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SALINAN 
KEPUTUSAN    KALEMDIKLAT  POLRI 

Nomor   :  Kep  /           / V /2019 
 

tentang 
 

KURIKULUM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN  
SPESIALISASI   PERWIRA PERTAMA PROVOS   

 
 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 

Menimbang : bahwa dalam  rangka efektifitas dan efisiensi penyelengaraan Dikbangspes Perwira 
Pertama Provos serta untuk meningkatkan kemampuan hasil didik, dibutuhkan adanya 
kurikulum Dikbangspes Perwira Pertama Provos , maka dipandang perlu menetapkan 
Keputusan.  
 

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. Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Kurikulum Induk 
Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Polri ; 

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

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

 
Memperhatikan 
 
 
 
 
 
Menetapkan 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
: 

saran dan pertimbangan dari pembina fungsi, pelaksana pendidikan dan pengguna Hasil  
didik.  

 
 
 

 
1.  mengesahkan Kurikulum  Pendidikan pengembangan spesialisasi Perwira Pertama 

Provos    sebagaimana   tersebut   dalam   lampiran     Keputusan ini. 
 

MEMUTUSKAN 

2. hal….. 
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2. hal-hal lain yang berkaitan dengan Kurikulum Pendidikan Pengembangan 
Spesialisasi Perwira Pertama Provos yang belum diatur dalam Kurikulum 
Pendidikan 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. Wakapolri. 
3. Itwasum Polri. 
4. Asrena Kapolri. 
5. As SDM Kapolri. 

6. Kadiv Propam Polri. 

Ditetapkan di  :  Jakarta 
pada tanggal :                                    Mei                          2019 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

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

AL POLISI 
 
 
 

KEPUTUSAN  KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR     :   KEP /             / V / 2019 
TANGGAL  :             MEI             2019 
        



                      MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
   LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

 
 

PETUNJUK UMUM 
 
I. TUJUAN PENDIDIKAN 

 
Menghasilkan Perwira Pertama yang memiliki kemampuan dan keterampilan 
manajerial tingkat pertama dalam Fungsi  Provos dan memiliki sikap prilaku terpuji 
serta patuh hukum. 

   
II. PROFIL  LULUSAN  

 
Perwira Pertama Polri sebagai manajerial tingkat pertama bidang pengelola dan 
penyelenggara penegakan disiplin di lingkungan Polri. 

 
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  

 
A. Sikap dan tata Nilai  

 
1. Menghayati dan mengamalkan Nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila; 
2. Memiliki sikap perilaku simpatik dan humanis dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat; 
3. Memiliki integritas, etos kerja, gotong royong dan budaya anti korupsi; 
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; 
5. Menghormati prinsip kebhinekatunggalikaan dalam bertugas dan 

bermasyarakat. 
6. Menjunjung tinggi Hukum  dan  Hak Azasi Manusia. 

 
 

B. Penguasaan pengetahuan/keilmuan 
 

1. Memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan penegakan disiplin di 
lingkungan Polri 

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan tugas Provos; 

3. Memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas provos meliputi: pengamanan 
terbuka, penanganan pelanggaran disiplin (pembuatan Laporan Polisi 
Model A, Pemangilan,  Pemberkasan, membuat Persangkaan serta 
Penuntutan), penegakan ketertiban dan disiplin serta membuat 
administrasi pemeriksaan pelanggaran disiplin 

4. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam 
pelaksanaan tugas Polri. 
 

 
 
 

C.  Keterampilan..... 
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C. Keterampilan Kerja Umum 

1. Mengelola pelaksanaan penegakan disiplin di lingkungan Polri  
2. Mampu melaksanakan tugas-tugas provos meliputi: pengamanan terbuka,   

penanganan pelanggaran disiplin (melakukan pemeriksaan, Pemberkasan, 
dan membuat Persangkaan serta penuntutan), penegakan ketertiban dan 
disiplin serta membuat administrasi pemeriksaan pelanggaran disiplin. 

3. Mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam 
pelaksanaan tugas Polri 

 
D.  Keterampilan kerja khusus 

1. mampu melakukan pengkajian dan penerapan  peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tugas Provos; 

2. mampu melaksanakan penegakan disiplin  di lingkungan  tugasnya; 
3. mampu berperan sebagai  pelaksana dan mengamankan kebijakan 

pimpinan; 
4. mampu membedakan setiap perbuatan pidana, pelanggaran disiplin, dan 

pelanggaran etika profesi; 
5. mampu melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
6. mampu mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan tugas provos; 
7. mampu menjadi contoh dan tauladan dalam hal disiplin bagi anggota yang 

lainnya; 
8. mampu melaksanakan sidang disiplin disiplin; 
9. mampu melaksanakan pengamanan  terbuka, penanganan pelanggaran 

disiplin (melakukan pemeriksaan, Pemberkasan, dan membuat 
Persangkaan serta penuntutan), penegakan ketertiban dan disiplin serta 
membuat administrasi pemeriksaan pelanggaran disiplin di lingkungan 
Polri. 

 
IV. WAKTU DAN PENTAHAPAN 
  

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

B. Pentahapan 
1. Tahap pengantar. 
 pada tahap ini diberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada 

usaha penyesuaian proses belajar mengajar, dan mengantarkan 
peserta didik memasuki materi pokok pendidikan sehingga dapat 
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 anggota Provos. 

 
3. Tahap pembulatan dan akhir pendidikan. 
 pada tahap ini diberikan latihan praktek berupa latihan teknis di tempat 

(Pusdik) dan latihan kerja di lapangan serta pembekalan pengetahuan 
yang merupakan suatu pembulatan dari seluruh materi pelajaran 
sehingga peserta didik mengetahui dan memahami serta mampu 
melaksanakan tugas  pada fungsi Provos. 
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V. MATERI PENDIDIKAN 
 

A.  Pengantar  
 

1. Jam /Waktu Pimpinan; 
2. Pola Kurikulum, Penilaian, Perdupsis Dan Pendidik; 
3. Rikkes; 
4. Pre Test. 

 

B. Kelompok mata pelajaran 
 

1. Sikap dan Tata Nilai  
a. Implementasi Revolusi mental 
b. Penegakkan Disipilin Polri  

 
2.  Mata Pelajaran Utama : 

a.  Perundang-undangan Provos 
1) KUHP dan KUHAP 
2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2003 tentang 

Pemberhentian Anggota Polri ; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri; 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang 

Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi 
anggota Polri ; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang 
Disiplin PNS; 

7) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2017 tentang SOTK 
tingkat Mabes Polri; 

8) Peraturan Kapolri No 22 tahun 2010 tentang SOTK 
tingkat Polda; 

9) Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang SOTK 
tingkat Polres; 

10) Peraturan Kapolri No 2 tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Disiplin. 

 

b.  Penanganan Pelanggaran Disiplin,  Pengamanan dan 
pengawalan serta  Hargaktibplin  
1)  Penanganan pelanggaran disiplin (Pembuatan Laporan 

Polisi Model A, Pemanggilan, Pemeriksaan dan 
Pemberkasan ): 

2)  Pengamanan dan pengawalan  ; 
3)  Pemeliharaan penegakan ketertiban dan disiplin 

(Hargaktibplin). 
4) Mekanisme sidang Disiplin bagi anggota Polri  

 
3.  Mata Pelajaran Pendukung : 

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 
Pelaksanaan Tugas Polri/ Perkap Nomor 8 Tahun 2009; 
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C.  PEMBULATAN 
 
1. Latnis; 
2. Ceramah Pembekalan Pembina Fungsi Provos 
 

D.  LAIN-LAIN 
 
1. Upacara Pembukaan Pendidikan; 
2. Post 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. 
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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.  
 

H.       metode tutorial 
adalah cara penyajian materi pelajaran melalui menggali ide peserta 
pendidikan untuk menjawab atau merumuskan konsep pemikiran sesuai 
dengan pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. 
 

 
VI.      PENILAIAN 

 
A. Penilaian hasil belajar 
           penilaian hasil belajar adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu 

terhadap tugas-tugas peserta didik baik individu maupun kelompok, pengamatan 
Pendidik terhadap keaktifan peserta didik, tes tertulis serta latihan teknis. 

 
B. Penilaian mental kepribadian 
 penilaian mental kepribadian adalah penilaian yang dilakukan terhadap sikap 

prilaku peserta didik yang dilaksanakan dalam bentuk pengamatan 
terhadap aspek kepribadian secara berkelanjutan,  akurat dan konsisten. 

