhaatt  uunnttuukk  bbeerrttuuggaass  sseebbaabb  ssaakkiitt  //KKeecceeddeerraaaann  yyaanngg  aaddaa  

  hhaarraappaann  sseemmbbuuhh  
 

  KKeellaayyaakkaann  
--  BBeerrggaajjii  ppeennuuhh  
--  9900  hhaarrii  ppaaddaa  ssaattuu--ssaattuu  mmaassaa  aattaauu  9900  hhaarrii  ddaallaamm  ssaattuu  ttaahhuunn  ((JJaannuuaarrii  ––  

DDiisseemmbbeerr))  TTaammbbaahhaann  ccuuttii  ssaakkiitt  hheennddaakk  llaahh  ddiilluulluusskkaann  oolleehh  KKuuaassaa  tteerrtteennttuu  
yyaanngg  bboolleehh  mmeemmbbeerrii  ttiiddaakk  lleebbiihh  ddaarriippaaddaa  9900  llaaggii..    

 
--  SSookkoonngg  ssiijjiill  ssaakkiitt    

 
                DDookkttoorr  KKeerraajjaaaann  
                DDookkttoorr  sswwaassttaa  ––  TTiiddaakk  lleebbiihh  22  hhaarrii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  

 
--  MMaaxxiimmaa  1155  hhaarrii  sseettaahhuunn  

 
--  SSeelleeppaass  CCuuttii    118800  hhaarrii  aammbbiill  ccuuttii  rreehhaatt    
--  SSaakkiitt  sseemmaassaa  bbeerrccuuttii  rreehhaatt  ddaallaamm  nneeggaarraa  llaayyaakk  CCuuttii  SSaakkiitt..    BBaakkii  ccuuttii  rreehhaatt  

bboolleehh  ddiissaammbbuunngg  sseelleeppaass  ccuuttii  ssaakkiitt                
  
                      

CCUUTTII  SSAAKKIITT  LLEEBBIIHH  4455  HHAARRII  SSEETTAAHHUUNN  
 
 

  SSeeoorraanngg  aannggggoottaa  yyaanngg    tteellaahh  mmeennggaammbbiill  ccuuttii  ssaakkiitt  bbeerrjjuummllaahh  4455  hhaarrii  aattaauu  
lleebbiihh    ddaallaamm  ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn  bbaaggii  mmaassaa  ttiiggaa  ttaahhuunn  yyaanngg  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  bboolleehh  
ddiikkeehheennddaakkii  oolleehh  KKeettuuaa  JJaabbaattaann  uunnttuukk  ddiippeerriikkssaa  kkeessiihhaattaannnnyyaa  oolleehh  sseebbuuaahh  
LLeemmbbaaggaa  PPeerruubbaattaann  ttiiddaakk  kkiirraa  ssaammaa  aaddaa  iiaa  tteellaahh  mmeellaappoorrkkaann  ddiirriinnyyaa  ssaakkiitt  llaaggii  
aattaauu  ttiiddaakk..  

  
  

  SSaakkiitt  sseemmaassaa  bbeerrccuuttii  rreehhaatt  ddii  lluuaarr  MMaallaayyssiiaa  ttiiddaakk  llaayyaakk  ccuuttii  ssaakkiitt  kkeeccuuaallii  
SSaakkiitt  ppaaddaa  ttaarriikkhh  iiaa  ppaattuutt  bbaalliikk  kkee  MM’’ssiiaa  

  --  MMaassuukk  hhoossppiittaall  
  --  SSiijjiill  ddaarrii  DDookkttoorr  nneeggaarraa  bbeerrkkeennaaaann  ddggnn    mmeennyyaattaakkaann  jjeenniiss  ssaakkiitt,,  ttaarriikkhh  

mmaassuukk    ddaann    ttaarriikkhh  ddiijjaannggkkaa  kkeelluuaarr  hhoossppiittaall..  
  

  SSaakkiitt  sseemmaassaa  ccuuttii  sseeppaarruuhh  ggaajjii//ttaannppaa  ggaajjii  
  SSaammaa  aaddaa  ddaallaamm  NNeeggaarraa  aattaauu  lluuaarr  nneeggaarraa  ttiiddaakk  bbeerrkkeellaayyaakkaann  mmeennddaappaatt  ccuuttii  

ssaakkiitt..  
 
