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KEPUTUSAN  KEPALA  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DAN PELATIHAN POLRI 
Nomor :  Kep/              /IV/DIK.1.2/2019 

 
tentang 

 

KURIKULUM  
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI    

BRIGADIR/PNS GOL. II  ADMINISTRASI KEUANGAN 
  

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan 
Spesialisasi Brigadir/PNS Gol. II Administrasi Keuangan maka 
perlu ditetapkan keputusan untuk dijadikan dasar dan pedoman 
pelaksanaan pendidikan; 

 

2. untuk  lebih meningkatkan  efektivitas  operasional pendidikan serta 
tercapainya kualifikasi hasil didik, maka perlu adanya kurikulum 
pendidikan. 

  

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor   
29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 

2. Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  
20 Tahun  2007  tentang Standar   Komponen   Pendidikan   untuk 
Diktuk dan Dikbang di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Polri; 

 

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  4 
Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

 

4. Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 05 Tahun 2009 tentang 
Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Polri; 

 

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia                        
No. Pol.:Kep/37/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 

6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 
Kep/1974/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Program 
Pendidikan Polri T.A. 2019. 

Memperhatikan...... 
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Memperhatikan 
 

 
: 
 

 
saran dan masukan dari  pembina fungsi,  pelaksanan pendidikan  
dan pengguna hasil didik.   

 
 
 
Menetapkan 
 

 
 
: 
 
  

MEMUTUSKAN 
 

1.     mengesahkan kurikulum pendidikan pengembangan spesialisasi 
Brigadir/PNS Gol. II Administrasi Keuangan; 

 
2. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum 

pendidikan pengembangan spesialisasi Brigadir/PNS Gol. II 
Administrasi Keuangan yang belum diatur dalam kurikulum ini 
akan diatur kemudian, dan sebelum ada ketentuan baru maka 
ketentuan yang sudah ada selama ini serta tidak bertentangan 
dengan  keputusan ini dinyatakan tetap berlaku; 

 
3.     keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 
 

                                   
      

 
 
 
 
                          
                     

                       
 
 
 
 

 

 

Kepada Yth. :  
 
Kapusdikmin Lemdiklat Polri 
 
Tembusan : 
 
1. Kapolri. 
2. Irwasum. 
3.  Asrena Kapolri. 
4.  As SDM Kapolri. 
5.  Kapuskeu Polri. 

Paraf : 
 
1.  Konseptor/ Kbg Dikbangspes  : …… 
2.  Kaurtu                                 : ....... 

   3.  Karo Kurikulum                        : ........  
4.  Kataud Lemdikpol  : ........ 

     Ditetapkan di  :  Jakarta 
   pada tanggal  :                                     April                     2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 
 

LAMPIRAN C 
KEPUTUSAN     KALEMDIKLAT    POLRI 
NOMOR     :  KEP /         /IV/DIK.1.2/2019 
TANGGAL :              APRIL              2019 
 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 
 

 
 

PETUNJUK UMUM 
 

 
I.      TUJUAN PENDIDIKAN . 
  

 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap perilaku Brigadir polisi/PNS 
Gol. II di bidang keuangan agar mampu melaksanakan Administrasi keuangan di 
satuan kerja. 
 

 
II. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN 
 

A. Profil Lulusan  
 

  Brigadir Polisi/PNS Gol. II yang memiliki kemampuan sebagai pelaksana 
administrasi keuangan di lingkungan Polri. 

 
B. Kompetensi Lulusan 

 
1. Kompetensi umum 

 
a.  mampu melaksanakan pengembangan diri dan perubahan mind 

 set; 
b.  mampu menerapkan karakter insan bhayangkara sesuai etika 

 profesi Polri; 
c.  mampu menerapkan budaya anti korupsi. 
 

  
2.  Kompetensi utama 

 

a. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan negara; 

b. memahami dasar-dasar administrasi keuangan; 
c. mampu melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan 

Satker; 
d. mampu melaksanakan mekanisme pencairan dana; 
e. mampu melaksanakan aplikasi sistem akutansi keuangan sesuai 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan menggunakan 
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), 
penatabukuan manual dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
tingkat Satker Polri dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan  
 

3.  Kompetensi khusus 
- 

III. WAKTU…… 
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III.    WAKTU DAN PENTAHAPAN 
 

A. Waktu pendidikan   :  1 bulan (200 JP @ 45 menit ). 
 

B.    Pentahapan 
 

1.  Tahap I :  pengenalan. 
 

 pada tahap ini diberikan materi–materi kegiatan yang mengarah pada 
usaha penyesuaian terhadap proses belajar mengajar sehingga 
peserta didik mampu mengikuti kegiatan lebih lanjut. 

 
2.    Tahap II : pendalaman materi. 
 

 pada tahap ini diberikan materi-materi pelajaran sesuai jenis 
pendidikan yang diikutinya, sehingga peserta didik memiliki 
kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai administrasi keuangan. 

 
3.     Tahap III : pembulatan. 

 

 pada tahap ini peserta didik diberikan kegiatan latihan aplikasi dalam 
bentuk latihan teknis  dan pembekalan pengetahuan yang merupakan 
pembulatan dari seluruh materi pelajaran yang telah diberikan, 
sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan serta 
mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan 
Satkernya. 

 
IV.     MATERI  PELAJARAN 
 

A. Pengantar 
 

                     1.    Jam/waktu pimpinan; 
                     2.    Orientasi pendidikan (Pola Kurikulum, Sistem Penilaian,  Perdupsis  

dan Pendidik); 
                     3.    Pemeriksaan kesehatan; 
                     4. Tes pengetahuan awal (pre test). 
 

B.     Susunan Mata Pelajaran 
 

                     1 Kompetensi Umum 
a. neuro association conditioning (NAC); 
b. pendidikan budaya anti korupsi. 
  

                     2.        Kompetensi Utama  
 

a. Tupoksi organisasi keuangan; 
b. Mekanisme Pencairan dana; 
c. Mekanisme Pengelolaan hibah di Lingkungan Polri; 
d. Perjalanan dinas; 
e. Ketentuan umum perpajakan; 
f. Penyusunan laporan keuangan ; 

 
g. sistem akuntansi…. 
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g. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 
h. Administrasi pertanggungjawaban keuangan; 
i. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

keuangan negara : 
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
2) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara;  
3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan APBN. 

 
 

3.     Kompetensi Khusus 
 

- 
 

C.    Latihan/pembulatan 
 

1. Latihan teknis; 
2. Ceramah pembekalan akhir. 

 
D.    Lain-Lain 

 

1. Upacara pembukaan pendidikan; 
2. Tes pengetahuan akhir (post test); 
3. Upacara penutupan pendidikan. 

 
V.     Metode Pembelajaran. 
    

Dalam proses  pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan 
tujuan pembelajaran, yang meliputi :  

 
A. Metode ceramah 

 

adalah cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan tenaga pendidik 
dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta 
didik. 

 
B. Metode tanya jawab 

adalah cara penyajian materi pelajaran dalam pertanyaan yang dijawab, 
terutama dari tenaga pendidik kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari 
peserta didik. 

 
 
 
 

 
C.Metode..... 



4 
 

C. Metode diskusi. 
 

adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik diharapkan 
pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 
bersifat problematik untuk dibahas, dipecahkan bersama. 
 

D. Metode penugasan. 
adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana tenaga pendidik memberikan 
tugas  tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar serta 
mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dihasilkan berupa tugas 
mengerjakan soal, meringkas bacaan, meneliti atau mengamati. 
 

E. Metode demonstrasi 
adalah cara penyajian materi pelajaran dengan meragakan atau 
mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses situasi atau benda 
tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering 
disertai dengan penjelasan lisan. 
 

F. Metode pemecahan masalah 
adalah cara penyajian materi pelajaran dengan peserta didik dihadapkan 
pada suatu permasalahan untuk dipecahkan atau ditemukan penyelesainnya 
dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial 
dengan cara berpikir logis. 
 

G. Metode latihan atau driil 
adalah cara penyajian materi pelajaran atau memelihara, kebiasaan-
kebiasaan yang baik dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu 
ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan.  
 

H. Metode simulasi 
adalah cara penyajian materi pelajaran dengan memberikan pengalaman 
yang menyerupai kondisi sebenarnya. 

 
 
VI.     PENILAIAN 
 
 

A. Penilaian hasil belajar  
adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu terhadap tugas-tugas 
peserta didik, pengamatan terhadap kinerja dan tes tertulis serta latihan teknis 
dan kerja. 

 
B.  Penilaian mental kepribadian 

adalah penilaian yang dilakukan terhadap sikap mental peserta didik yang 
dilaksanakan dalam bentuk pengamatan terhadap aspek kepribadian secara 
berkelanjutan, akurat dan konsisten. 

 
C. Pelaksanaan penilaian diatur khusus dalam pedoman penilaian. 

 
 

VII. PERSYARATAN.….. 
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VII.     PERSYARATAN PESERTA DIDIK 
   

A. Anggota Polri golongan pangkat Brigadir/PNS Golongan II  yang bertugas 
dibidang Keuangan/Bendahara Pengeluaran; 

B. Umur maksimal 48 tahun; 
C. Sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dengan surat keterangan dari 

dokter Polri; 
D. Konduite baik diketahui oleh pimpinan yang disertai dengan SMK; 
E. Memiliki kemampuan operator komputer; 
F. Khusus Polwan/PNS wanita tidak dalam keadaan hamil; 
G. Belum memiliki Dikbangspes yang sama. 

                                                                
 
                   

                                                                      
`   
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

Paraf : 
 
1.  Konseptor/Kbg Dikbangspes   : …… 
2.  Kaurtu                                 : ....... 

   3.  Karo Kurikulum                        : ........  
4.  Kataud Lemdiklat Polri  : ......... 
ol  : ........ 

     Ditetapkan di  :  Jakarta 
   pada tanggal  :                                     April                    2019 

 
 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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RANGKA PELAJARAN POKOK 
 

NO MATA PELAJARAN 
JML 
JP 

TAHAP 
KET 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGANTAR 
 
A. Jam/waktu pimpinan; 
B. Orientasi  pendidikan (pola 

kurikulum, sistem evaluasi, 
perdupsis dan Pendidik); 

C. Pemeriksaan kesehatan; 
D. Tes pengetahuan awal (pre test). 
 
 

SUSUNAN MATERI PELAJARAN 
A.  KOMPETENSI UMUM 

1.  NAC. 
2.  Pendidikan dan budaya anti 

korupsi 
 
B.  KOMPETENSI UTAMA 

1. Tupoksi organisasi 
keuangan; 

2. Mekanisme Pencairan dana; 
3. Mekanisme Pengelolaan 

hibah di Lingkungan Polri; 
4. Perjalanan dinas; 
5. Ketentuan umum perpajakan; 
6. Penyusunan laporan 

keuangan;  
7. Sistem Akuntansi Instansi 

Berbasis Akrual (SAIBA) 
8. Pengurusan dan Administrasi 

pertanggungjawaban 
keuangan; 

9. peraturan perundang-
undangan di bidang 
pengelolaan keuangan 
negara : 
a. Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;  

3 
 

0 
2 
 
 

0 
1 
 
 

0 
 

0 
0 
 
 

152 
8 
 

14 
14 

 
14 
14 
30 

 
28 

 
30 

 
 

24 
 

 
 

6 
 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

 c. Undang-undang..... 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

c. Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang 
Pelaksanaan 
Pengelolaan dan 
Tanggungjawab 
Keuangan Negara; 

d. Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 
tentang Tata Cara 
Pelaksanaan APBN. 
 