 
 
 

VII. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK 
 
A. Anggota Polri golongan pangkat Perwira Pertama yang bertugas di fungsi 

Provos atau yang di arahkan pada fungsi provos; 
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 disertai SMK; 
E. Memiliki kemampuan operator komputer; 
F. Khusus Polwan tidak dalam keadaan hamil 
G. Belum memiliki Dikbangspes yang sama. 

         
 
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ditetapkan di :  Jakarta 
 pada tanggal :                                             Mei                  2019 

 

 KEPALA  LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

Drs. MUSYAFAK, S.H., M.M 
Drs. ARIEF SULISTYANTO.,M.Si 
KOMISARIS JENDERAL POLISI 

 



 
 
 
 

 
RANGKA POKOK PELAJARAN  

 
 

 
NO. 

 
MATERI PELAJARAN 

JML 
JP 

 

TAHAP  
KET 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 
 

PENGANTAR  
A. Jam /Waktu Pimpinan; 
B. Orientasi Pendidikan (Pola Kurikulum, 

Penilaian, Perdupsis dan Gadik); 
C. Pemeriksaan Kesehatan; 
D. Tes Pengetahuan Awal. 

3 
0 
2 
 
0 
1 

 
0 
2 
 
0 
1 

  
 
 
 
 

 

 

       

II. SUSUNAN MATA PELAJARAN      
 KEPRIBADIAN 0     

 1. Implementasi Nilai-Nilai Revolusi 
Mental 

0 0    

 2. Penegakkan disiplin Polri      

       

 B.  MATA PELAJARAN  UTAMA 66     
 1. Perundang-undangan Provos      
 a. KUHAP 6  6   

 b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002; 

10  10   

 c. PP 1,2,3 Tahun 2003  20  20   
 d. PP Nomor 53 Tahun 2010  tentang 

Disiplin PNS; 
10  10   

 e.  SOTK Propam Polri (Perkap 21, 
22, 23/ 2010); 

10  10   

 f.  Perkap Nomor 2 tahun 2016 
tentang Penyelesaian Disipilin 
Anggota Polri; 

10  10   

 2. Penanganan Pelanggaran Disiplin,  
Pengamanan dan pengawalan serta  
Hargaktibplin 

106     

 a. Penanganan pelanggaran 
disiplin  

28  28   

 b.   Pengamanan dan pengawalan   18  18   

 c.   Pemeliharaan penegakan   
      ketertiban dan disiplin 

(Hargaktibplin) 

20  20   

 d    Mekanisme sidang Disiplin  
      bagi anggota Polri 

40  40   

 

 

C.  MATA….. 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

LAMPIRAN B 
KEPUTUSAN     KALEMDIKPOL  
NOMOR    : KEP /             /V/2019 
TANGGAL :        MEI             2019 
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1 2 3 4 5 6 7 

       
 C.  MATA PELAJARAN PENDUKUNG 4  4   
  Implementasi Prinsip dan Standar 

Hak Asasi Manusia dalam 
Pelaksanaan Tugas Polri/ Perkap 
Nomor 8 Tahun 2009. 

4  4   

       
III. PEMBULATAN 21     

 A.   Latnis; 20   20  
 B.   Ceramah Pembekalan Pembina   

       Fungsi.Provos 
0     0  

IV LAIN-LAIN 0     
 A.  Upacara Pembukaan   Pendidikan; 0     
 B.  Tes Pengetahuan Akhir; 1   1  
 C.  Upacara Penutupan Pendidikan. 0     
       

 JUMLAH 200   180 20  

 

 

 

 

 

 

 

   Ditetapkan di :  Jakarta 
   pada tanggal :                                                Mei                2019 

 

 KEPALA  LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  POLRI 
 
 
 

Drs. MUSYAFAK, S.H., M.M 
Drs. MUSYAFAK, S.H., M.M 

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

 
NDERAL POLISI 



MATA PELAJARAN: REVOLUSI MENTAL  
KODE                      : 0 
JAM PELAJARAN  : -  JP  
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Memahami 
dan  
menerapkan  
perilaku pola 
hidup sebagai 
penggerak 
revolusi 
mental dan 
pelopor tertib 
sosial di ruang 
publik 

1. memahami 
tentang latar 
belakang 
revolusi 
mental; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 menjelaskan pengertian 
revolusi mental 

1.2 menjelaskan latar 
belakang revolusi mental 

1.3 menjelaskan program tri 
sakti; 

1.4 menjelaskan program 
nawacita; 

1.5 menjelaskan revolusi 
mental dalam rencana 
pembangunan jangka 
menengah (RPJPM); 

1.6 menjelaskan quick wins 
Polri tentang 
pembangunan karakter 
bangsa. 

 
 

 

pokok bahasan: 
latar belakang revolusi mental 
 
sub pokok bahasan: 
- pengertian revolusi mental 

- latar belakang revolusi 
mental 

- program Tri Sakti; 

- program Nawacita; 
- revolusi mental dalam 

Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah  
(RPJPM); 

- program Quick Wins Polri 
tentang pembangunan 
karakter bangsa. 

 
 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menggali 
pemahaman peserta 
tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- peserta didik 
melaksanakan role 
play sesuai skenario; 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya role play; 

- pendidik  menugaskan 
peserta untuk 
menyimak visualisasi 
tayangan video; 
 

alat/media: 
-  laptop; 

– LCD; 

– flip chart; 

– power point;  

– laser pointer; 

– sound system; 

– perlengkapan 
games; 

– skenario; 

– film/video; 

– Naskah cerita 
 
bahan: 

– kertas flip chart; 

– alat tulis.   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Memahami…. 

  MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
  LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

                                                              SILABUS 

LAMPIRAN C 
KEPUTUSAN   KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR    : KEP /                   / V /2019 
TANGGAL :               MEI             2019 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. memahami 
dan dapat 
menerapkan 
serta 
menunjukkan 
sikap 
perilaku nilai 
kewargaan 
dalam 
pelaksanaan 
tugas Polri; 

2.1 menjelaskan tentang 
berdaulat dalam politik; 

2.2 menjelaskan tentang nilai 
kewarganegaraan; 

2.3 menjelaskan  manfaat 
kewargaan; 

2.4 menjelaskan potensi 
Indonesia; 

2.5 menjelaskan kondisi 
Indonesia saat ini; 

2.6 menjelaskan prinsip-
prinsipdasar kehidupan; 

2.7 menjelaskan hak dan 
kewajiban warga negara; 

2.8 menjelaskan potensi Polri 
dan kondisi Polri saat ini 

2.9 menjelaskan 12 karakter 
kebhayangkaraan; 

2.10 menjelaskan Tri brata dan 
Catur Prasetya sebagai 
pedoman hidup dan kerja 
Polri; 

2.11 menjelaskan tentang Kode 
Etik Profesi Polri; 

2.12menjelaskan tentang hak 
dan kewajiban Anggota 
Polri 

2.13 memberikan contoh 
penerapan nilai-nilai 
kewargaan. 

 

pokok bahasan: 
nilai kewargaan. 
 
sub pokok bahasan: 
- pengertian berdaulat dalam 

politik; 

- pengertian nilai kewargaan; 
- manfaat kewargaan; 
- potensi Indonesia; 

- kondisi Indonesia saat ini; 
- prinsip-prinsip dasar 

kehidupan; 
- hak dan kewajiban warga 

negara; 
- potensi Polri dan kondisi 

Polri saat ini; 

- 12 karakter 
kebhayangkaraan; 

- Tri brata dan Catur Prasetya 
sebagai pedoman hidup dan 
kerja Polri; 

- Kode Etik Profesi Polri; 
- hak dan kewajiban Anggota 

Polri; 

- implementasi/penerapan 
nilai-nilai kewargaan. 
 
 
 

 

- pendidik menggali 
nilai-nilai yang 
terkandung dalam 
media film/video; 

- peserta didik 
memberikan contoh 
implementasi nilai-nilai 
revolusi mental dalam 
kehidupan sehari-hari 
dan dalam 
pelaksanaan tugas; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

 

sumber belajar :  

- modul revolusi 
mental; 

- film/video. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN : KUHAP 
KODE :  
JAM PELAJARAN : 6 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDI
A, BAHAN 

DAN 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
mampu menerapkan 
ketentuan-ketentuan 
KUHAP dalam 
pelaksanaan tugas. 