 



CCUUTTII  SSAAKKIITT  BBEERRLLAANNJJUUTTAANN  
 

  TTuujjuuaann  
--  TTiiddaakk  ssiihhaatt  uunnttuukk  bbeerrttuuggaass  ppeerrlluu  rreehhaatt  yyaanngg  ppaannjjaanngg  sseetteellaahh  hhaabbiiss  ccuuttii  ssaakkiitt  //  

ccuuttii  rreehhaatt  
--  AAddaa  hhaarraappaann  sseemmbbuuhh  
 

  KKeellaayyaakkaann//ssyyaarraatt  
--  9900  hhaarrii  ccuuttii  sseeppaarruuhh  ggaajjii  ddeennggaann  ppeerraakkuuaann  LLeemmbbaaggaa  PPeerruubbaattaann  aattaauu  CCuuttii  

ttaannppaa  ggaajjii  jjiikkaa  ttiiaaddaa  LLaappoorraann  ddaarrii  LLeemmbbaaggaa  PPeerruubbaattaann  
--  9900  hhaarrii  llaaggii  ccuuttii  ttaannppaa  ggaajjii    ddiibbeerrii  eellaauunn  bbaannttuuaann  iiaaiittuu  ssaammaa  sseeppaarruuhh  ggaajjii  

ddeennggaann  kkeebbeennaarraann  kkuuaassaa  tteerrtteennttuu  
--  BBoolleehh  ddiiuullaannggii  ddaallaamm  ttaahhuunn  kkeedduuaa  
--  BBeelluumm  sseemmbbuuhh  bboolleehh  ddiibbeerrssaarraakkaann  ddeennggaann  ppeerraakkuuaann  LLeemmbbaaggaa  PPeerruubbaattaann    



 
CCUUTTII  BBEERRSSAALLIINN  

 
  KKeellaayyaakkaann  
  BBeerrggaajjii  ppeennuuhh  
  6600  hhaarrii  sseettiiaapp  kkaallii  bbeerrssaalliinn  
  HHaadd  55  kkaallii  ddaallaamm  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
  MMuullaa  ddaarrii  ttaarriikkhh  bbeerrssaalliinn  
  SSeekkiirraannyyaa  tteellaahh  mmeenngggguunnaakkaann  55  kkaallii  kkeemmuuddaahhaann  iinnii  bboolleehh  

--  CCuuttii  rreehhaatt  yyaanngg  bbeerrkkeellaayyaakkaann  
--  CCuuttii    ttaannppaa  ggaajjii  mmeennjjaaggaa  aannaakk  ttiiddaakk  mmeelleebbiihh  9900  hhaarrii..  
--  MMeennggaammbbiill  ccuuttii  ssaakkiitt  jjiikkaa  sseebbeelluumm  bbeerrssaalliinn    
--  KKeemmuukkaakkaann  ppeerraakkuuaann  bbeerrssaalliinn  ddaann  ppeerrmmoohhoonnaann  ccuuttii  
  



  
            

CCUUTTII  TTIIDDAAKK  BBEERREEKKOODD  
  CCuuttii  ggaannttiiaann  

  
  SSyyaarraatt  

  GGaannttiiaann  bbeerrttuuggaass  lleebbiihh  mmaassaa  ppaaddaa  hhaarrii  bbeekkeerrjjaa  bbiiaassaa,,  hhaarrii  ccuuttii  aamm  aattaauu  hhaarrii  
kkeelleeppaassaann  mmiinngggguuaann  ttiiddaakk  bbeerrkkeellaayyaakkaann  mmeennddaappaatt  bbaayyaarraann  lleebbiihh  mmaassaa  aattaauu  
sseebbaarraanngg  bbaayyaarraann  kkhhaass..  

  
  KKaaddaarr  

  CCuuttii  ggaannttiiaann  ssaammaa  bbaannyyaakk  ddeennggaann  mmaassaa  ddiippaannggggiill  bbeerrttuuggaass  lleebbiihh  mmaassaa  
  CCuuttii  bboolleehh  ddiikkuummppuullkkaann  iiaaiittuu  88  jjaamm  kkeerrjjaa  lleebbiihh  mmaassaa  bboolleehh  ddiibbeerrii  11  hhaarrii  ccuuttii  

ggaannttiiaann..  
  
  



  
  
  

CCUUTTII  UURRUUSSAANN  KKEEMMAATTIIAANN  AAHHLLII    KKEELLUUAARRGGAA    TTEERRDDEEKKAATT  
 

  TTuujjuuaann::  
    CCuuttii  ttaannppaa  rreekkoodd  ddiibbeerrii  ddeennggaann  hhaassrraatt  mmeenngguuttaammaakkaann  kkeelluuaarrggaa    ((FFaammiilliiyy  ffiirrsstt))  
 

  TTaaffssiirraann  AAhhllii  tteerrddeekkaatt  
  SSuuaammii  aattaauu  iisstteerrii,,  aannaakk--aannaakk  sseerrttaa  iibbuu  bbaappaa  kkaanndduunngg  kkeeppaaddaa  aannggggoottaa  

bbeerrkkeennaaaann..  
  