C.   KOMPETENSI KHUSUS 
- 

 

6 
 
 
 
 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 

 

PEMBULATAN 
 
A.  Latnis; 
B.  Ceramah pembekalan akhir. 
 
 

LAIN – LAIN 
  
A.  Upacara pembukaan pendidikan; 
B. Tes pengetahuan akhir (pos    

test); 
C.  Upacara penutupan pendidikan. 

20 
 

20 
0 

 

 
1 
 

0 
1 
 

0 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    

 

 JUMLAH 200     

 
                                                                                    

  

     Ditetapkan di  :  Jakarta 
   pada tanggal  :                                           April             2019 

 
 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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SILABUS  
 

MATA PELAJARAN :  MANAJEMEN PENGEMBANGAN DIRI ( NAC ) 
 KODE :   
 ALOKASI WAKTU   : 0  JP  
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

BELAJAR 

SARANA / 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
mengubah pola 
pikir dan perilaku 
serta mengem-
bangkan diri 
sebagai insan 
Bhayangkara 
baik di dalam 
kedinasan 
maupun di luar 
kedinasan.  
 
 
 
 
 

1. Memahami      tentang 
NAC  dapat    memberi 
kemudahan        dalam 
memodifikasi pola pikir 
dan    perilaku    sesuai 
impian; 

 
 

1.1. menjelaskan maksud 
dan tujuan pelatihan 
NAC system; 

1.2. menjelaskan sumber 
daya manusia yang 
dimiliki; 

1.3. menjelaskan ”the 
magic of personal 
power ”. 

 

- maksud dan tujuan 
pelatihan NAC 
system; 

- sumber daya 
manusia yang 
dimiliki; 

- ”the magic of 
personal power ”. 

 
 
- pendekatan 

revolusioner dalam 
pengembangan dan 
komunikasi umat 
manusia; 

- mengubah cara 
berpikir anda dapat 
mentransformasi-
kan pola hidup. 

- peserta/ siswa   
memperhatikan 
penjelasan Tutor; 

- peserta/siswa   
melaksanakan   
instruksi Tutor; 

- peserta/siswa    
mendemon-
trasikan; 

 

sarana: 

- slide; 

- papan tulis; 

- spidol; 

- fire walk set; 

- sound system; 

- mirelless; 

- alat peraga. 
 
sumber belajar: 
Hanjar NAC. 

 

- pengamatan;  
- tanya jawab; 
- praktek. 

2. Meningkatkan    
mampu  dalam 
memprogram kembali 
pikiran dan tubuh 
untuk belajar lebih 
cepat, berhubungan 
lebih baik, dan sukses. 

 
 

2.1. menjelaskan tentang 
pendekatan 
revolusioner dalam 
pengembangan dan 
komunikasi umat 
manusia; 

2.2. menjelaskan tentang 
mengubah cara 
berpikir anda dapat 
mentransformasikan 
pola hidup. 

- Tutor/pelatih  
menarik    
learning point,   
menggali    
relevansi   dlm    
pelaksanaan    
tugas; 

- Tutor/pelatih    
mengadakan    
refleksi.  

 
 

 
MATA PELAJARAN..... 
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MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI  
KODE :  
JAM PELAJARAN : 0  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Menerapkan 
budaya anti 
korupsi dalam 
pelaksanaan 
tugas sebagai 
anggota Polri. 

1. Memahami  dasar 
hukum tindak 
pidana 
korupsi(TPK) 
Indikator; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memahami azas 

tindak pidana 
korupsi; 

1.1 menjelaskan Tindak 
Pidana Korupsi, 
berdasarkan pasal  2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
dan 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999  
Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001;  

1.2 menjelaskan 
penyelenggaraan 
Negara yang bersih dari 
Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme berdasarkan 
pasal 1, 2 dan 3  
Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999; 

1.3 menjelaskan Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
berdasarkan pasal 3, 4, 
dan 5 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010. 

 

2.1  menjelaskan tentang 

Pelaku; 

- tindak pidana Korupsi, 
berdasarkan pasal  2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 dan 13 Undang-
Undang Nomor 31 
tahun 1999 Undang-
Undang Nomor 20 
Tahun 2001. 

- penyelenggaraan 
Negara yang bersih 
dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme 
berdasarkan pasal 1, 
2 dan 3  Undang-
Undang Nomor 28 
Tahun 1999 

- tindak pidana 
pencucian uang 
berdasarkan pasal 3, 
4, dan 5 Undang-
Undang Nomor 8 
Tahun 2010. 
 

- pelaku, pidana “ 

komulatif dan 

alternatif”; 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik mengeksplor 
materi; 

- pendidik menjelaskan  
materi Tindak Pidana 
Korupsi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya 

- pendidik 
mendiskusikan materi 
pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
contoh kasus Tindak 
Pidana Korupsi; 

- pendidik menanyakan 
kembali kepada peserta 
didik tentang materi 
yang sudah di jelaskan 
guna mengecek 
ketercapaian indikator 
yang ditetapkan ; 

- pendidik menyimpulkan 
materi Tindak Pidana 
Korupsi. 

sarana 
- papan tulis/white 

board; 
- spidol; 
- plip card; 
- format contoh 

kasus. 
 

sumber belajar: 
- Hanjar; 
- Naskah gadik; 
-  Undang-undang 

nomor 31 tahun 
1999 Jo Undang-
undang nomor 
20 tahun 2001. 

- Undang-undang 
nomor 8 tahun 
2010. 
 

 

akademis: 
- tes lisan; 
- tes tertulis; 
- praktek. 
 
 mental 

kepribadian: 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

22. menjelaskan…. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2. menjelaskan potensi 
Tipikor dalam penyuapan; 

2.3. menjelaskan unsur-unsur 
Tipikor dalam penyuapan; 

2.4. menjelaskan modus 
Operandi Tipikor dalam 
penyuapan; 

2.5. menjelaskan potensi 
Tipikor dalam 
pemerasan;  

2.6. menjelaskan unsur-unsur 
Tipikor dalam 
pemerasan; 

2.7. menjelaskan modus 
Operandi Tipikor dalam 
pemerasan; 

2.8. menjelaskan potensi 
Tipikor penggelapan 
dalam jabatan;  

2.9. menjelaskan unsur-unsur 
Tipikor penggelapan 
dalam jabatan; 

2.10. menjelaskan modus 
Operandi Tipikor 
penggelapan dalam 
jabatan ; 

2.11. menjelaskan potensi 
Tipikor dalam gratifikasi;  

2.12. menjelaskan unsur-unsur 
Tipikor dalam gratifikasi; 

2.13. menjelaskan modus 
Operandi Tipikor dalam 
gratifikasi; 

- Himbauan KPK 
tentang Gratifikasi 

 
 

   

2.14 menjelaskan….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 

 
3. Memahami 

strategi 
komunikasi 
pendidikan dan 
budaya anti 
korupsi serta 
mampu 
menerapkan 
nilai-nilai anti 
korupsi dalam 
pelaksanaan 
tugas Polri. 

2.14. menjelaskan Himbauan 
Tindak Pidana Korupsi 
(TPK) terkait Gratifikasi. 

 

3.1 menjelaskan strategi 
komunikasi pendidikan 
dan budaya anti korupsi; 

3.2 menjelaskan arti nilai-nilai 
anti korupsi; 

3.3 menerapkan nilai-nilai 
anti korupsi. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN…… 
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MATA PELAJARAN      : TUPOKSI ORGANISASI KEUANGAN 
KODE :  
JAM PELAJARAN     :  8  JP 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
 BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
 BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
tupoksi 
organisasi 
keuangan 
dilingkungan 
polri. 
 

1. Memahami       
pengertian-  
pengertian dan 
HTCK organisasi 
keuangan; 

 
 
2. Memahami 

kedudukan, tugas 
pokok dan  fungsi 
keuangan 
dilingkungan 
Polri. 
 

 

1.1. menjelaskan pengertian 
organisasi keuangan 
tingkat Puskeu dan 
satuan wilayah; 

1.2. menjelaskan HTCK 
organisasi keuangan; 

 
2.1 menjelaskan kedudukan 

bidang keuangan; 
2.2 menjelaskan tugas pokok 

bidang keuangan; 
2.3 menjelaskan  fungsi 

bidang keuangan. 
 
 

pengertian-  
pengertian dan 
HTCK organisasi 
keuangan. 
 
 
 
kedudukan, tugas 
pokok dan  fungsi 
keuangan 
dilingkungan Polri. 
 
 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi;  

- pendidik 
menjelaskan materi; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik 
menugaskan peserta 
didik untuk 
mendiskusikan 
materi;  

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya diskusi;  

- pendidik 
menyimpulkan 
materi dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana : 
- LCD; 
- white board; 
- papan flip chart; 
- kertas flip chart; 
- spidol; 
- laser point; 
- laptop. 
 
sumber  : 
- Peraturan Kapolri 

Nomor : nomor  21 
tahun 2010 tentang 
OTK tingkat Mabes 
Polri; 

- Peraturan Kapolri 
Nomor : nomor  22 
tahun 2010 tentang 
OTK tingkat Polda; 

- Peraturan Kapolri 
Nomor : nomor  23 
tahun 2010 tentang 
OTK tingkat Polres; 

- Peraturan Kapolri No. 
Pol.: 22 Tahun 2006 
tanggal 20-12-2006 
tentang OTK Bensatker 
Dilingkungan Polri; 

- Hanjar; 
- Referensi lain. 

akademis : 
- tes tertulis; 
- penugasan; 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 
 

MATA PELAJARAN: ....... 
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MATA PELAJARAN     :  MEKANISME PENCAIRAN DANA  
KODE :  
JAM PELAJARAN   : 14 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

KEGIATAN  
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
mencairkan dana. 

1. Memahami dan 
terampil 
melaksanakan 
pencairan dana 
melalui KPPN 
sesuai prosedur; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. menjelaskan pengertian-
pengertian yang 
berkaitan dengan 
pencairan dana ke 
KPPN; 

1.2. menjelaskan prosedur 
penggunaan dan 
batasan SPP/SPM - UP; 

1.3. menjelaskan pencairan 
dana ke KPPN melalui 
SPP/ SPM - LS; 

1.4. menjelaskan 
pertanggungjawaban 
keuangan UP dan TUP; 

1.5. mempraktekkan 
pengajuan surat 
permintaan pembayaran 
dan penerbitan surat 
perintah membayar 
dalam rangka pencairan 
dana ke KPPN sesuai 
prosedur; 

1.6. menjelaskan tahapan 
input data kedalam 
aplikasi SPM; 

1.7. melaksanakan aplikasi 
SPM; 
 

pengertian-
pengertian yang 
berkaitan dengan 
pencairan dana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pendidik      
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik 
menugaskan peserta 
didik untuk  
mempraktekkan 
mekanisme 
pencairan dana; 

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed 
back dan 
menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

-  

sarana : 
- LCD; 
- white board; 
- papan flip chart; 
- kertas flip chart; 
- spidol; 
- laptop; 
- laser point; 
- aplikasi SPM. 
 
sumber : 

- PMK Nomor 190 
/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara 
Pembayaran 
dalam rangka 
pelaksanaan 
APBN; 

 
 
 
 
 
 
 
 

akademik : 
- tes tertulis; 
- praktek. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
. 