1. Memahami pengertian, 
kedudukan dan hubungan 
dengan pidana materiil, 
sifat azas dan ruang 
lingkup berlakunya KUHAP; 

 

1.1 mendefinisikan pengertian 
Hukum Acara Pidana; 

1.2 menjelaskan Kedudukan 
Hukum Acara Pidana 
dalam Sistem Hukum di 
Indonesia; 

1.3 menjelaskan hubungan 
Hukum Acara Pidana 
dengan Hukum Pidana  
(Materi Pidana) ; 

1.4 menjelaskan Sifat Hukum 
Acara Pidana; 

1.5 menjelaskan Asas-asas 
dalam Hukum Acara 
Pidana yang memuat 
prinsip HAM; 

1.6 menjelaskan ruang lingkup 
berlakunya KUHAP. 

 

pengertian, kedudukan dan 
hubungan dengan pidana 
meteriil, sifat azas dan 
ruang lingkup berlakunya 
KUHAP: 
- Pengertian Hukum 

Acara Pidana 
- Kedudukan Hukum 

Acara pidana dalam 
sistem hukum di 
indonesia 

- Hubungan hukum acara 
pidana dengan hukum 
pidana 

- Sifat hukum acara 
pidana 

- Asas-asas hukum acara 
pidana yang memuat 
prinsip HAM 

- Ruang lingkup 
berlakunya KUHAP 

 

- pendidik 
menjelaskan  

   pengertian,   
kedudukan dan 
hubungan dengan 
pidana meteriil, 
sifat azas dan 
ruang lingkup 
berlakunya 
KUHAP. 

 
peserta didik : 
- mencatat; 
- menyimak; 
- pertanyaan pendidik. 
 

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

board; 
- spidol; 
- penghapus. 
 
sumber 
belajar : 
 KUHAP. 

akademis: 
- tes lisan; 
- penugasan 
 
 mental 
kepribadian
: 

- disiplin; 
- keaktifan; 
  responsif.. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.  Memahami….. 
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1 2 3 4 5  7 

 2. Memahami pengertian, 
dasar hukum, dan 
kewenangan penyelidik dan 
menerapkan prinsip dasar 
HAM dalam penyelidikan 
(Pasal 1; Pasal 4 ; Pasal 5 ; 
Pasal 9 ; Pasal 102 ; Pasal 
103 ; Pasal 104 dan Pasal 
105 KUHAP); 

2.1 mendefinisikan pengertian 
penyelidik; 

2.2 mendefinisikan pengertian 
penyelidikan; 

2.3 menyebutkan dasar  
hukum penyelidikan; 

2.4 mengidentifikasikan 
kewenangan penyelidik. 

 

pengertian, dasar hukum, 
dan kewenangan 
penyelidik dan prinsip 
dasar HAM dalam 
penyelidikan : 
- pengertian penyelidik 
- pengertian penyelidikan 
- dasar hukum 

penyelidikan 
- kewenangan penyelidik  

- pendidik 
menjelaskan  

  pengertian, dasar 
hukum, dan 
kewenangan 
penyelidik dan 
menerapkan 
prinsip dasar HAM 
dalam penyelidikan 
(Pasal 1; Pasal 4 ; 
Pasal 5; Pasal 9 ; 
Pasal 102 ; Pasal 
103 ; Pasal 104 
dan Pasal 105 
KUHAP). 

  

3. Memahami..... 
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 3. Memahami pengertian, 
dasar hukum, dan 
kewenangan penyidik dan 
proses penyidikan (Pasal 1 
; Pasal 6 ; Pasal 7 ; Pasal 8 
; Pasal 9 ; Pasal 11 ; Pasal 
106 ; Pasal 109 ; Pasal 110 
KUHAP); 

3.1 mendefinisikan pengertian  
penyidikan; 

3.2 mendefinisikan pengertian 
penyidik; 

3.3 menyebutkan dasar hukum 
penyidikan; 

3.4  mengidentifikasikan 
kewenangan sebagai  
penyidik; 

3.5 menjelaskan Ketentuan 
yang terkait dengan 
penyidikan. 

pengertian, dasar hukum, 
dan kewenangan penyidik 
dan proses penyidikan : 
-  Pengertian penyidikan 
-  pengertian penyidik 
-  dasar hukum penyidikan 
-  kewenangan penyidik 
-  ketentuan yang berkaitan  

dengan penyidikan  

- pendidik 
menjelaskan 
pengertian, dasar 
hukum, dan 
kewenangan 
penyidik dan proses 
penyidikan; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

- peserta didik 
mendiskusikan 
materi tersebut. 

 

  

 4. Memahami dan terampil 
melaksanakan 
pemanggilan yang tidak 
melanggar HAM penyidik; 

4.1 menyebutkan dasar hukum 
pemanggilan; 

4.2 menjelaskan  pengertian 
pemanggilan; 

4.3 menjelaskan tata cara 
pemanggilan. 

tatacara pemanggilan: 
-  Dasar hukum 

pemanggilan 
- Pengertian pemanggilan 
- Tata cara pemanggilan 
 

- pendidik 
menjelaskan 
tentang 
pemanggilan; 

- peserta didik 
mendengarkan dan 
mencatat 
pemanggilan. 

  

 5. Memahami dan terampil 
melaksanakan 
penangkapan yang tidak 
melanggar HAM; 

5.1 menjelaskan dasar hukum 
dilakukannya 
penangkapan; 

5.2  menjelaskan  pengertian 
penangkapan; 

5.3 menjelaskan kepentingan 
dan kewenangan 
penangkapan; 

5.4 menggambarkan tata-cara 
penangkapan sesuai 
dengan prinsip HAM; 

5.5 menjelaskan perihal 
tertangkap tangan; 

5.6 menjelaskan hak-hak 
tersangka selama 
penangkapan. 

tatacara penangkapan: 
- Dasar hukum 

penangkapan 
- Pengertian penangkapan 
- Kepentigan dan 

kewenangan 
penangkapan 

- Tatacara penangkapan 
sesuai dengan prinsip 
HAM 

- Pengertian tertangkap 
tangan 

- Hak-hak tersangka 
selama penangkapan 

 

- pendidik 
menjelaskan 
tentang 
penangkapan; 

- peserta didik 
mendengarkan dan 
mencatat  materi 
penangkapan. 

  

 
 

6. Memahami.... 
 



6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 6. Memahami dan terampil 
melaksanakan 
penggeledahan; 

6.1 menjelaskan  dasar hukum 
penggeledahan;  

6.2 menjelaskan pengertian 
penggeledahan; 

6.3 menjelaskan kepentingan 
dan kewenangan 
penggeledahan; 

6.4 menggambarkan tata-cara 
penggeledahan sesuai 
dengan prinsip HAM; 

6.5 menjelaskan  
penggeledahan dalam hal 
keadaan sangat perlu dan 
mendesak.  

6.6 menjelaskan 
pengecualian/larangan 
penggeledahan; 

6.7 menggambarkan tata cara 
penggeledahan di Luar 
Daerah Hukum Penyidik; 

6.8 menjelaskan 
penggeledahan badan; 

6.9 menjelaskan 
penggeledahan pakaian 

 

tata cara penggeledahan: 
- dasar hukum 

penggeledahan 
- pengertian 

penggeledahan 
- kepentingan dan 

kewenangan 
penggeledahan 

- tatacara penggeledahan 
sesuai dengan prinsip 
HAM 

- penggeledahan dalam 
hal keadaan sangat perlu 
dan mendesak 

- pengecualian/larangan 
penggeledahan 

- tatacara penggeledahan 
di luar daerah hukum 
penyidik 

- penggeledahan badan 
- penggeledahan pakaian 
 

- pendidik 
menjelaskan 
tentang 
penggledahan; 

- peserta didik 
mendengarkan dan 
mencatat  materi 
penggledahan. 

  

 7. Memahami dan terampil 
melaksanakan penyitaan; 

7.1 menjelaskan dasar hukum 
penyitaan;  

7.2 menjelaskan pengertian 
penyitaan; 

7.3. menjelaskan kepentingan 
dan kewenangan 
penyitaan; 

7.4 menjelaskan benda yang 
mampu disita; 

7.5 menggambarkan tata cara 
penyitaan sesuai dengan 
prinsip HAM; 

7.6 menjelaskan penyimpanan 
benda sitaan;  

  

tata cara penyitaan: 
- dasar hukum penyitaan 
- pengertian penyitaan 
- kepentingan dan 

kewenangan penyitaan 
- benda yang mampu disita 
- tata cara penyitaan 

sesuai dengan prinsip 
HAM; 

- penyimpanan benda 
sitaan; 

 

- pendidik 
menjelaskan 
tentang Penyitaan. 

- peserta didik 
mendengarkan dan 
mencatat  materi 
penyitaan. 