  KKeellaayyaakkaann::  
 
--33  hhaarrii  ccuuttii  ttaannppaa  rreekkoodd  uunnttuukk  mmeennzziiaarraahhii  jjeennaazzaahh  ddaann  mmeemmbbaannttuu  uurruussaann  
bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkeemmaattiiaann  aahhllii  kkeelluuaarrggaa  tteerrddeekkaatt  
 
--CCuuttii  iinnii  hheennddaakkllaahh  bbeerrmmuullaa  ddaarrii  ttaarriikkhh  kkeemmaattiiaann  aahhllii  kkeelluuaarrggaa  tteerrddeekkaatt  aattaauu  ppaaddaa  
hhaarrii  bbeerriikkuuttnnyyaa  jjiikkaa  kkeelluuaarrggaa  bbeerrkkeennaaaann  mmeenniinnggggaall  dduunniiaa  sseelleeppaass  wwaakkttuu  
ppeejjaabbaatt..  
 
--TTeemmppoohh  ccuuttii  iinnii  tteerrmmaassuukk  sseemmuuaa  hhaarrii  rreehhaatt  ddaann  hhaarrii  kkeelleeppaassnn  aamm  
 
--KKeemmuuddaahhaann  iinnii  tteerrttaakklluukk  kkeeppaaddaa  kkeeppeennttiinnggaann  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
 
--AAnnggggoottaa  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmuuddaahhaann  iinnii  hheennddaakkllaahh  mmeennggeemmuukkaakkaann  ssaalliinnaann  
ppeennggeessaahhaann  kkeemmaattiiaann  aahhllii  kkeelluuaarrggaa  tteerrddeekkaatt  kkeeppaaddaa  KKeettuuaa  JJaabbaattaann  uunnttuukk  ttuujjuuaann  
rreekkoodd..  
  
                              BBeerrkkuuaattkkuuaassaa  mmuullaaii  11  JJaannuuaarrii  22000033..    



CCUUTTII  HHAAJJII  
 

  KKeellaayyaakkaann  
  --  BBeerrggaajjii  ppeennuuhh  
  --  4400  hhaarrii  tteerrmmaassuukk  ccuuttii  hhuujjuunngg  mmiinngggguu  ddaann  hhaarrii    kkeelleeppaassaann  aamm..  
  

  CCuuttii  ttaammbbaahhaann    mmeellaalluuii  
 

  CCuuttii  rreehhaatt  
  CCuuttii  ttaannppaa  ggaajjii  
  SSaattuu  kkaallii  ddaallaamm  ppeerrkkhhiiddmmaattaann  
  BBeerraaggaammaa  IIssllaamm  
  BBeerrjjaawwaattaann  tteettaapp  ddaann  ssaahh  ddaallaamm  jjaawwaattaann  
  BBeerrjjaawwaattaann  sseemmeennttaarraa  tteellaahh  bbeerrkkhhiiddmmaatt  ttiiddaakk  kkuurraanngg    ddaarriippaaddaa  66  ttaahhuunn  

sseeccaarraa  bbeerrtteerruussaann..  
 

 Kelayakan cuti akan ditolak bagi pegawai yang mengambil Cuti Haji 
 

35 hari Tolak 4 hari 
30 hari  Tolak 3 hari 
25 hari Tolak 3 hari 
20 hari Tolak 2 hari 

 
 
 
  
 

CCoonnttoohh::  PPeennggiirraaaann  ccuuttii  rreehhaatt  yyaanngg  ddiikkuurraannggkkaann  ddiisseebbaabbkkaann  ccuuttii  hhaajjii  
 

TTaarriikkhh  ccuuttii  hhaajjii  ddaarrii  1100//1122//22000077  hhiinnggggaa  1188//11//22000088  
 

CCuuttii  rreehhaatt  ((KKeellaayyaakkaann))    ddaallaamm  sseettaahhuunn  3355  hhaarrii  
 

1100//1122//22000055  hhiinnggggaa  3311//1122//22000055      ==      2222  hhaarrii  
 

11//11//22000066  hhiinnggggaa  1188//11//22000066                  ==    1188  hhaarrii  
 

2222//336655  XX  3355            ==        22  hhaarrii    ((ccuuttii  rreehhaatt  yyaanngg              
                                                                                        ddiikkuurraannggkkaann    uunnttuukk  ttaahhuunn  22000055))    
1188//336655  XX  3355            ==      22  hhaarrii      

((ccuuttii  rreehhaatt  yyaanngg                                                                  
ddiikkuurraannggkkaannuunnttuukk  ttaahhuunn  22000066))  

  
NNoottaa::  44  hhaarrii  ccuuttii  rreehhaatt  aakkaann  bbeerrkkuurraannggaann  uunnttuukk  ccuuttii  hhaajjii  

  
  

  



  KKaaeeddaahh  CCuuttii  lluuppuutt  
  MMaakkssiimmuumm  ccuuttii  rreehhaatt  yyaanngg  bboolleehh  ddiikkuummppuull  bbaaggii  sseessuuaattuu  ttaahhuunn  bbaaggii  GGCCRR  iiaallaahh  

1155  hhaarrii  aattaauu  sseetteennggaahh  ddaarrii  kkaaddaarr  ccuuttii  rreehhaatt  sseebbeelluummnnyyaa,,  mmeennggiikkuutt  mmaannaa  yyaanngg  
kkuurraanngg..  

  
 