 

1.8. menjelaskan….. 



7 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memahami dan 

terampil 
melaksanakan 
pencairan dana 
melalui 
Bidkeu/Puskeu 
sesuai prosedur. 

 

1.8. menjelaskan 
penyampaian SPM 
kepada KPPN; 

1.9. menjelaskan penerbitan 
SP2D oleh KPPN; 

1.10. menjelaskan jenis 
pengujian yang 
dilaksanakan KPPN; 

1.11. menjelaskan 
Permasalahan 
Bensatker dalam 
pengajuan SPM ke 
KPPN. 

 
 
2.1 menjelaskan pengertian-

pengertian yang 
berkaitan dengan 
pencairan dana ke 
Bidkeu/Puskeu; 

2.2 menjelaskan  ketentuan-
ketentuan dalam 
pencairan anggaran 
yang bersifat        
khusus; 

2.3 menjelaskan pengajuan 
Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) 
untuk anggaran yang 
bersifat khusus; 

2.4 memberikan contoh-
contoh dana yang dapat 
dicairkan melalui 
Bidkeu/Puskeu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pencairan dana 
melalui 
Bidkeu/Puskeu 
sesuai prosedur. 
 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

- Perdirjen 
Perbendaharaan 
Kemenkeu RI no 
7/PB/2013 tanggal 
11 Maret 2013 
tentang Tata Cara 
Pembayaran 
Dalam 
Pelaksanaan 
APBN Pada Polri.  
 

 

MATA PELAJARAN.... 
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MATA PELAJARAN    : MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN POLRI  
KODE :  
JAM PELAJARAN   : 14  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
pengelolaan 
hibah. 

1. Memahami 
pengertian-
pengertian, 
bentuk, jenis 
dan sumber 
hibah; 

 
 
 
2. Memahami 

mekanisme 
pengelolaan 
hibah. 
 

 
 
 
 

1.1. menjelaskan 
pengertian-
pengertian yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan hibah; 

1.2. menjelaskan bentuk, 
jenis dan sumber 
hibah. 

 
2.1 menjelaskan 

mekanisme 
pengelolaan hibah 
dan sesuai bentuk, 
jenis dan sumber ; 

2.2 menjelaskan 
permohonan nomor 
register hibah; 

2.3 menjelaskan cara 
pengelolaan rekening 
hibah; 

2.4 menjelaskan cara 
melaksanakan revisi 
DIPA penerimaan 
hibah; 

2.5 menjelaskan cara 
pengajuan 
pengesahan hibah. 

 

pengertian-pengertian, 
bentuk, jenis dan 
sumber hibah. 
 
 
 
 
 
 
mekanisme 
pengelolaan hibah. 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi;  

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mendiskusikan materi;  

- pendidik memfasilitasi 
jalannya diskusi; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana: 
- LCD proyektor; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko. 
 
sumber  : 
Perkap Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Mekanisme 
pengelolaan Hibah di 
Lingkungan Polri. 

akademis : 
- tes lisan; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

MATA PELAJARAN..... 
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MATA PELAJARAN   : PERJALANAN DINAS 
KODE :  
JAM PELAJARAN     : 14  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN  
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
menyiapkan 
administrasi 
keuangan 
perjalanan 
dinas. 
 
 

1. Memahami 
pengertian-
pengertian, jenis-
jenis, biaya dan 
penggolongan 
perjalanan dinas;  

 
 
 
 
 
2. Memahami dan 

terampil 
melaksanakan 
pengurusan 
perjalanan dinas 
sesuai   prosedur; 

 

1.1. menjelaskan 
pengertian yang 
berkaitan dalam 
perjalanan dinas; 

1.2. menjelaskan jenis-
jenis perjalanan 
dinas; 

1.3. menjelaskan biaya 
dan penggolongan 
perjalanan dinas. 

 
2.1 menjelaskan 

prosedur 
pelaksanaan 
perjalanan dinas; 

2.2 menjelaskan 
kelengkapan 
dokumen Perwabkeu 
perjalanan dinas; 

2.3 melaksanakan 
adminisrasi 
perjalanan dinas; 

2.4 menjelaskan 
prosedur 
pertanggungjawaban 
perjalanan dinas. 

pengertian-pengertian, 
jenis-jenis, biaya dan 
penggolongan 
perjalanan dinas. 
 
 
 
 
 
 
 
prosedur 
melaksanakan 
pengurusan perjalanan 
dinas. 

- pendidik      
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk  
mempraktekkan  
pembuatan dokumen 
Perwabkeu perjalanan 
dinas; 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed back 
dan menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana : 
- LCD proyektor; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko-blangko. 
 
sumber : 
- Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri 
bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap; 

- Peraturan Direktur 
Jenderal 
Perbendaharaan 
Nomor 22/PB/2013 
tentang Ketentuan 
lebih lanjut 
Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap. 

 

akademis : 
- tes lisan; 
- praktek; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

MATA PELAJARAN..... 
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MATA PELAJARAN  : KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 
KODE :  
JAM PELAJARAN    : 14  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
melaksanakan 
penghitungan 
pajak penghasilan 
(PPh) dan pajak 
pertambahan nilai 
(PPn) serta 
pengenaan bea 
materai. 

1. Memahami konsepsi 
pajak penghasilan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memahami dan 

terampil 
melaksanakan 
penghitungan pajak 
penghasilan; 

 
 
 
 
3. Memahami dan 

terampil 
melaksanakan 
penghitungan pajak 
pertambahan nilai 
(PPn) dan 
pengenaan bea 
materai; 

1.1 menjelaskan dasar hukum 
PPh; 

1.2 menjelaskan definisi dan 
unsur pajak; 

1.3 menjelaskan fungsi pajak; 
1.4 menjelaskan 

pengelompokkan pajak; 
1.5 menjelaskan tata cara 

pemungutan pajak. 
 
2.1 menjelaskan cara 

menghitung pajak 
penghasilan PPh pasal 
21/26, pasal 22 dan pasal 23; 

2.2 mempraktekkan cara 
penghitungan pajak 
penghasilan (PPh) pasal 
21/26, pasal 22 dan pasal 23. 

 
3.1 menjelaskan  cara 

menghitung pajak 
penambahan nilai (PPn); 

3.2 menjelaskan  cara 
menghitung pengenaan bea 
materai; 

3.3 mempraktekkan cara 
menghitung pajak 
pertambahan nilai (PPn) dan 
pengenaan bea materai. 

konsepsi pajak 
penghasilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
melaksanakan 
penghitungan pajak 
penghasilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
penghitungan pajak 
pertambahan nilai 
(PPn) dan 
pengenaan bea 
materai. 

- pendidik      
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk  
mempraktekkan  cara 
menghitung pajak 
pertambahan nilai 
(PPn) dan pengenaan 
bea materai; 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed 
back dan 
menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana: 
- OHP; 
- slide; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko dan 

kertas 
buram; 

- kalkulator. 
 
sumber : 
- Undang-

undang 
Perpajakan 
Tahun 2000; 

- Kep Menku 
dan Dirjen 
Pajak 
tentang  Juk 
Pemotongan   
Pajak 
Penghasilan. 

 

akademis : 
- tes tertulis; 
- praktek; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

 
MATA PELAJARAN.... 
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MATA PELAJARAN  :   PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
KODE :  
JAM PELAJARAN     :  30  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
melaksanakan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
dengan penata 
bukuan. 

 

1. Memahami 
konsepsi  
penatabukuan 
manual; 

 

 

 

 

  

1.1. menjelaskan 
pengertian yang 
berkaitan dengan 
pelaporan 
penatabukuan 
manual; 

1.2. menjelaskan tugas 
dan wewenang 
pejabat keuangan 
Satker; 

1.3. menjelaskan jenis  
dan fungsi dari 
penatabukuan 
manual satker; 

1.4. menjelaskan 
dokumen sumber 
dan kendala yang 
dihadapi. 

 

konsepsi  penatabukuan 
manual. 

- pendidik      
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk  
mempraktekkan  
langkah-langkah 
pencatatan buku 
manual; 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed 
back dan 
menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana : 

- LCD; 
- silde; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- kertas. 

sumber : 

- Perkap Nomor 3 
Tahun 2014 
tentang 
Penatabukuan 
Manual di 
Lingkungan Polri. 

- PMK No. 
171.PMK. 05 
/2007 tanggal 27 
Desember 2007 
tentang Sistem 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keu-
angan Pemerin-
tah Pusat; 

- Perdirjen Perbe-
daharaan No. 47/ 
PB/2009. 
 

akademis : 
- tes tertulis; 
- praktek; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

2. memahami…. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2. Memahami dan 
terampil 
melaksanakan 
pencatatan 
penatabukuan 
manual. 

2.1 menjelaskan tata 
cara pencatatan 
buku kas bank; 

2.2 menjelaskan bentuk 
buku harian dan 
buku pembantu; 

2.3 menjelaskan 
langkah-langkah 
dalam pencatatan; 

2.4 mempraktekkan 
langkah-langkah 
dalam pencatatan 
buku manual; 

 

langkah-langkah 
pencatatan penatabukuan 
manual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATA PELAJARAN...... 
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MATA PELAJARAN    :  SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)) 
KODE :  
JAM PELAJARAN    :  28  JP 
  

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

 
INDIKATOR MATERI  POKOK 

KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA / 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Mampu 
mengoperasional-
kan aplikasi 
Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis 
Akrual (SAIBA) 

 
1. Memahami 

pengertian-
pengertian, 
tugas dan 
wewenang 
pejabat 
keuangan 
Satker;  

 
2. Memahami  

sistem akuntansi 
keuangan pada 
satuan kerja di 
lingkungan Polri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.1  menjelaskan 

pengertian-
pengertian; 

 1.2  menjelaskan tugas 
dan wewenang 
pejabat keuangan 
Satker. 

 
 
2.1   menjelaskan unit  

akuntansi instansi; 
2.2   menjelaskan 

dokumen sumber; 
2.3   menjelaskan tujuan 

sistem akuntansi 
keuangan; 

2.4   menjelaskan proses 
SAIBA; 

2.5   menjelaskan 
laporan keuangan 
kementerian 
negara/lembaga; 

2.6   menjelaskan 
periode pelaporan. 