  

7.7 menjelaskan...... 
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  7.7 menjelaskan penyitaan 
benda yang lekas rusak/ 
membahayakan; 

7.8 menjelaskan 
pengembalian benda 
sitaan; 

7.9 menjelaskan kewajiban 
penyidik dalam hal 
penyitaan. 

 

- penyitaan benda yang 
lekas rusak/ 
membahayakan; 

- pengembalian benda 
sitaan; 

- kewajiban penyidik dalam 
hal penyitaan. 
 

   

 8. Memahami dan terampil 
melaksanakan penahanan. 

8.1 menjelaskan  dasar 
hukum penahanan; 

8.2 menjelaskan  pengertian 
penahanan; 

8.3 menjelaskan kepentingan 
dan  kewenangan 
penahanan; 

8.4 menjelaskan syarat-syarat 
penahanan; 

8.5 menerapkan administrasi 
penahanan sesuai 
prosedur yang berlaku; 

8.6 menjelaskan  jenis-jenis 
penahanan dan 
konsekuensinya terhadap 
vonis hakim; 

8.7 menjelaskan jangka waktu 
penahanan; 

8.8 menjelaskan  
pengecualian masa 
lamanya penahanan; 

8.9 menjelaskan 
penangguhan penahanan; 

8.10 menjelaskan hak orang 
yang ditahan. 

 

tatacara penahanan: 
- dasar hukum penahanan; 
- pengertian penahanan; 
- kepentingan dan  

kewenangan penahanan; 
- syarat-syarat penahanan; 
- administrasi penahanan 

sesuai prosedur yang 
berlaku; 

- jenis-jenis penahanan 
dan konsekuensinya 
terhadap vonis hakim; 

 
 
 
 
- jangka waktu penahanan; 
- pengecualian masa 

lamanya penahanan; 
- penangguhan 

penahanan; 
- hak orang yang ditahan. 
 
 

- pendidik 
menjelaskan 
tentang 
penahanan; 

- peserta didik 
mendengarkan dan 
mencatat  materi 
penahanan. 

  

 
 

MATA PELAJARAN: ..... 
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MATA PELAJARAN  : UU NOMOR 2 TAHUN 2002 
KODE    :  
JAM PELAJARAN  : 10 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDI
A, BAHAN 

DAN 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
menerapkan Undang-
undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang 
Polri yang terkait 
dengan pelanggaran 
disiplin. 
 

1. Memahami  ketentuan 
umum, tugas dan 
wewenang pada pada 
Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2002; 

 

1.1 menjelaskan pengertian 
dalam ketentuan umum; 

1.2 menjelaskan tugas dan 
wewenang; 

1.3 menjelaskan anggota 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

 

ketentuan umum, tugas dan 
wewenang pada pada 
Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2002: 
a. Pengertian 

tentang anggota polri 
b. Tugas dan 

wewenang anggota polri 
 

c. pese
rta didik 
mendengarkan 
pendidik 
menyampaikan 
materi Undang-
undang Nomor 2  
Tahun 2002; 

d. tany
a jawab; 

e. Disk
usi tentang 
Undang-undang 
Nomor 2  Tahun 
2002. 

sarana : 
-  laptop; 
-  infocus; 
-  OHP; 
-  silde; 
- papan 

tulis; 
-  spidol; 
-  kertas. 

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

 2. Memahami  pembinaan 
profesi, Kompolnas dan 
wewenang pada pada 
Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2002; 

2.1 menjelaskan pembinaan 
profesi; 

2.2  menjelaskan lembaga 
Kompolnas; 

2.3 menjelaskan bantuan, 
hubungan, dan 
kerjasama. 

pembinaan profesi, 
Kompolnas dan wewenang 
pada pada Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002: 
- Pembinaan profesi 
- Lembaga kompolnas 
- Bantuan, hubungan dan 

kerjasama 
 

 
sumber : 
Hanjar 
Undang-
undang 
Nomor 2 
Tahun 
2002. 

 

 3. Memahami dan mampu 
menerapkan  pasal-pasal 
yang berhubungan 
dengan pelanggaran 
disiplin anggota. 

 

3.1 menyebutkan pasal -pasal 
yang berhubungan 
dengan tugas Provos; 

3.2 melaksanakan pasal-
pasal  yang terkait dengan 
tugas Provos. 

pasal-pasal yang 
berhubungan dengan tugas 
Provos: 

 

   

 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN.... 
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MATA PELAJARAN  : PP NOMOR 1, 2, 3 TAHUN 2003  
KODE    :  
JAM PELAJARAN  : 20 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDI
A, BAHAN 

DAN 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
mampu 
mengaplikasikan serta 
melaksanakan 
pengkajian terhadap 
PP Nomor 1 Tahun 
2003  tentang 
Pemberhentian 
Anggota Polri, PP 
Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Polri 
dan PP Nomor 3 
Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Teknis 
Institusional Peradilan 
Umum Bagi Anggota 
Polri. 

1. Memahami dan mampu 
mengaplikasikan 
penanganan administrasi 
pemberhentian dengan 
hormat  (PDH) dan 
pemberhentian tidak 
hormat      (PTDH) sesuai 
PP Nomor 1 Tahun 2003; 

 
 

1.1. menjelaskan arti 
pemberhentian anggota 
Polri; 

1.2. menjelaskan ketentuan 
umum pemberhentian 
anggota Polri; 

1.3. menjelaskan persyaratan 
PDH anggota Polri; 

1.4. menjelaskan proses 
penanganan administrasi 
PDH anggota Polri; 

1.5. menjelaskan proses 
penanganan PTDH 
anggota Polri; 

1.6. mampu melaksanakan 
penanganan administrasi 
Pemberhentian Dengan 
Hormat  (PDH) dan 
Pemberhentian Tidak 
Dengan Hormat      
(PTDH) sesuai PP Nomor 
1 Tahun 2003. 

penanganan administrasi 
pemberhentian dengan 
hormat  (PDH) dan 
pemberhentian tidak 
hormat      (PTDH) sesuai 
PP Nomor 1 Tahun 2003: 
-  pengertian 

pemberhentian anggota 
polri 

-  ketentuan umum 
pemberhentian anggota 
Polri 

-  persyaratan PDH 
anggota Polri; 

-  proses penanganan 
administrasi PDH 
anggota Polri; 

-   proses penanganan 
PTDH anggota Polri; 

-  penanganan administrasi 
Pemberhentian Dengan 
Hormat  (PDH) dan 
Pemberhentian Tidak 
Dengan Hormat      
(PTDH) sesuai PP Nomor 
1 Tahun 2003. 

-  pendidik  
menyampaikan 
materi PP Nomor 1 
Tahun 2003.  

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
bertanya tentang 
PP Nomor 1 Tahun 
2003.; 

- pendidik menjawab 
pertanyaan Serdik. 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- spidol; 
- kertas; 
-white board; 
- werless; 
-penghapus. 
 
sumber 
 PP 

Nomor 1 
Tahun 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

2. Memahami….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
 

2. Memahami  dan mampu 
mengaplikasikan 
peraturan disiplin 
anggota Polri sesuai 
dengan PP Nomor 2 
Tahun 2003; 

 
 
 
 
 
 
  

2.1 menjelaskan pengertian 
disiplin anggota Polri; 

2.2 menjelaskan pengertian 
pelanggaran disiplin; 

2.3 menjelaskan hukuman 
disiplin; 

2.4 menjelaskan tindakan 
disiplin; 

2.5 menyebutkan kewajiban, 
larangan dan sanksi bagi 
anggota Polri; 

2.6 menjelaskan jenis-jenis 
hukuman disiplin; 

2.7 menjelaskan penjatuhan 
tindakan disiplin; 

2.8 menjelaskan penjatuhan  
hukuman disiplin; 

2.9. mampu menerapkan PP 
Nomor 2 Tahun 2003. 

aplikasi peraturan disiplin 
anggota POlri sesuai 
dengan PP Nomor 2 Tahun 
2003: 

-   pengertian disiplin 
anggota Polri; 

-   pengertian pelanggaran 
disiplin; 

-   hukuman disiplin; 
-   tindakan disiplin; 
-   kewajiban, larangan dan 

sanksi bagi anggota Polri; 
-   jenis-jenis hukuman disiplin; 
-   penjatuhan tindakan 

disiplin; 
-   penjatuhan  hukuman 

disiplin; 
-    aplikasi PP Nomor 2 

Tahun 2003. 
 

-  pendidik 
menerangkan PP 
Nomor 2 Tahun 
2003.  

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
bertanya  PP 
Nomor 2,  Tahun 
2003.  

- pendidik 
menjawab. 

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

board; 
- alat tulis. 
 