 

 
pengertian-pengertian, 
tugas dan wewenang 
pejabat keuangan Satker; 
 
 
 
 
 
sistem akuntansi 
keuangan pada satuan 
kerja di lingkungan Polri; 

 
- pendidik      

melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk  
mempraktekkan  
aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual 
(SAIBA); 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed back 
dan menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

 
sarana: 
- OHP; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- computer; 
- in focus. 
 
sumber : 
PMK tentang 
Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis 
Akrual (SAIBA). 

  
akademis : 
- tes tertulis; 
- praktek; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 
 
 
 
        
 

 
3.memahami….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 3. Memahami dan 
terampil 
mengoperasionalkan 
aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual 
(SAIBA); 

3.1   menjelaskan cara 
membuat password; 

3.2   menjelaskan cara 
mengentri dokumen 
sumber ke dalam 
aplikasi SAIBA 
tingkat Satker; 

3.3    menjelaskan cara 
memposting data;  

3.4    menjelaskan cara 
membuat laporan 
keuangan; 

3.5    menjelaskan cara 
pengiriman Arsip 
Data Komputer 
(ADK); 

3.6   menjelaskan cara 
membackup dan 
merestore data. 

3.7 menerapkan aplikasi 
Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis 
Akrual (SAIBA). 

 

Aplikasi Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA)  

   

 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN.... 
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MATA PELAJARAN    :  PENGURUSAN DAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN  KEUANGAN  
KODE :  
JAM PELAJARAN       :  30 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ SUMBER 

BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
melaksanakan 
pengurusan dan 
administrasi 
pertanggungjawaban 
keuangan 
(Perwabkeu) 

1. Memahami dan 
terampil 
melaksanakan 
pengajuan dan 
administrasi 
pertanggungjawaban 
keuangan belanja 
pegawai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memahami dan 
terampil 
melaksanakan 
pengajuan dan 
administrasi 
pertanggungjawaban 
keuangan belanja 
barang; 

 

 

1.1 menjelaskan 
ketentuan-ketentuan 
dalam pengajuan 
belanja pegawai; 

1.2 menjelaskan tata 
cara pengajuan 
belanja pegawai; 

1.3 menjelaskan 
kelengkapan 
administrasi 
Perwabkeu belanja 
pegawai; 

1.4 mempraktekkan tata 
cara pengajuan 
belanja pegawai dan 
administrasi 
Perwabkeunya. 

 
2.1 menjelaskan 

ketentuan-ketentuan 
dalam pengajuan 
belanja barang; 

2.2 menjelaskan tata 
cara pengajuan 
belanja barang; 

2.3 menjelaskan 
kelengkapan 
administrasi 
Perwabkeu belanja 
barang; 

pengajuan dan 
administrasi 
pertanggungjawab
an keuangan 
belanja pegawai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengajuan dan 
administrasi 
pertanggungjawab
an keuangan 
belanja barang. 

- pendidik      
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik mengeksplor 
pemahaman peserta 
didik tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk  
mempraktekkan  
Pengurusan Dan 
Administrasi 
Pertanggungjawaban  
Keuangan  

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya praktek, 
memberikan feed 
back dan 
menyempurnakan 
praktek peserta didik; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

sarana : 

- LCD; 
- laptop; 
- Slide; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- kertas. 

sumber : 

Hanjar; 
- Peraturan Kapolri 

Nomor 22 Tahun 
2011 tentang 
Administrasi 
Pertanggungjawab
an Keuangan 
dilingkungan Polri 
beserta 
perubahannya 
Perkap Nomor 4 
Tahun 2014. 

- PMK Nomor 190 
/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara 
Pembayaran 
dalam rangka 
pelaksanaan 
APBN. 

akademis : 
- tes tertulis; 
- praktek; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

2.4 mempratekkan… 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

3. Memahami dan 
terampil 
melaksanakan 
pengajuan dan 
administrasi 
pertanggungjawaban 
keuangan belanja 
modal; 

 
 
 
 
 
 
4. Memahami dan 

mampu membuat 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan 
pengajuan anggaran 
uang makan dan 
lembur   ke KPPN. 

 

2.4 mempraktekkan tata cara 
pengajuan belanja barang 
dan administrasi 
Perwabkeunya. 

 

 

3.1 menjelaskan ketentuan-
ketentuan dalam 
pengajuan belanja modal; 

3.2 menjelaskan tata cara 
pengajuan belanja modal; 

3.3 menjelaskan kelengkapan 
administrasi Perwabkeu 
belanja modal; 

3.4 mempraktekkan tata cara 
pengajuan belanja modal 
dan administrasi 
Perwabkeunya. 

 
 
4.1.mengoreksi dan 

melengkapi 
pertanggungjawaban 
keuangan permintaan uang 
makan; 

4.2.mengoreksi dan 
melengkapi 
pertanggungjawaban 
keuangan permintaan 
lembur. 

 
 

 
 

 
 

   

 
MATA PELAJARAN.... 
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MATA PELAJARAN  :  KEUANGAN NEGARA (UNDANG-UNDANG  NOMOR 17 TAHUN 2003) 
KODE :  
JAM PELAJARAN    :  6 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/SUMB
ER BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami  
Undang-undang 
Nomor 17 
Tahun 2003 
tentang  
Keuangan 
Negara. 

1. Memahami 
pengertian yang 
berkaitan dengan 
keuangan negara 
dan kekuasaan atas 
pengelolaan 
keuangan negara; 

 
2. Memahami tata 

cara penyusunan 
dan penetapan 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Negara dan 
Daerah; 

 
 
 
3. Memahami tata 

cara pelaksanaan 
dan 
pertanggunjawaban 
dalam pelaksanaan 
APBN dan APBD; 

1.1 menjelaskan pengertian 
yang berkaitan keuangan 
negara; 

1.2 menjelaskan tentang  
kekuasaan atas 
pengelolaan keuangan 
negara. 

 
2.1 menjelaskan tata cara 

penyusunan dan 
penetapan APBN; 

2.2 menjelaskan tata cara 
penyusunan dan 
penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

 
 
3.1 menjelaskan tentang 

pelaksanaan APBN dan 
APBD; 

3.2  menjelaskan  
pertanggungjawaban 
APBN dan APBD. 

pengertian yang berkaitan 
dengan keuangan negara 
dan kekuasaan atas 
pengelolaan keuangan 
negara; 
 
 
 
tata cara penyusunan dan 
penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Daerah; 
 
 
 
 
 
 
tata cara pelaksanaan dan 
pertanggunjawaban dalam 
pelaksanaan APBN dan 
APBD; 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman 
peserta didik 
tentang materi;  

- pendidik 
menjelaskan 
materi; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan 
peserta didik 
untuk bertanya; 

- pendidik 
menugaskan 
peserta didik 
untuk 
mendiskusikan 
materi;  

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya diskusi; 

- pendidik 
menyimpulkan 
materi dan 
evaluasi 
pembelajaran. 

sarana: 
- laptop; 
- infocus; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko-

blangko. 
 
 
sumber belajar : 

Undang-
undang 
Nomor 17 
Tahun 2003. 

akademis : 
- tes lisan; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

4. memahami..... 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4. Memahami 
ketentuan pidana, 
sangsi 
administratif dan 
ganti rugi 
terhadap adanya 
penyimpangan 
dalam 
pelaksanaan 
APBN dan APBD. 

 

4.1 menjelaskan tentang 
ketentuan pidana 
terhadap adanya 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan APBN dan 
APBD; 

4.2 menjelaskan tentang 
sanksi administrasi 
terhadap adanya 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan APBN dan 
APBD; 

4.3 menjelaskan tentang ganti 
rugi terhadap adanya 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan APBN dan 
APBD. 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN..... 
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MATA PELAJARAN     :  PERBENDAHARAAN  NEGARA (UNDANG-UNDANG  NO. 1 TAHUN 2004) 
KODE :  
JAM PELAJARAN   :  6 JP 
  

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
Undang-undang 
Nomor 1 Tahun   
2004 tentang 
Perbendaharaan 
Negara. 

1. Memahami 
pengertian, ruang 
lingkup dan asas 
umum yang berkaitan   
dengan 
perbendaharaan 
negara; 

 
 
 
2. Memahami tugas 

pejabat dan 
pelaksanaan 
perbendaharaan 
negara; 

1.1 menjelaskan pengertian 
yang berkaitan perben-
daharaan negara; 

1.2 menjelaskan ruang 
lingkup perbendahara-
an negara; 

1.3 menjelaskan asas 
umum perbendaharaan 
negara. 

 
2.1 menjelaskan tugas dan 

kewenangan menteri/ 
pimpinan lembaga 
pengguna anggaran; 

2.2 menjelaskan tugas dan 
wewenang bendahara 
umum negara; 

2.3 menjelaskan pelaksa-
naan pendapatan dan 
belanja negara; 

2.4 menjelaskan 
pengelolaan uang; 

2.5 menjelaskan pengelola-
an utang dan piutang. 

pengertian, ruang 
lingkup dan asas 
umum yang berkaitan   
dengan 
perbendaharaan 
negara;  

 

 

 

tugas pejabat dan 
pelaksanaan 
perbendaharaan 
negara; 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman 
peserta didik 
tentang materi;  

- pendidik 
menjelaskan 
materi; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan 
peserta didik 
untuk bertanya; 

- pendidik 
menugaskan 
peserta didik 
untuk 
mendiskusikan 
materi;  

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya diskusi; 

- pendidik 
menyimpulkan 
materi dan 
evaluasi 
pembelajaran. 

sarana: 
- LCD proyektor; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko-

blangko. 
 
sumber : 

Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 
2004. 

akademis : 
- tes lisan; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

3. memahami,..... 
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1 2 3 4 5 6 7 

  
3.  Memahami 

penatausahaan 
dokumen dan 
pertanggungjawaban 
keuangan. 

 

 
3.1.menjelaskan 

penatausahaan dokumen 
dan pertanggungjawaban 
keuangan; 

3.2.menjelaskan penyusunan 
laporan keuangan 
pemerintah pusat dan 
daerah; 

3.3.menjelaskan  tugas dan 
susunan komite standar 
akutansi pemerintah; 

3.4.menjelaskan tata cara 
penyelesaian kerugian 
negara. 

 
penatausahaan 
dokumen dan 
pertanggungjawaban 
keuangan. 
 

 

  
  

 

 

 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN...... 
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MATA PELAJARAN :   PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA (UNDANG-UNDANG  NO. 15 TH 2004) 
KODE :  
JAM PELAJARAN :   6 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
prosedur 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
tanggung jawab 
keuangan negara 
sesuai ketentuan 
yang berlaku.  

 

1. Memahami 
pengertian-
pengertian yang 
berkaitan dengan 
pemeriksaan 
pengelolaan dan 
tanggung jawab 
keuangan negara; 

 

2. Memahami 
pemeriksaan 
pengelolaan dan 
tanggungjawab 
keuangan negara 
sesuai ketentuan. 

1.1. menjelaskan pengertian-
pengertian yang berkaitan 
dengan pemeriksaan 
pengelolaan; 

1.2. menjelaskan pengertian-
pengertian yang berkaitan 
dengan pemeriksaan tanggung 
jawab keuangan negara. 

 
2.1.menjelaskan lingkup 

pemeriksaan, pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara; 

2.2.menjelaskan pelaksanaan 
pemeriksaan, pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara; 

2.3.menjelaskan hasil pemeriksaan 
dan tindak lanjut pemeriksaan, 
pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara; 

2.4.menjelaskan pengenaan ganti 
kerugian negara pemeriksaan, 
pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara; 

pengertian-pengertian 
yang berkaitan dengan 
pemeriksaan 
pengelolaan dan 
tanggung jawab 
keuangan negara. 

 

 

 

pemeriksaan 
pengelolaan dan 
tanggungjawab 
keuangan negara sesuai 
ketentuan. 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman 
peserta didik 
tentang materi;  

- pendidik 
menjelaskan materi; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk 
bertanya; 

- pendidik 
menugaskan 
peserta didik untuk 
mendiskusikan 
materi;  

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya diskusi; 

- pendidik 
menyimpulkan 
materi dan evaluasi 
pembelajaran. 

- LCD 
proyektor; 

- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko-

blangko; 
 

sumber 
belajar : 

Undang-
undang 
Nomor 15 
Tahun 
2004.  

akademis : 
- tes lisan; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

                 
2.5 menjelaskan….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  2.5.menjelaskan ketentuan pidana 
pemeriksaan, pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara; 

2.6.menjelaskan ketentuan 
peralihan pemeriksaan, 
pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN    : TATA CARA PELAKSANAAN APBN (PP NOMOR 45 TAHUN 2013) 
KODE :  
JAM PELAJARAN    : 6 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
tatacara 
pelaksanaan 
anggaran 
pendapatan dan 
belanja negara 
berdasarkan PP 
Nomor 45 Tahun 
2013. 
 

1. Memahami 
ketentuan umum 
yang berkaitan 
dengan tatacara 
pelaksanaan APBN 
dan pejabat 
pembendaharaan 
negara; 

 
 

2. Memahami 
prosedur 
penyusunan dan 
revisi DIPA; 

 
 3.Memahami 

pelaksanaan APBN; 
 
 
 
 

 

1.1.menjelaskan pengertian– 
pengertian yang berkaitan 
dengan tatacara 
pelaksanaan APBN; 

1.2.menjelaskan tentang 
pejabat pengguna 
anggaran, PPK, PPSPM, 
BUN dan Bendahara. 

 
 
2.1 menjelaskan prosedur 

penyusunan DIPA; 
2.2 menjelaskan prosedur 

revisi DIPA. 
 

3.1.menjelaskan pelaksanaan 
anggaran pendapatan 
negara; 

3.2.menjelaskan pelaksanaan 
anggaran belanja negara. 

 
 

ketentuan umum yang 
berkaitan dengan 
tatacara pelaksanaan 
APBN dan pejabat 
pembendaharaan 
negara. 
 
 
 
 
prosedur penyusunan 
dan revisi DIPA. 
 
 
 
pelaksanaan APBN. 
 
 
 
 
 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi;  

- pendidik 
mengeksplor 
pemahaman 
peserta didik 
tentang materi;  

- pendidik 
menjelaskan 
materi; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan 
peserta didik untuk 
bertanya; 

- pendidik 
menugaskan 
peserta didik untuk 
mendiskusikan 
materi;  
 

sarana: 
- LCD proyektor; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- penghapus; 
- blangko-blangko. 
 
sumber belajar : 

.  
Peraturan 
Pemerintah Nomor 
45 Tahun 2013 
tentang Tata Cara 
Pelaksanaan 
APBN. 
 

akademis : 
- tes lisan; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

 

 

 

4. memahami…. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4.Memahami 
penatausahaan 
pelaksanaan 
anggaran dan 
sistem informasi 
keuangan negara. 

 

4.1. menjelaskan 
penatausahaan transaksi 
keuangan 

4.2. menjelaskan sistem 
informasi keuangan 
negara 

 

penatausahaan 
pelaksanaan 
anggaran dan sistem 
informasi keuangan 
negara. 

- pendidik 
memfasilitasi 
jalannya diskusi; 

- pendidik 
menyimpulkan 
materi dan evaluasi 
pembelajaran. 

  

 

 

 

 

 

 

     Ditetapkan di  :  Jakarta 
   pada tanggal  :                                    April                     2019 

 
 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURIKULUM 
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI 

PAMA/PNS GOL. III ADMINISTRASI UMUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 NOMOR : KEP/         / IV / 2019   TANGGAL            APRIL    2019 

 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
Nomor :  Kep/              / IV /2019 

 

tentang 
 

KURIKULUM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI 
PAMA/PNS GOL. III ADMINISTRASI UMUM 

 
KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 

 

Menimbang 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan 
Spesialisasi Pama/PNS Gol. III Administrasi Umum maka 
dipandang menetapkan keputusan untuk dijadikan dasar dan 
pedoman pelaksanaan  pendidikan; 
 

2. untuk lebih meningkatkan efektivitas operasional pendidikan serta 
tercapainya kualifikasi hasil didik, maka perlu adanya kurikulum 
pendidikan. 

  

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor              
29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 

2. Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor            
20 Tahun  2007  tentang Standar   Komponen   Pendidikan   untuk 
Diktuk dan Dikbang di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Polri; 

 

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor              
4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara     
Republik Indonesia; 

 

4. Peraturan  Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor 05 Tahun 2009 
tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan Polri; 

 

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia           
No. Pol.: Kep/37/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 

6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 
Kep/1974/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Program 
Pendidikan Polri T.A. 2019. 

 
 

Memperhatikan 
 

 

: 
 

 

saran dan masukan dari  pembina fungsi,  pelaksana pendidikan  dan 
pengguna hasil didik. 

MEMUTUSKAN….. 



 
 
 
 
 
 
 
Menetapkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 
 
  

2 
 
 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

1. mengesahkan kurikulum Pendidikan Pengembangan Spesialisasi 
Pama/PNS Gol. III Administrasi Umum; 

 
2. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum 

Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama/PNS Gol. III 
Administrasi Umum yang belum diatur dalam kurikulum ini akan 
diatur kemudian, dan sebelum ada ketentuan baru maka ketentuan 
yang sudah ada selama ini serta tidak bertentangan dengan  
keputusan ini dinyatakan tetap berlaku; 

 
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN   KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR     : KEP /                 /IV  /2019 
TANGGAL :                APRIL         2019
        

Paraf : 
 
1.  Konseptor/ Kbg Kurhanjar Dikbangspes  : …… 
2.  Kaurtu                                                  : ....... 
3. Kataud Lemdiklat Polri         : ....... 

Kepada Yth. : 

Kapusdikmin Lemdiklat Polri 

Tembusan : 

1. Wakapolri. 
2. Irwasum Polri. 
3. Kalemdiklat Polri. 
4. Asrena Kapolri. 
5. As SDM Kapolri. 
6. Kasetum Polri. 

Ditetapkan di  : Jakarta 
    pada tanggal  :                                               April           2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 

 
 
 
 

PETUNJUK UMUM 
 
 
 
 
 

I.       TUJUAN PENDIDIKAN  
 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pama/PNS Gol. III dalam fungsi 
administrasi umum Polri sehingga mampu melaksanakan tugas bidang administrasi di 
lingkungan Polri sesuai ketentuan yang berlaku.  

 
 

II.       PROFIL LULUSAN  
Perwira Pertama / PNS Gol. III yang memiliki kemampuan dalam mengelola Administrasi 
umum dilingkungan Polri 

 
 
III.       STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
 

 A.   Sikap dan tata nilai 
Memiliki  sikap  perilaku  serta moral dan budaya anti Korupsi sesuai kode etik 
profesi Polri/Kode Etik PNS    dan  Ham. 

 

 B.   Penguasaan pengetahuan / keilmuan 
 

a) Trampil dalam membuat konsep Naskah Dinas 
b) Trampil dalam tata persuratan dinas 
c) Trampil dalam  menyusun Tata Naskah 
d) Trampil dalam  mengatur kearsipan  
e) Trampil dalam mengatur penyelenggaraan pos Polri. 

 

      C.    Ketrampilan kerja umum 

              -       

      D.    Ketrampilan kerja khusus     
                    Memiliki kemampuan dalam mengelola Administrasi umum  dilingkungan Polri 

 

IV.    WAKTU DAN PENTAHAPAN 
 

A.    Waktu pendidikan   1 bulan (4 minggu  =  200 JP @ 45 menit ). 
 
 
 

B.    Pentahapan.... 

LAMPIRAN A 
KEPUTUSAN   KALEMDIKLAT POLRI 
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B.    Pentahapan 

 
1. Tahap pengenalan 
  pada tahap ini diberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada usaha 

penyesuaian terhadap proses belajar mengajar, sehingga peserta didik 
mampu mengikuti kegiatan lebih lanjut. 

 
2. Tahap pendalaman materi 
 pada tahap ini diberikan materi-materi yang mendukung pelaksanaan tugas 

agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai 
penyelenggara administrasi umum Polri. 

 
3.     Tahap pembulatan pendidikan 
 pada tahap ini diberikan praktek dan pembekalan pengetahuan yang 

merupakan pembulatan dari seluruh materi pelajaran, sehingga peserta didik 
menguasai dan terampil melaksanakan tugas sebagai penyelenggara 
administrasi umum Polri. 

 
 

V.      KELOMPOK MATA PELAJARAN 
 
          A. Pengantar 

 

1. Waktu pimpinan; 
2. Orientasi pendidikan (pola kurikulum, sistem evaluasi, Perdupsis,  dan 

Pendidik); 
3. Pemeriksaan kesehatan; 
4. Pre test (Tes pengetahuan awal).  

  
B. Susunan mata pelajaran 

 

1. Mata pelajaran utama 
a. Naskah Dinas; 
b. Tata Persuratan Dinas 
c. Tata Naskah; 
d. Kearsipan; 
e. Penyelenggaraan Pos Polri. 
f. Pengetahuan Dasar Microsoft Word; 
g. Pengetahuan Dasar Microsoft Excel; 
h. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE). 

 
2. Mata pelajaran pendukung 

a. Neuro Association Conditioning(NAC); 
b. Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK). 

 
3. Pembulatan 
                  
        1. Latihan teknis; 
        2. Ceramah pembekalan akhir. 
 
 

 D. Lain-lain..... 
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    4.   Lain-lain 
 

  1.    Upacara  pembukaan pendidikan; 
  2.    Tes pengetahuan akhir (Pos test); 
  3.    Upacara  penutupan pendidikan. 

 
 
VI.     METODE PEMBELAJARAN 

 
Dalam proses  pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan 
tujuan pembelajarannya, yang meliputi:  
 
A. Metode tanya jawab 

adalah penyajian materi pelajaran dengan cara tanya-jawab, terutama pertanyaan 
dari Tenaga Pendidik kepada peserta didik, atau dapat pula dari peserta didik 
kepada Pendidik. 

 
B. Metode diskusi 

adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik dihadapkan pada 
suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat 
problematik untuk dibahas, dipecahkan bersama. 

 
C. Metode penugasan 

adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana tenaga pendidik memberikan 
tugas  tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar serta 
mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dihasilkan berupa tugas mengerjakan 
soal, meringkas bacaan, meneliti atau mengamati. 

 
D. Metode ceramah 

adalah cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan tenaga pendidik dengan 
penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. 

 
E. Metode demonstrasi 

adalah cara penyajian materi pelajaran dengan memperagakan atau 
mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses situasi atau benda tertentu 
yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai 
dengan penjelasan lisan. 