Hanjar : 
- Undang-

undang 
Nomor 2 
Tahun 
2002; 

- PP Nomor 
2 Tahun 
2003. 

 

 3. Memahami dan mampu 
mengaplikasikan PP 
Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Pelaksanaan 
Teknis Institusional 
Peradilan Umum Bagi 
Anggota Polri; 

 
 
 

3.1 menyebutkan pengertian–
pengertian dalam PP 
Nomor 3 Tahun 2003; 

3.2 menyebutkan ketentuan 
penyidikan berdasarkan 
PP Nomor 3 Tahun 2003; 

3.3 menjelaskan penuntutan 
dan pemeriksaan di depan 
pengadilan; 

3.4  menjelaskan bantuan 
hukum dan 
permasyarakatan anggota 
Polri; 

3.5 mampu mengaplikasikan 
PP Nomor 3 Tahun 2003. 

aplikasi PP Nomor 3 Tahun 
2003 tentang pelaksanaan 
Teknis Institusional 
Peradilan Umum Bagi 
Anggota Polri : 
-  pengertian–pengertian 

dalam PP Nomor 3 
Tahun 2003; 

-  menyebutkan ketentuan 
penyidikan berdasarkan 
PP Nomor 3 Tahun 2003; 

-  penuntutan dan 
pemeriksaan di depan 
pengadilan; 

-  bantuan hukum dan 
permasyarakatan 
anggota Polri; 

-  mengaplikasikan PP 
Nomor 3 Tahun 2003. 

-  pendidik 
menerangkan PP 
Nomor 3 Tahun 
2003.  

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
bertanya  PP 
Nomor 3,  Tahun 
2003; 

- pendidik 
menjawab. 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- OHP; 
- silde; 
- papan 

tulis; 
- spidol; 
- kertas. 
 
sumber : 
PP Nomor 3 
Tahun 
2003. 

 

 
 

6. Mampu….. 
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 6. Mampu melaksanakan 
pengkajian terhadap PP 
Nomor 1 Tahun 2003  
tentang Pemberhentian 
Anggota Polri, PP Nomor 2 
Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota 
Polri dan PP Nomor 3 
Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Teknis 
Institusional Peradilan 
Umum Bagi Anggota Polri. 

6.1 melaksanakan pengkajian 
terhadap PP Nomor 1 
Tahun 2003  tentang 
Pemberhentian Anggota 
Polri; 

6.2 melaksanakan pengkajian 
terhadap PP Nomor 2 
Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota 
Polri  

6.3 melaksanakan pengkajian 
terhadap PP Nomor 3 
Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Teknis 
Institusional Peradilan 
Umum Bagi Anggota Polri. 

 

- pengkajian terhadap PP 
Nomor 1 Tahun 2003  
tentang Pemberhentian 
Anggota Polri; 

- pengkajian terhadap PP 
Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Polri;  

- pengkajian terhadap PP 
Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Pelaksanaan 
Teknis Institusional 
Peradilan Umum Bagi 
Anggota Polri; 

 

- peserta didik 
mengkaji PP 
Nomor 1 Tahun 
2003, PP Nomor 2 
Tahun 2003, PP 
Nomor 3 Tahun 
2003. 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN  : PP 53 TAHUN 2010  
KODE    :  
JAM PELAJARAN  : 10 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDI
A, BAHAN 

DAN 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
mampu 
mengaplikasikan serta 
melaksanakan 
pengkajian terhadap 
PP Nomor  53 Tahun 
2010 tentang Disiplin 
PNS. 

1. Memahami ketentuan/ 
peraturan disiplin PNS; 

 
 
 
 
2. Memahami dan mampu 

mengaplikasikan 
pelanggaran disiplin dan 
mekanisme penanganan 
pelanggaran disiplin PNS; 

1.1 menjelaskan pengertian 
disiplin PNS; 

1.2 menyebutkan tentang 
perbuatan yang dilarang. 

 
 
2.1 menyebutkan bentuk dan 

jenis sangsi pelanggaran 
disiplin; 

2.2 menjelaskan mekanisme 
penanganan pelanggaran 
disiplin; 

2.3  mampu menerapkan PP  
Nomor 53 Tahun 2003. 

2.4 melaksanakan 
pengkajian     terhadap 
PP Nomor  53 Tahun 
2010 tentang Disiplin 
PNS. 

ketentuan/ peraturan disiplin 
PNS : 
- pengertian disiplin PNS; 
- perbuatan yang dilarang. 

 
 
Aplikasi pelanggaran disiplin 
dan mekanisme penanganan 
disiplin PNS : 
- Bentuk dan jenis sanksi 

pelanggaran disiplin. 
-  mekanisme penanganan    

pelanggaran disiplin PNS. 
-  pengkajian terhadap PP 

Nomor  53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS. 

 

-  Pendidik 
menyampaikan 
materi PP Nomor  
53 Tahun 2010; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
bertanya tentang 
PP Nomor  53  
Tahun 2010; 

- Pendidik 
menjawab. 

- peserta didik 
mengkaji PP 
Nomor  53 Tahun 
2010. 

 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- spidol; 
- kertas; 
-white board; 
- wireless; 
- penghapus. 
 
Sumber 
belajar : 
PP nomor 
53 tahun 
2010. 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN  :   SOTK  PROPAM POLRI (PERKAP 21, 22, 23 TAHUN 2010) 
KODE    :  
JAM PELAJARAN  :  10 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDI
A, BAHAN 

DAN 
SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Memahami  dan 
mampu mengkaji 
SOTK Propam Polri. 

1. Mengetahui tugas pokok, 
fungsi dan peranan 
Propam, 

 
 
 
 
2. Mengetahui implementasi 

tugas pokok Propam pada 
Bid Propam Polda, Opsnal 
Propam Polri, Opsnal rutin 
dan Opsnal khusus 
Propam Polri. 

1.1 menjelaskan tugas  
Propam Polri; 

1.2 menjelaskan fungsi 
Propam Polri; 

1.3 menjelaskan peranan 
Propam Polri. 

 
2.1 menjelaskan tugas bidang 

Propam Polda dan 
bagiannya; 

2.2 menjelaskan tugas Opsnal 
Propam Polri; 

2.3 menjelaskan Opsnal rutin 
Propam Polri; 

2.4 menjelaskan Opsnal 
khusus Propam Polri. 

- tugas Propam Polri; 
-  fungsi Propam Polri; 
- peranan Propam Polri. 
 
 
 
 
-  Implementasi tugas pokok 

Propam pada Bid Propam 
Polda, Opsnal Propam 
Polri, Opsnal rutin dan 
Opsnal khusus Propam 
Polri. 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi tugas pokok, 
fungsi dan peranan 
Propam; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

- pendidik 
menyampaikan 
materi tugas 
implementasi 
propam Propam 
Polda, Opsnal 
Propam Polri, 
Opsnal rutin dan 
opsnal khusus;  

 - peserta didik 
bertanya tentang 
SOTK Propam 
Polri; 

- pendidik 
menjawab. 

 

sarana : 
-  spidol; 
-  kertas; 
-  white 

board; 
-  wireless; 
-

penghapu
s. 

 
 
sumber : 
Perkap 21, 
22, 23 
Tahun 
2010  
tentang 
SOTK 
Propam 
Polri). 
 
 

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

 3. Mampu melaksanakan 
pengkajian terhadap 
Perkap 21, 22, 23 Tahun 
2010  tentang SOTK 
Propam Polri). 

3.1 melaksanakan pengkajian 
terhadap Perkap 21 Tahun 
2010  tentang SOTK 
Propam Polri; 

3.2 melaksanakan pengkajian 
terhadap Perkap 22 Tahun 
2010  tentang SOTK 
Propam Polri; 

3.3 melaksanakan pengkajian 
terhadap Perkap 23 Tahun 
2010  tentang SOTK 
Propam Polri. 