 
F. Metode pemecahan masalah 

adalah cara penyajian materi pelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada 
suatu permasalahan untuk dipecahkan atau ditemukan penyelesaiannya dan 
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan 
cara berpikir logis. 

 
G. Metode latihan atau driil 

adalah cara penyajian materi pelajaran melalui, kebiasaan-kebiasaan yang baik 
dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, 
kesempatan, dan keterampilan.  

 
 

VII. PENILAIAN…. 
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VII.     PENILAIAN 

 
A. Penilaian mental kepribadian 
 adalah penilaian yang dilakukan terhadap sikap mental peserta didik yang 

dilaksanakan dalam bentuk pengamatan terhadap aspek kepribadian secara 
berkelanjutan, akurat dan konsisten. 

 
B.  Penilaian hasil belajar 
 adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu terhadap tugas-tugas peserta 

didik, pengamatan terhadap kinerja dan test tertulis serta latihan teknis. 
 
C. Pelaksanaan penilaian diatur khusus dalam pedoman penilaian. 

 
 

VI. PERSYARATAN PESERTA DIDIK 
 
A. Anggota Polri golongan pangkat Pama/PNS Gol. III yang bertugas pada tata 

usaha atau staf; 
B. Umur maksimal 45 tahun; 
C. Sehat  jasmani  dan rohani  serta  bebas  dari  Narkoba  dinyatakan  oleh Dokter 

Polri; 
D. Konduite baik diketahui oleh pimpinan yang disertai dengan SMK; 
E. Khusus Polwan/PNS wanita tidak dalam keadaan hamil; 
F. Memiliki kemampuan operator komputer; 
 

 

 

 

 
 
             
         

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraf : 
 
1. Konseptor/Kbg Kurhanjar Dikbangspes  : …… 
2.  Kaurtu                                                  : ....... 
3. Kataud Lemdiklat Polri         : ........ 

Ditetapkan di  : Jakarta 
    pada tanggal  :                                               April           2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 
 

 

RANGKA POKOK PELAJARAN  
  

NO MATERI PELAJARAN 
JML 
JP 

TAHAP 
KET 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 
       

I PENGANTAR 3     
 A.  Jam/waktu pimpinan; 0     
 B.   Orientasi Dik (pola kurikulum, sistem evaluasi, 

Perdupsis,  dan pendidik); 
2 
 

 
 

   

 C.   Pemeriksaan kesehatan; 0     
 D. Tes pengetahuan awal (Pre test). 

 

1     
       

II KELOMPOK MATA PELAJARAN      
 A. Mata Pelajaran Kepribadian      
        Pemuliaan etika profesi dan penegakkan 

       disiplin 
 
 

  
 

  

       
 B. Mata Pelajaran utama 136     
 1.  Naskah Dinas; 40     
 2.  Tata Persuratan Dinas; 14     
 3.  Tata Naskah; 32     
 4.   Kearsipan; 34     
 5.  Penyelenggaraan Pos Polri. 16     
       
 B. Mata Pelajaran Pendukung 40     
 1.  Pengetahuan Dasar Microsoft Word 

2.  Pengetahuan Dasar Microsoft Excel; 
14 
14 

  
 

  

 3.  Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE). 12     
       

III PEMBULATAN 20     
 A.  Latnis; 20     
 B.  Ceramah pembekalan akhir. 

 

0     
       

IV LAIN LAIN 1     
 A. Upacara Pembukaan pendidikan; 0     
 B Tes pengetahuan akhir (Post tes); 1     
 C. Upacara penutupan pendidikan. 0     

 JUMLAH 200     

 
  
 
 
 

LAMPIRAN B 
KEPUTUSAN   KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR     : KEP /                /  IV /2019 
TANGGAL :                    APRIL   2019 
 

Ditetapkan di  : Jakarta 
    pada tanggal  :                                               April           2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 

SILABUS  
 

 
MATA PELAJARAN    : NAC (NEURO ASSOCIATIVE CONDITIONING) 
KODE : 01 
JAM PELAJARAN   : 0 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
mengubah pola 
pikir dan 
perilaku serta 
mengembang-
kan diri sebagai 
insan 
bhayangkara 
baik di dalam 
kedinasan 
maupun di luar 
kedinasan. 

1. Memahami       
tentang NAC 
dapat 
memberikan 
kemudahan dalam 
memodifikasi pola 
pikir dan perilaku 
sesuai dambaan; 

 
 
2.  Meningkatkan        

kemampuan 
dalam 
memprogram 
ulang pikiran dan 
tubuh untuk 
belajar lebih 
cepat, 
berhubungan 
lebih baik, dan 
sukses lebih 
besar; 

1.1  menjelaskan      maksud dan 
tujuan pelatihan NAC system; 

1.2 menjelaskan       sumber daya 
manusia yang dimiliki; 

1.3  menjelaskan ”The Magic of 
Personal Power ”. 

 
 
 
 
2.1. menjelaskan tentang 

pendekatan revolusioner     
dalam pengembangan dan 
komunikasi umat manusia; 

2.2 menjelaskan      tentang 
mengubah cara berpikir anda 
dapat mentransformasikan pola 
hidup anda. 

NAC dapat memberikan 
kemudahan dalam 
memodifikasi pola pikir 
dan perilaku sesuai 
dambaan. 
 
 

 
 
 

kemampuan dalam 
memprogram ulang 
pikiran dan tubuh untuk 
belajar lebih cepat, 
berhubungan lebih baik, 
dan sukses lebih besar. 

- pendidik melakukan 
apersepsi; 

- pendidik 
mengeksplorer 
pengetahuan  
peserta didik dan 
menjelaskan materi; 

- pendidik 
memberikan waktu 
kepada peserta didik 
untuk bertanya 
tentang materi yang 
belum dipahami; 

- pendidik 
memberikan 
penguatan materi; 

- pendidik 
menyimpulkan  
materi; 
 

sarana  : 
- OHP; 
- slide; 
- papan tulis; 
- spidol; 
- fire walk set; 
- sound system; 
- wire less; 
- alat peraga. 
 
sumber : 
Hanjar NAC. 
 

akademik : 
pengamatan 
(lembar 
pengamatan). 

 
mental 
kepribadian : 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

 
3. Memahami…… 

  

LAMPIRAN C  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Memahami  NAC 
dapat   mengubah 
hidup; 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Memahami             

dan     mampu    
mengatasi rasa 
takut, 
meningkatkan rasa 
percaya diri, 
mempererat 
persahabatan, dan 
meraih sukses 
lebih besar. 

3.1 menjelaskan   bagaimana cara 
menggali potensi diri dan 
meraih sasaran sesuai 
dambaan; 

3.2 menjelaskan  dan menerapkan 
bagaimana cara tampil dengan  
baik dalam situasi apapun; 

3.3 menjelaskan dan menerapkan 
semangat, motivasi, keyakinan 
dan percaya diri. 

 
4.1  menjelaskan      bagaimana 

cara mengatasi dan 
menghilangkan trauma dari 
pengalaman buruk; 

4.2 menjelaskan     bagaimana cara 
berinteraksi dengan orang lain 
(yang tidak disukai menjadi 
disukai). 

 

NAC dapat   mengubah 
hidup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mengatasi rasa takut, 
meningkatkan rasa 
percaya diri, 
mempererat 
persahabatan, dan 
meraih sukses lebih 
besar. 

-pendidik 
menanyakan 
kembali tentang 
materi yang sudah 
disampaikan guna 
pengecekan 
ketercapaian 
indikator. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN ...... 
 
 
 



3 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI   
KODE : 02 
JAM PELAJARAN : 0 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR  MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
menerapkan 
budaya anti 
korupsi dalam 
pelaksanaan 
tugas sebagai 
anggota Polri. 

1. Memahami  dasar 
hukum tindak 
pidana 
korupsi(TPK) 
Indikator; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 menjelaskan Tindak Pidana 
Korupsi. Berdasarkan pasal 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 
13 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001;  

1.2 menjelaskan penyenggaraan 
negara yang bersih dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
berdasarkan pasal 1, 2 dan 3  
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999; 

1.3 menjelaskan Tindak Pidana 
Pencucian Uang berdasarkan 
pasal 3, 4, dan 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

  

dasar hukum tindak 
pidana korupsi(TPK) 
Indikator. 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik 
menjelaskan  materi 
Tindak Pidana 
Korupsi; 

- pendidik 
mendiskusikan 
materi pelajaran 
dengan peserta 
didik; 

- pendidik 
memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik 
memberikan contoh 
kasus Tindak Pidana 
Korupsi; 

- Pendidik 
menyimpulkan 
Tindak Pidana 
Korupsi. 

sarana : 
- LCD; 
- white board ; 
- papan flipchart. 
- kertas flipchart; 
- spidol; 
- laser point; 
- laptop. 

 

 sumber belajar 
- Hanjar; 
- naskah 

pendidik; 
-  Undang-

Undang 
Nomor 31 
Tahun 1999 
Jo Undang-
Undang 
Nomor 20 
Tahun 2001; 

- Undang-
Undang 
Nomor 8 
Tahun 2010. 

 

akademik: 
- tes tertulis; 
- penugasan; 
- praktik. 
 
mental 
kepribadian: 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Memahami…… 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2. Memahami asas 
tindak pidana 
korupsi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Memahami tindak 
pidana lain yang 
berkaitan dengan 
tindak pidana 
korupsi. 

 

2.1  menjelaskan tentang pelaku; 
2.2 menjelaskan tentang pidananya 

“komulatif dan alternatif”; 
2.3 menjelaskan tentang pidana 

minimum dan maksimum; 
2.4 menjelaskan tentang 

percobaan, perbantuan, 
mufakat jahat, dipidana sama 
dengan “pelaku”; 

2.5 menjelaskan tentang setiap 
orang; 

2.6 menjelaskan tentang pidana 
tambahan. 

 
3.1 menjelaskan Tindak Pidana lain 

yang berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi berdasarkan 
Pasal 21, 22, 23 dan 24 
Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 Jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001; 

3.2 menjelaskan Tindak Pidana 
Pencucian Uang berdasarkan  
UU No. 8 Tahun 2010. 

 

asas tindak pidana 
korupsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tindak pidana lain yang 
berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi. 

   

 
 

 
 
 
 

4. Memahami….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4. Memahami 
potensi, unsur dan 
modus operandi 
Tindak Pidana 
korupsi di 
lingkungan Polri; 

 

4.1 menjelaskan potensi Tipikor 
dalam pengelolaan keuangan 
negara;  

4.2 menjelaskan unsur–unsur 
Tipikor dalam pengelolaan 
keuangan negara; 

4.3 menjelaskan modus operandi 
Tipikor dalam pengelolaan 
keuangan negara; 

4.4 menjelaskan potensi Tipikor 
dalam penyuapan;  

4.5 menjelaskan unsur–unsur 
Tipikor dalam penyuapan; 

4.6 menjelaskan modus operandi 
Tipikor dalam penyuapan; 

4.7 menjelaskan potensi Tipikor 
dalam pemerasan;  

4.8 menjelaskan unsur–unsur 
Tipikor dalam pemerasan; 

4.9 menjelaskan modus operandi 
Tipikor dalam pemerasan; 

4.10 menjelaskan potensi Tipikor 
penggelapan dalam jabatan;  

4.11 menjelaskan unsur–unsur 
Tipikor penggelapan dalam 
jabatan; 
 

potensi, unsur dan 
modus operandi Tindak 
Pidana korupsi  
di lingkungan Polri. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.12   menjelaskan….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  4.12 menjelaskan modus operandi 
Tipikor penggelapan dalam 
jabatan; 

4.13 menjelaskan potensi Tipikor 
dalam gratifikasi;  

4.14 menjelaskan unsur–unsur 
Tipikor dalam gratifikasi; 

4.15 menjelaskan modus operandi 
Tipikor dalam gratifikasi; 

4.16 menjelaskan himbauan 
Tindak Pidana Korupsi (TPK) 
terkait gratifikasi. 
 