- pengkajian terhadap 
Perkap 21 Tahun 2010;   

- pengkajian terhadap 
Perkap 22 Tahun 2010 ; 

- pengkajian terhadap 
Perkap 23 Tahun 2010 . 

peserta didik 
mengkaji PP Nomor 1 
Tahun 2003, PP 
Nomor 2 Tahun 2003, 
PP Nomor 3 Tahun 
2003 dan PP Nomor  
53 Tahun 2010; 

  

MATA PELAJARAN .....  
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MATA PELAJARAN : PERKAP NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN GARPLIN ANGGOTA POLRI  
KODE :   
JAM PELAJARAN : 10 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
PENGALAMAN 

BELAJAR 

ALAT/MED
IA,BAHAN 

DAN 
SUMBER  
BELAJAR 

PENILAI
AN 

1 2 3 4 5 6 7 
Memahami dan 
mampu  menerapkan 
Perkap  No 2 Tahun 
2016 tentang , 
Penyelesaian Garplin 
Anggota Polri  

1. Memahami  ketentuan 
umum  dalam Perkap No 2 
Tahun 2016 tentang , Tata 
cara  Penyelesaian 
Garplin; 

 
 

 
 
 
 
 
2. Mamahami tentang ankum 

,atasan ankum dan provos  
 
 
 
 

1.1 menjelaskan pengertian-
pengertian  dan tujuan 
pengaturan penyelesaian 
pelanggaran disipilin 
anggota Polri ; 

1.2 menjelaskan prinsip 
penyelesaian 
pelanggaran disiplin 
anggota Polri  
 
 
 

2.1    menjelaskan tentang 
penggolongan pejabat 
yang berwenang 
menjatuhkan hukuman 
disiplin ; 

 
2.2 menjelaskan tentang 

kewenangan Provos 
dalam penyelesaian 
pelanggaran disiplin ;   

Ketentuan Umum; 
- Pengertian dan tujuan 

pengaturan penyelesaian 
pelanggaran disipilin 
anggota Polri 

- Prinsip penyelesaian 
pelanggaran disiplin 
anggota Polri  

 
 
 
 
Ankum , atasan Ankum dan 
Provos; 
- penggolongan pejabat 

yang berwenang 
menjatuhkan hukuman 
disiplin 

- kewenangan Provos 
dalam penyelesaian 
pelanggaran disiplin 

 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi pelanggaran 
disipilin anggota Polri 
 
- peserta didik 

mendengarkan 
 -  pendidik 

menyampaikan 
materi pengertian 
mengenai 
pelanggaran 
disipilin anggota 
Polri 

-   pendidik  
    menjawab. 
 

Alat/media  : 
-  laptop; 
- infocus; 
-  silde; 
- papan tulis; 
-  spidol; 
-  kertas. 
- ATK 
Sumber 
Belajar : 
- PERKAP 

No 2 
Tahun 
2016 
tentang , 
Tata cara  
Penyelesai
an Garplin 

 
 
 
 

akademis: 
- tes 

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

 
 

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

 3.Memahami dan mampu 
menerapkan  tata cara 
penyelesaian  pelanggaran 
disiplin 

 
 
 
 
 
 
4. Memahami dan mampu 

menerapkan  penghentian 
dan pembukaan kembali 
pemeriksaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Memahami dan mampu 

menerapkan  administrasi 
penyelesaian pelanggaran 
peraturan disiplin bagi 
anggota Polri 

3.1    menjelaskan tentang tata 
cara penyelesaian  
pelanggaran disiplin; 

3.2    Menjelaskan tentang 
jenis-jenis hukuman 
disiplin 

 
 
 
 
4.1 menjelaskan tentang 

penghentian pemeriksaan  
 
4.2 menjelaskan pembukaan 

kembali pemeriksaan 
perkara pelanggaran 
disiplin dilakukan apabila 
ditemukan bukti baru. 

. 
 
 
 
 
5.1 menjelaskan tentang 

administrasi penyelesaian 
pelanggaran peraturan 
disiplin bagi anggota Polri  

5.2    menjelaskan tentang  
Pemanggilan 

5.3    menjelaskan tentang 
pemeriksaan/  
pemberkasan  

 

Tata cara penyelsaian 
pelanggaran disiplin : 
- Tata cara penyelesaian  

pelanggaran disiplin; 
- jenis-jenis hukuman 

disiplin 
-  penghentian dan 

pembukaan kembali 
pemeriksaan 

 
Penghentian pemeriksaan 
Pelanggaran Disiplin 
 
Dalam hal dibuka kembali 
pemeriksaan, Pemeriksa 
wajib melanjutkan 
pemeriksaan berdasarkan 
surat perintah: 
a. pencabutan penghentian 
pemeriksaan; dan 
b. pemeriksaan lanjutan  

 
 

administrasi penyelesaian 
pelanggaran peraturan 
disiplin bagi anggota Polri: 
-    pemanggilan  
-    pemeriksaan 
     /pemberkasan  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN : PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN 
KODE :  
MATA PELAJARAN : 28  JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI POKOK 
PENGALAMAN 

BELAJAR 

ALAT/MED
IA,BAHAN 

DAN 
SUMBER  
BELAJAR 

PENILAI
AN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami dan 
mampu mengelola 
penangani 
pelanggaran 
disiplin. 
 

1. Memahami dan 
mampu megelola 
proses pemanggilan 
pelanggaran disiplin.;  

 

1.1 menjelaskan 
pengertian 
pemanggilan; 

1.2 menjelaskan pejabat 
yang diberi wewenang 
melaksanakan 
pemanggilan; 

1.3 menjelaskan teknis 
pemanggilan; 

1.4 menjelaskan hal-hal 
yang wajib 
diperhatikan dalam 
proses pemanggilan; 

1.5 melaksanakan 
pemanggilan.  

 

prosedur pemanggilan; 
- pengertian 
pemanggilan 

- pejabat yang diberi 
wewenang 
melaksanakan 
pemanggilan; 

- teknis pemanggilan 
- hal-hal yang wajib 

diperhatikan dalam 
proses pemanggilan 

 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi prosedur 
pemanggilan; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

- peserta didik 
mensimulasikan 
pemanggilan; 

- pendidik 
mengawasi. 

 

Alat/media  : 
-  laptop; 
- infocus; 
-  silde; 
- papan tulis; 
Bahan : 
-  spidol; 
-  kertas. 
- ATK 
Sumber 
Belajar : 
- Hanjar 

menangani 
pelanggara
n disiplin 

 
 

akademis: 
- tes 

tertulis; 
- tes lisan; 
-penugasan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Memahami dan 
mampu megelola 
proses pemeriksaan 
pelanggaran disiplin; 

 
 

2.1 menjelaskan 
pengertian 
pemeriksaan; 

2.2 menjelaskan jenis-
jenis pemeriksaan 
dan pelanggaran 
disiplin; 

2.3 menjelaskan alasan 
dilakukannya 
pemeriksaan;  

prosedur pemeriksaan 
pelanggaran disiplin; 
-pengertian 
pemeriksaan 

-jenis-jenis 
pemeriksaan dan 
pelanggaran disiplin; 

- alasan dilakukannya 
pemeriksaan;   
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi prosedur 
pemeriksaan 
pelanggaran 
disiplin; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

 

  
mental 
kepribadian 
- disiplin; 
- keaktifan; 

r -responsive. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  2.4. menjelaskan pejabat 
yang berwenang 
menandatangani 
Sprin yang 
melakukan 
pemeriksaan; 

2.5  melaksanakan 
pemeriksaan terhadap 
terperiksa pelanggar 
disiplin. 
 

- pejabat yang 
berwenang 
menandatangani 
Sprin yang 
melakukan 
pemeriksaan 

- pemeriksaan 
terhadap terperiksa 
pelanggar disiplin 

- peserta didik 
mensimulasikan 
pemeriksaan 
pelanggaran 
disiplin. 

  

 3.Memahami dan 
mampu 
menyelenggarakan 
proses administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin; 

3.1  menjelaskan 
pengertian 
administrasi 
pengaduan; 

3.2  menjelaskan 
pengertian 
administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin; 

3.3 menerapkan 
administrasi 
pengaduan; 

3.4 menerapkan 
administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin. 
 

Penyelenggaran  
administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin; 
- pengertian 

administrasi 
pengaduan 

- pengertian 
administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin 

- administrasi 
pengaduan 

- administrasi 
pemeriksaan 
pelanggaran disiplin 
 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
administrasi  
pemeriksaan 
dan 
pengaduan; 

- peserta didik 
mendengarkan. 

 

  

 

 

4.  Memahami….. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 4. Memahami dan 
mampu mengelola 
pembuatan BAP 
Garplin; 

 

4.1 menjelaskan 
pengertian terperiksa; 

4.2 menjelaskan syarat-
syarat pemeriksaan 
terhadap saksi; 

4.3 menjelaskan syarat-
syarat pemeriksaan 
terhadap terperiksa; 

4.4 menjelaskan  
penampilan 
pemeriksa; 

4.5 menjelaskan langkah-
langkah pembuatan 
berita acara 
pemeriksaan Garplin; 

4.6 menjelaskan hal-hal 
yang tidak boleh 
dilakukan dalam 
rangka pemeriksaan; 

4.7 penilaian hasil 
pemeriksaan; 

4.8 memeriksa/mem-BAP 
Garplin. 