    

 5.  Memahami 
strategi 
komunikasi 
pendidikan dan 
budaya anti 
korupsi serta 
mampu 
menerapkan nilai-
nilai anti korupsi 
dalam 
pelaksanaan 
tugas Polri. 

5.1 menjelaskan strategi 
komunikasi pendidikan dan 
budaya anti korupsi; 

5.2 menjelaskan arti nilai-nilai anti 
korupsi; 

5.3 menerapkan nilai-nilai anti 
korupsi. 

 
 

strategi komunikasi 
pendidikan dan budaya 
anti korupsi serta 
mampu menerapkan 
nilai-nilai anti korupsi 
dalam pelaksanaan 
tugas Polri. 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MATA PELAJARAN..... 
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MATA PELAJARAN :  NASKAH  DINAS 
KODE :  03 
JAM PELAJARAN    :  40 JP 

 

4.Memahami..... 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
menerapkan tata 
cara penyusunan 
naskah dinas   
sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku  
dilingkungan 
Polri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Memahami, 
kedudukan, 
peranan, ciri-
ciri dan asas-
asas Minu 
Polri; 

 

2. Memahami 
ketentuan 
umum naskah 
dinas 
dilingkungan 
Polri; 

 
 
 

1.1 menjelaskan kedudukan dan 
peranan Minu Polri; 

1.2 menjelaskan asas-asas Minu 
Polri; 

 
 
 
2.1 menjelaskan pengertian-

pengertian yang berkaitan 
dengan naskah dinas Polri; 

2.2 menjelaskan klasifikasi naskah 
dinas; 

2.3 menjelaskan derajat penyelesaian 
naskah dinas; 

2.4 menjelaskan kegunaan naskah 
dinas. 

kedudukan, peranan, 
ciri-ciri dan asas-asas 
Minu Polri. 
 

 
 
 
ketentuan umum 
naskah dinas di 
lingkungan Polri. 
 
 
 

- pendidik melaksana-
kan apersepsi; 

- pendidik menjelas-
kan  materi naskah 
dinas di lingkungan 
Polri; 

- pendidik mendisku-
sikan materi 
pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberi-
kan contoh cara 
penulisan naskah 
dinas; 

- pendidik memberi-
kan kesempatan 
peserta didik untuk 
bertanya; 

- pendidik menugas-
kan peserta didik 
untuk 
mempraktikkan tata 
cara penyusunan 
naskah dinas; 

- peserta didik 
ditugaskan untuk 
membuat berbagai 
bentuk naskah dinas 
yang berlaku  
di lingkungan Polri; 

sarana : 
- white board; 
- spidol; 
- laptop; 
- infocus; 
- komputer; 
- printer; 
- kertas A4. 
 
sumber belajar: 
 Peraturan 

Kapolri 
tentang 
Naskah 
Dinas. 

akademis: 
- tes tertulis; 
-  tes praktik; 
-  penugasan. 
 
mental 
kepribadian: 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

 3. Memahami 
pemakaian 
EYD dalam 
penulisan 
naskah dinas; 

 
 

 

3.1 menjelaskan penggunaan huruf; 
3.2 menjelaskan penggunaan tanda 

baca; 
3.3 menjelaskan penggunaan kalimat 

efektif (bahasa Indonesia yang 
baku).   

pemakaian EYD 
dalam penulisan 
naskah dinas. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4. Memahami 
Kopstuk 
naskah dinas 
yang berlaku di 
lingkungan 
Polri; 

 
 

4.1 menjelaskan pengertian 
Kopstuk di lingkungan  Polri; 

4.2 menjelaskan bentuk dan 
susunan Kopstuk yang 
berlaku di lingkungan Polri; 

4.3 menjelaskan penggunaan  
Kopstuk. 

 

dinas yang berlaku  
di lingkungan Polri. 
 
 

- pendidik membahas 
hasil kerja peserta didik 
dan 
menyempurnakannya; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 
 

  

5. Memahami dan 
terampil 
menerapkan 
tata cara 
penulisan 
bentuk-bentuk 
naskah dinas  

   di lingkungan 
Polri; 

5.1 menjelaskan bentuk-
bentuk naskah dinas; 

5.2 menjelaskan peruntukan 
bentuk-bentuk naskah 
dinas; 

5.3 menjelaskan kewenangan 
penandatangan bentuk-
bentuk naskah dinas. 

5.4 menjelaskan ketentuan- 
penulisan kopstuk naskah 
dinas; 

5.5 menjelaskan ketentuan- 
penulisan bab/bagian/ 
pasal/subbab pada naskah 
dinas; 

5.6 menjelaskan ketentuan- 
penulisan tajuk tanda 
tangan pada naskah dinas; 

5.7 mempraktikkan tata cara 
penyusunan bentuk-bentuk 
naskah dinas. 
 

 
 

tata cara penulisan bentuk-
bentuk naskah dinas  
di lingkungan Polri. 

 
 
 
 

6. Memahami…. 
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1 2 3 4 5 6 7 

       
 6.  Memahami cap 

dinas yang 
berlaku  

    di lingkungan 
Polri; 

 
 
 
 

6.1 menjelaskan macam dan 
bentuk cap dinas  

       di lingkungan Polri; 
6.2  menjelaskan wewenang 

dalam pembuatan dan 
penggunaan cap dinas 
dilingkungan Polri;  

6.3 menjelaskan ketentuan 
pembuatan dan 
pemakaian  cap dinas. 

 

cap dinas yang berlaku  
di lingkungan Polri. 
 
 
 
 

   

 7.  Memahami 
ketentuan 
perubahan, 
pencabutan, 
pembatalan 
dan ralat 
naskah dinas  

    di lingkungan 
Polri. 

 

7.1 menjelaskan perubahan, 
pencabutan; 

7.2 menjelaskan pembatalan; 
7.3 menjelaskan ralat naskah 

dinas. 

ketentuan perubahan, 
pencabutan, pembatalan 
dan ralat naskah dinas  
di lingkungan Polri. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN  ..... 
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MATA PELAJARAN :  TATA PERSURATAN DINAS 
KODE    :  04 
JAM PELAJARAN    :  14 JP 
 

 

 
 
 
 

MATA PELAJARAN :  …. 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
menerapkan tata 
persuratan dinas 
di lingkungan 
Polri sesuai 
ketentuan yang 
berlaku. 
 

1. Memahami 
ketentuan tata 
persuratan 
dinas; 

 
2. Memahami dan 

terampil 
menerapkan 
proses tata 
persuratan 
dinas. 

1.1 menjelaskan pengertian 
tata persuratan dinas; 

1.2 menjelaskan tahapan 
penanganan surat. 

  
2.1. menjelaskan proses surat 

masuk; 
2.2. menjelaskan proses surat  

keluar; 
2.3. mensimulasikan proses 

tata persuratan dinas. 
 

ketentuan tata persuratan 
dinas. 
 
 
 
proses tata persuratan 
dinas. 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi tata persuratan 
dinas di lingkungan 
Polri; 

- pendidik 
mendiskusikan materi 
pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mensimulasikan tata 
cara persuratan dinas; 

- pendidik membahas 
hasil simulasi peserta 
didik dan 
menyempurnakannya; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 
 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- slide; 
- white board; 
- blangko 

latihan; 
- buku 

agenda; 
- buku verbal; 
- buku 

ekspedisi; 
- lembar 

disposisi; 
- lembar tanda 

terima. 
 
sumber: 
Peraturan 
Kapolri ttg 
Tata 
Persuratan 
Dinas. 

 

akademis: 
- tes tertulis 
-  tes praktik; 
-  penugasan. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif.. 



12 
MATA PELAJARAN  :  TATA NASKAH 
KODE     :  05 
JAM PELAJARAN     :  32  JP 
 

 

 
MATA PELAJARAN  : ….   

 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 
Mampu 
menerapkan 
tata naskah 
dinas di 
lingkungan 
Polri. 

1. Memahami 
pengertian-
pengertian dan 
tugas pokok 
penyelenggara  
serta  
perlengkapan 
tata naskah; 

 
 
 
 
 
2. Memahami dan 

terampil 
menerapkan 
mekanisme tata  
naskah; 

1.1 menjelaskan pengertian 
yang berkaitan dengan tata 
naskah dinas; 

1.2 menjelaskan tugas pokok  
penyelenggara  tata 
naskah; 

1.3 menjelaskan   
perlengkapan tata naskah. 

 
 
 
 
 

2.1 menjelaskan mekanisme 
pelaksanaan  tata naskah; 

2.2 menjelaskan prosedur 
pengajuan revisi Buku 
Indeks Persoalan (BIP) ke 
Setum Polri; 

2.3 mempraktikkan mekanisme 
tata naskah. 

 

pengertian-pengertian dan 
tugas pokok penyelenggara  
serta  perlengkapan tata 
naskah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mekanisme tata  naskah. 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi tata naskah di 
lingkungan Polri; 

- pendidik 
mendiskusikan materi 
pelajaran dengan  
peserta didik; 

- pendidik peserta didik 
untuk mendiskusikan 
materi pelajaran; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mensimulasikan 
kegiatan tata naskah; 

- pendidik membahas 
hasil simulasi peserta 
didik dan 
menyempurnakannya; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 

 

sarana : 
- laptop; 
- infokus; 
- white board; 
- blangko 

Takah. 
 

sumber: 
 Perkap 

Kapolri 
tentang Tata 
Naskah. 

akademis: 
- tes tertulis; 
-  tes praktik; 
-  penugasan. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

       



13 
MATA PELAJARAN : KEARSIPAN 
KODE    : 06 
JAM PELAJARAN    : 34 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI POKOK KEGIATAN BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
menerapkan 
kearsipan  
di lingkungan 
Polri sesuai 
ketentuan yang 
berlaku. 

1. Memahami 
pengertian, 
jenis, fungsi 
dan  
perlengkapan  
kearsipan; 

 
 
2. Memahami 

pengelolaan 
kegiatan 
kearsipan; 

 
 
 
 
 
 
3. Memahami dan 

terampil  
menerapkan 
sistem 
penataan arsip; 

 
 
 
 
 
 

1.1 menjelaskan pengertian 
arsip dan kearsipan; 

1.2  menjelaskan jenis arsip 
dan fungsi kearsipan; 

1.3 menjelaskan perlengkapan 
standar kearsipan  

 
 
2.1. menjelaskan pengelolaan 

kearsipan; 
2.2. menjelaskan kegiatan 

kearsipan. 
 