BAP Garplin; 
- pengertian terperiksa 
- syarat-syarat 

pemeriksaan 
terhadap saksi 

- syarat-syarat 
pemeriksaan 
terhadap terperiksa 

- penampilan 
pemeriksa 

- pembuatan berita 
acara pemeriksaan 
Garplin 

- hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan 
dalam rangka 
pemeriksaan 

- hasil pemeriksaan; 
- memeriksa/mem-BAP 

Garplin 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
mendiskusikan; 

- peserta didik 
mensimulasikan 
pemeriksaan 
terhadap saksi, 
terperiksa. 
 

  

       
 

 

 
 
 
 
 

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

       
 5. Memahami dan 

mampu mengelolah 
proses pemberkasan 
dan penyerahan 
DP3D ke Ankum; 

5.1. menyebutkan 
langkah-langkah 
pemberkasan; 

5.2. menjelaskan cara 
penyusunan berkas 
perkara; 

5.3. menjelaskan syarat 
formal berkas perkara; 

pemberkasan dan 
penyerahan DP3D ke 
Ankum; 
- langkah-langkah 
pemberkasan 

- cara penyusunan 
berkas perkara; 

- syarat formal berkas 
perkara 

 
 
 
 
 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
pemberkasan 
dan penyerahan 
DP3D ke 
Ankum; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
bertanya; 

- pendidik 
menjawab. 

 

. 
 

 

 6. Memahami dan 
mampu mengelola 
proses  penghentian 
pemeriksaan dan 
gelar perkara; 

6.1 menjelaskan tentang 
penghentian 
pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku; 

6.2 menyiapkan 
kelengkapan 
administrasi 
penghentian 
pemeriksaan; 

6.3 melaksanakan 
penghentian 
pemeriksaan terhadap 
perkara garplin yang 
tidak cukup bukti 
sesuai dengan 
ketentuan; 
 

penghentian 
pemeriksaan dan 
gelar perkara: 
- penghentian 
pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku 

- kelengkapan 
administrasi 
penghentian 
pemeriksaan 

- penghentian 
pemeriksaan 
terhadap perkara 
garplin yang tidak 
cukup bukti 

 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
penghentian 
pemeriksaan 
dan gelar 
perkara;  

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
mendiskusikan 
materi; 

- pendidik menilai 
diskusi. 

 
 
 

 

  

6.4. menjelaskan…..  
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1 2 3 4 5 6 7 

  6.4 menjelaskan 
prosedur gelar 
perkara dalam dalam 
sidang dan kode etik; 

6.5 menjelaskan pejabat  
      dan perannya dalam  
      gelar perkara; 
6.6 mengikuti gelar  
      perkara. 

 

- prosedur gelar 
perkara dalam dalam 
sidang dan kode etik; 

- pejabat dan perannya 
dalam gelar perkara; 

- gelar perkara. 
 

   

 7. Memahami  dan 
menyelenggarakan 
proses sidang disiplin. 

7.1 menjelaskan 
pengertian sidang 
disiplin; 

7.2 menjelaskan 
mekanisme sidang 
disiplin Polri; 

7.3 menjelaskan pejabat 
dan perannya dalam 
gelar perkara; 

7.4 mempersiapkan 
kelengkapan 
pelaksanaan sidang 
disiplin; 
 

Penyelenggaraan  
sidang disiplin Polri.: 
- pengertian sidang 

disiplin 
- mekanisme sidang 

disiplin Polri 
- pejabat dan perannya 

dalam gelar perkara; 
- kelengkapan 

pelaksanaan sidang 
disiplin 

 
 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
mekanisme 
sidang disiplin 
Polri; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
mendiskusikan 
materi; 

- pendidik menilai 
diskusi. 

 
 
 

 

. . 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN   : PENGAMANAN DAN PENGAWALAN  
KODE            :  
JAM PELAJARAN      : 18 JP 
 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami  dan 
mampu mngelola 
pengamanan dan 
pengawalan di 
lingkungan Polri . 

1. Memahami dan mampu 
menyelenggarakan 
pengamanan; 

1.1 menjelaskan tata cara 
pengamanan; 

1.2 melaksanakan 
pengamanan. 

 

tata cara pengamanan; 
 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
pengamanan 
dab 
pengawalan; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
mendiskusikan 
materi; 

- peserta didik 
mensimulasikan 
pengamanan 
dan 
pengawalan; 

- pendidik menilai 
diskusi dan 
simulasi. 

sarana : 
-  laptop; 
-  infocus; 
-  slide; 
-  white board; 
-  alat tulis; 
- perlengkapan 

sidang. 
 
Hanjar : 

 pengamanan 
terbuka. 

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

 2. Memahami dan mampu 
menyelenggarakan 
pengawalan; 

3.1  menjelaskan tata cara 
pengawalan; 

3.2  melaksanakan 
pengawalan. 

 

tata cara pengawalan; 
 

mental 
kepribadian: 

- disiplin; 
- keaktifan; 

r – responsive.  
 
 

      

       

 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN  : ....... 
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MATA PELAJARAN    : PEMELIHARAAN, PENEGAKAN  KETERTIBAN, DAN DISIPLIN 
KODE            :  
JAM PELAJARAN      : 20 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL 
BELAJAR 

MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami  dan 
mampu 
menyelenggakan 
proses pemeliharaan, 
penegakan ketertiban 
dan penegakan disiplin  
sesuai prosedur. 

1.  Memahami pemeliharaan 
penegakan ketertiban dan 
disiplin; 

 
 
 
 
 
2.  Mengelala proses 

pemeliharaan, penegakan 
ketertiban dan disiplin. 

 
 

1.1 menjelaskan 
pemeliharaan; 

1.2 menjelaskan penegakan 
ketertiban; 

1.3 menjelaskan penegakan 
disiplin. 
 
 

2.1 melaksanakan kegiatan 
pemeliharaan; 

2.2 melaksanakan 
penegakan ketertiban; 

2.3 melaksanakan 
penegakan disiplin. 

pemeliharaan, penegakan 
ketertiban dan disiplin: 
- pengertian pemeliharaan 
- penegakkan ketertiban 
- penegakkan disiplin 
 
 
prosedur pemeliharaan, 
penegakan ketertiban dan 
disiplin : 
-  Kegiatan pemeliharaan 
-  penegakkan ketertiban 
-  penegakkan disiplin 

-  pendidik 
menyampaikan 
materi 
pemeliharaan, 
penegakan 
ketertiban dan 
penegakan 
disiplin  sesuai 
prosedur; 

- peserta didik 
mendengarkan; 

-  peserta didik 
mendiskusikan 
materi; 

- pendidik menilai 
diskusi. 

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- slide; 
- white board; 
- alat tulis; 
- perlengkapan 
sidang. 
 
Hanjar : 
pemeliharaan 
ketertiban dan 
penegakan 
disiplin. 
 

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

mental 
kepribadian: 
- disiplin; 
- keaktifan; 

r  responsive.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATA PELAJARAN….. 
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MATA PELAJARAN   : MEKANISME SIDANG DISIPLIN  
KODE : 
JAM PELAJARAN      : 40 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Memaham dan mampu 
menerapakan 
mekanisme sidang 
disiplin anggota Polri  

1. Memahami 
pengerrtian sidang 
disiplin  . 

 

 

 

 

 

 

2. Memahami dan 
mampu 
menerapakan  
mekanisme sidang 
disiplin  

1.1 Menjelaskan pengertian sidang 
disiplin  

1.2 Menjelaskan perangkat sidang  
disiplin. 

1.3 Menjelaskan tata tertib sidang 
disiplin  

 

 

 

2.1. Menjelaskan mekanisme sidang 
disiplin Polri. 

2.2. Mempraktekan sidang disiplin Polri. 

 

Sidang Disiplin ; 

- Pengertian 
sidang disiplin 

- Perangkat sidang 
disiplin 

- Tata tertib sidang 
disiplin. 

 

Praktek Sidang 
Disiplin. 

 

-   pendidik 
menyampaika
n materi 
pemeliharaan, 
penegakan 
ketertiban dan 
penegakan 
disiplin  sesuai 
prosedur; 

- peserta didik 
mendengarkan 

-  peserta didik 
mendiskusikan 
materi; 

-  pendidik  
menilai 
diskusi. 

-   peserta didik 
melaksanakan 
praktek sidang 
disiplin  

sarana : 
- laptop; 
- infocus; 
- slide; 
- white board; 
- alat tulis; 
- perlengkapan 
sidang. 
 
Hanjar : 
Mekanisme 
sidang disiplin. 