 
 
 
 
 
3.1 menjelaskan sistem 

penataan arsip; 
3.2  menjelaskan tahapan 

pelaksanaan pada setiap 
sistem penataan arsip; 

3.3 mempraktikkan    sistem 
penataan arsip; 

3.4 mempraktikkan   tahapan 
pelaksanaan pada setiap 
sistem penataan arsip. 

 

pengertian, jenis, fungsi 
dan  perlengkapan  
kearsipan. 
 
 
 
 
 
Pengelolaan dan kegiatan 
kearsipan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
sistem penataan arsip. 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi kearsipan  
di lingkungan Polri; 

- pendidik 
mendiskusikan materi 
pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mempraktikkan 
prosedur pengarsipan;  

- pendidik membahas 
hasil praktik peserta 
didik dan 
menyempurnakannya; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi. 

 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- white board; 
- OHP; 
- slide; 
- blangko-

blangko. 
 
sumber belajar: 
- UU No. 43 
   Thn. 2009 ttg 
   Kerasipan 
- Peraturan 

Kapolri No. 17 
Thn 2007 
tentang tata 
kearsipan; 

- Keputusan 
Kapolri  No. 
313/  /2010 
tentang Kode 
Klafisikasi 
Arsip Polri; 

- Keputusan 
Kapolri  No. 
314/  /2010 
tentang JRA. 
Non 
Kepegawaian 
dan non 
Keuangan 

 

akademis: 
- tes tertulis; 
-  tes praktik; 
-  penugasan. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 

 

 
4. Memahami….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4. Memahami dan 
terampil 
menerapkan 
prosedur 
penyimpanan, 
pemeliharaan, 
pengamanan 
dan penyajian 
arsip. 

 

4.1 menjelaskan ketentuan 
penyimpanan arsip; 

4.2 menjelaskan cara 
pemeliharaan arsip; 

4.3 menjelaskan cara 
pengamanan arsip; 

4.4 menjelaskan cara 
penyajian arsip; 

4.5 menjelaskan cara 
penyusutan arsip; 

4.6 mempraktikkan 
penyimpanan arsip; 

4.7 mempraktikkan cara 
pemeliharaan arsip; 

4.8 mempraktikkan cara 
pengamanan arsip. 

4.9 mempraktikkan cara 
penyusunan arsip. 
 

 

prosedur penyimpanan, 
pemeliharaan, 
pengamanan dan 
penyajian arsip. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN :  …. 
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MATA PELAJARAN :  PENYELENGGARAAN POS  POLRI 
KODE    :  07 
JAM PELAJARAN    :  16 JP 
 

 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI POKOK KEGIATAN  BELAJAR 
SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
melaksanakan 
penyelenggaraan 
pos Polri. 

1. Memahami 
konsep  
penyelenggara
an pos Polri; 

 

1.1 menjelaskan pengertian-
pengertian;  

1.2 menjelaskan peranan dan 
fungsi pos dan kedudukan 
kantor pos Polri. 

 

konsep  penyelenggaraan 
pos Polri. 
 
 
 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi 
penyelenggaraan pos 
Polri; 

- pendidik 
mendiskusikan materi 
pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mempraktikkan 
penyelenggaraan pos 
Polri. 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi. 

 

sarana : 
- white board; 
- OHP; 
- slide; 
- laptop 
- infocus; 
- blangko-

blangko. 
 
sumber: 
-  Peraturan  

Kapolri 
penyeleng-
garaan pos 
Polri. 

 

akademis: 
- tes tertulis. 
-  penugasan. 
- praktik. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

 2. Memahami 
sarana  pos 
Polri; 

2.1 menjelaskan ruangan dan  
peralatan pos Polri; 

2.2 menjelaskan perlengkapan 
Pos Polri; 

sarana  pos Polri. 
 
 
 

 3. Memahami dan 
terampil 
mengaplikasi-
kan tentang 
saluran   pos 
Polri; 

 

3.1 menjelaskan prosedur 
pengiriman dan penerimaan; 

3.2 menjelaskan prosedur 
pendistribusian. 

3.3 mempraktikkan prosedur 
saluran pos Polri. 

 

saluran   pos Polri 

 4. Memahami 
dan terampil 
dalam 
penanganan 
barang 
berharga; 

 

4.1 menjelaskan pengertian 
barang berharga; 

4.2 menjelaskan prosedur 
pengiriman dan penerimaan 
barang berharga; 

4.3 Mempraktikkan prosedur 
penanganan barang 
berharga. 

penanganan barang 
berharga. 
 

  

 5. Memahami 
Tupok kurir dan  
paktir. 

5.1 menjelaskan pengertian kurir 
dan paktir; 

5.2 menjelaskan tugas dan 
kewajiban kurir dan paktir; 

5.3 menjelaskan mekanisme kerja 
kurir dan paktir. 

Tupok kurir dan  paktir.    

MATA PELAJARAN : …. 



16 
MATA PELAJARAN :  PENGETAHUAN DASAR MICROSOFT WORD  
KODE : 08 
JAM PELAJARAN    : 14 JP 
 

 

 

MATA PELAJARAN  :  ….. 

       

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
mengoperasikan  
Microsoft Word. 

1. Memahami dan 
terampil 
menggunakan 
menu-menu 
dasar operasional 
Microsoft  Word;  

1.1 menjelaskan penggunaan 
menu-menu yang ada 
pada  Microsoft word; 

1.2 mempraktikkan  
penggunaan menu-menu 
yang ada pada  Microsoft 
word. 

 

menu-menu dasar 
operasional Microsoft  
Word. 
 
 
 
 
 
mengoperasikan Ms Word. 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi Microsoft Word; 

- pendidik mendiskusikan 
materi pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mempraktikkan 
pengoperasian 
Microsoft Word;. 

- peserta membuat 
dokumen dengan 
Microsoft Word; 

- pendidik membahas 
hasil kerja peserta didik 
dan 
menyempurnakanya; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 
 

sarana: 
- white board; 
- spidol; 
- PC/Laptop; 
- infocus; 
- print. 
 
sumber: 
   buku 

pengantar  
Hanjar 
aplikasi 
komputer. 

akademis: 
- penugasan; 
- tes praktik. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

 2. Memahami dan 
terampil 
mengoperasikan 
Ms Word. 

2.1 menjelaskan cara 
membuka dan menutup 
kembali dokumen yang 
disimpan; 

2.2 mempraktikkan  cara 
membuka dan menutup 
kembali dokumen yang 
disimpan; 

2.3 menjelaskan cara 
menyimpan dokumen 
kerja; 

2.4 mempraktikkan cara 
menyimpan dokumen 
kerja; 

2.5 menjelaskan cara 
membuat dokumen baru 
pada  Microsoft  Word; 

2.6 mempraktikkan cara 
membuat dokumen 
menggunakan Microsoft 
Word. 
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MATA PELAJARAN :  PENGETAHUAN DASAR MICROSOFT EXCEL  
KODE : 09 
JAM PELAJARAN    : 14 JP 
 

 

MATA PELAJARAN :  APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK (ANDE) 

 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Mampu 
mengoperasikan  
Microsoft  Excel. 

1. Memahami dan 
terampil 
menggunakan 
menu-menu 
dasar 
operasional 
Microsoft  Excel;  

1.1 menjelaskan 
penggunaan menu-menu 
yang ada pada  
Microsoft  Excel; 

1.2 mempraktikkan  
penggunaan menu-menu 
yang ada pada  
Microsoft  Excel. 

 

menu-menu dasar 
operasional Microsoft   
Excel. 
 
 
 
 
 
 
mengoperasikan Ms  Excel. 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi Microsoft  Excel; 

- pendidik mendiskusikan 
materi pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mempraktikkan 
pengoperasian 
Microsoft  Excel;. 

- peserta membuat 
dokumen dengan 
Microsoft  Excel; 
pendidik membahas 
hasil kerja peserta didik 
dan 
menyempurnakanya; 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 
 

sarana: 
- white board; 
- spidol; 
- PC/Laptop; 
- infocus; 
- print. 
 
sumber: 
   buku 

pengantar  
Hanjar 
aplikasi 
komputer. 

akademis: 
- penugasan; 
- tes praktik. 
 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 

 2. Memahami dan 
terampil 
mengoperasikan 
Ms  Excel. 

2.1 menjelaskan cara 
membuka dan menutup 
kembali dokumen yang 
disimpan; 

2.2 mempraktikkan  cara 
membuka dan menutup 
kembali dokumen yang 
disimpan; 

2.3 menjelaskan cara 
menyimpan dokumen 
kerja; 

2.4 mempraktikkan cara 
menyimpan dokumen 
kerja; 

2.5 menjelaskan cara 
membuat dokumen baru 
pada  Microsoft   Excel; 

2.6 mempraktikkan cara 
membuat dokumen 
menggunakan Microsoft  
Excel; 



18 
MATA PELAJARAN :  APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK  (ANDE) 
KODE :  10 
JAM PELAJARAN    :  12 JP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 
BELAJAR 

SARANA/ 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Mampu 
menerapkan  
Aplikasi Naskah 
Dinas Elektronik 
(ANDE) Polri. 

1. Memahami 
pengertian  dan 
prosedur 
penyelengga-
raan  Aplikasi 
Naskah Dinas 
Elektronik 
(ANDE) Polri; 

 

1.1 menjelaskan pengertian 
ANDE; 

1.2 menjelaskan prosedur 
dalam penyelenggaraan 
ANDE. 

pengertian  dan prosedur 
penyelenggaraan  Aplikasi 
Naskah Dinas Elektronik 
(ANDE) Polri. 

 

- pendidik melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menjelaskan  
materi Aplikasi Naskah 
Dinas Elektronik; 

- pendidik mendiskusikan 
materi pelajaran dengan 
peserta didik; 

- pendidik memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk bertanya; 

- pendidik menugaskan 
peserta didik untuk 
mempraktikkan pengo-
perasian  Aplikasi Nas-
kah Dinas Elektronik ;. 

- pendidik menyimpulkan 
materi dan evaluasi. 

 

sarana: 
- white board; 
- spidol; 
- PC/Laptop; 
- Infocus; 
- Program 

Aplikasi 
ANDE. 

 
sumber: 

Peraturan 
Kapolri 
tentang 
ANDE. 

akademis: 
- tes praktik; 
- penugasan. 
 
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 
- responsif. 
 2. Memahami dan 

terampil 
menerapkan 
prosedur 
pengoperasian  
Aplikasi Naskah 
Dinas Elektronik 
(ANDE) Polri. 

2.1 menjelaskan tata cara 
pengoperasionalan 
ANDE;  

2.2 mengoperasionalkan 
instalasi program  
Aplikasi Naskah Dinas 
Elektronik (ANDE) Polri; 

2.3 mempraktikkan  program  
Aplikasi Naskah Dinas 
Elektronik (ANDE) Polri. 

 

prosedur pengoperasian  
Aplikasi Naskah Dinas 
Elektronik (ANDE) Polri. 

Paraf : 
 
1. Konseptor/ Kbg Kurhanjar Dikbangspes  : …… 
2.  Kaurtu                                                  : ....... 
3.  Kataud Lemdiklat Polri         : ........ 

Ditetapkan di  : Jakarta 
    pada tanggal  :                                             April             2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 