  

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

mental 
kepribadian: 
- disiplin; 
- keaktifan; 

-  responsive.  

 
 
 

 

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

 Ditetapkan di :  Jakarta 
 pada tanggal :                                            Mei                 2019 
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KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
Nomor :  Kep/               / V /2019 

 
tentang 

 

KURIKULUM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI    
BINTARA /PNS GOL II TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

  
KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 

 

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan 
Spesialisasi Bintara/PNS Gol II Teknologi Komunikasi 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 Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 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, pelaksana pendidikan dan 
pengguna hasil didik. 

 
 
 
 
Menetapkan 
 

 
 
 
: 

 
MEMUTUSKAN 

 
1. mengesahkan kurikulum pendidikan pengembangan spesialisasi 

Bintara/PNS Gol II Teknologi Komunikasi; 
 

2. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum 
pendidikan pengembangan spesialisasi Bintara/PNS Gol II Teknologi 
Komunikasi 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. Wakapolri. 
2. Irwasum Polri. 
3. Kalemdiklat Polri. 
4. Asrena Kapolri. 
5. As  SDM Kapolri. 
6. Kadiv TI Polri. 

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

KEPUTUSAN  KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR      : KEP  /            / V / 2019 
TANGGAL  :          MEI              2019

        

    Ditetapkan di : Jakarta 
    pada tanggal :                                Mei                              2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

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

 
IN, M.Si   

KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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PETUNJUK UMUM 
 
 
I. TUJUAN PENDIDIKAN 

 Menghasilkan Bintara/PNS Gol II terampil melaksanakan tugas sebagai teknisi dan 
operator peralatan teknologi komunikasi dan memiliki sikap perilaku terpuji dan patuh 
hukum. 

 

II.       PROFIL LULUSAN  

Brigadir Polisi/PNS Gol. II sebagai teknisi dan operator peralatan teknologi komunikasi 
di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

III.      STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  

          A.   Sikap dan tata nilai 
 

a) Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai insan Bhayangkara yang bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b) Memiliki sikap perilaku simpatik dan humanis dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat; 

c) Memiliki sikap perilaku berkarakter integritas, etos kerja, gotong royong dan 
budaya anti korupsi; 

d) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; 

e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama 
serta pendapat/temuan original orang lain. 

f) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 
 

         B.    Penguasaan pengetahuan/Keilmuan  
 

a) Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan 
telekomunikasi; 

b) Memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar sistem komunikasi dan 
elektronika (sistem komunikasi radio konvensional, sistem trunking, sistem 
komunikasi data dan sistem komunikasi satelit); 

c) Memiliki pengetahuan tentang prosedur keselamatan dan keamanan kerja 
(K3). 

 
 
 

C.  Keterampilan… 
 
 

KEPUTUSAN  KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR      : KEP  /            / V / 2019 
TANGGAL  :          MEI              2019
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          C.   Keterampilan kerja umum   

Mampu menggunakan alat ukur elektronika; 

 

          D.   Keterampilan kerja khusus 

a) Mampu mengoperasikan sistem dan alat komunikasi; 

b) Mampu memelihara dan merawat sistem dan alat komunikasi; 

c) Mampu menerapkan sistem pengamanan komunikasi dan elektronika Polri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. WAKTU….. 

KEPUTUSAN  KALEMDIKLAT POLRI 
NOMOR      : KEP  /            / V / 2019 
TANGGAL  :          MEI              2019
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IV. WAKTU DAN PENTAHAPAN 
 

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

B. Pentahapan 
 

1. Tahap I :  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 II :  pendalaman materi. 
 pada tahap ini diberikan pengetahuan dan keterampilan yang 

mendukung pelaksanaan tugas sebagai petugas Komlek di lingkungan 
Polri. 

 
3. Tahap III :  pembulatan. 
 pada tahap ini diberikan kegiatan praktek yang merupakan suatu 

rangkuman dari semua mata pelajaran yang telah disampaikan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas sebagai petugas Komlek di lingkungan 
Polri. 

     
 
V. MATERI PELAJARAN 
 

A.  Pengantar 
 

1. Jam pimpinan; 
2. Orientasi pendidikan (pola Kurikulum, evaluasi, perdupsis dan pendidik); 
3. Pemeriksaan kesehatan; 
4. Tes pengetahuan awal. 

 

B. Kelompok Mata Pelajaran 

1.       Mata Pelajaran Kepribadian 

– Revolusi Mental 
– Pemuliaan Etika Profesi dan penegakan disiplin  
 

2.        Mata pelajaran Utama 

a. Dasar Rangkaian Elektronika; 
b. Dasar Sistem Telekomunikasi; 
c. Alat Ukur Elektronika dan Metode Pengukuran; 
d. Teknik Instalasi Sistem Jaringan Komunikasi; 
e. Teknik Instalasi Sistem Komunikasi Radio; 
f. Teknik Instalasi Sistem Komunikasi Satelit; 
g. Teknik Instalasi Sistem Komunikasi Data; 
h. Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan; 
i. Prosedur Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3). 

 

3.  Mata …..  
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3. Mata Pelajaran Pendukung 

       

     C.     Pembulatan 

1. Latnis/Latja; 
2. Ceramah Pembina Fungsi. 
 

D.      Lain - lain 

1. Upacara pembukaan pendidikan; 
2. Tes pengetahuan akhir; 
3. Upacara penutupan pendidikan. 

 
 
VI. METODE PEMBELAJARAN 
 

Pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuai tujuan pembelajaran, 
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 diskusi 
 adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik diharapkan 

kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 
bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. 

 
C. 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. 

 
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 
mempertujukan kepada peserta didik suatu proses situasi atau benda tertentu 
yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai 
dengan penjelasan lisan. 

 
 
 
 
 

F. Metode….. 
 



 
4 
 
 

F. Metode pemecahan masalah 
adalah cara penyajian materi pembelajaran dengan peserta didik diharapkan 
pada satu permasalahan untuk dipecahkan atau ditemukan penyelesaianya 
dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial 
dengan cara berpikir logis. 

 
G. Metode latihan atau drill 
 adalah cara penyajian materi atau memelihara, kebiasaan-kebiasaan yang baik 

dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, 
kesempatan dan ketrampilan. 

 
 
VII. 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. 

 

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. 

 
 
VIII. PERSYARATAN  PESERTA  DIKBANGSPES 
 

A. Anggota Polri golongan pangkat Bintara/PNS Gol. II yang bertugas di Bid TI 
Polda atau Sie TI Polres; 

B. Umur maksimal 45 tahun; 
C. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dinyatakan oleh Dokter 

Polri; 
D. Konduite baik diketahui oleh pimpinan; 
E. Memiliki kemampuan dasar Komlek; 
F. Khusus Polwan dan PNS wanita tidak dalam keadaan hamil dan menyusui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    Ditetapkan di : Jakarta 
    pada tanggal :                                     Mei                          2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

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

 
M.Si 

KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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DAFTAR MATERI PELAJARAN  

 
 

 

 

 

C. MATA PELAJARAN….. 
 
 

 
NO. 

 
MATERI PELAJARAN 

JML 
JP 

 

TAHAP  
KETERANGA

N 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 

I PENGANTAR 3     

 A. Jam/Waktu pimpinan; 0     

 B. Orientasi pendidikan (Pola 
kurikulum, Penilaian, Perdupsis 
dan Gadik)  

2     

 C. Pemeriksaan kesehatan; 0     

 D. Tes pengetahuan awal (pre test). 1     

 
II 

 
SUSUNAN MATA PELAJARAN 
A. Mata Pelajaran Kepribadian 

– Revolusi Mental 
– Pemuliaan Etika Profesi dan 

penegakan disiplin 
 

B. Mata Pelajaran Utama 
 

1. Dasar rangkaian elektronika 
2. Dasar sistem telekomunikasi; 
3. Alat ukur elektronika dan 

Metode pengukuran; 
4. Teknik instalasi Sistem  

Jaringan Komunikasi; 
5. Teknik instalasi Sistem 

Komunikasi Radio; 
6. Teknik instalasi Sistem 

Komunikasi Satelit 
7. Teknik instalasi Komunikasi 

Data; 
8. Prosedur pemeliharaan dan 

perawatan; 
9. Prosedur keselamatan dan 

keamanan kerja (K3). 

 
 

0 
0 
0 
 
 

166 
 

16 
16 
18 
 

24 
 

26 
 

26 
 

24 
 
8 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
16 
18 

 
24 

 
26 

 
26 

 
24 

 
8 
 

8 
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2 
 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 

 
C.  Mata Pelajaran Pendukung 
 

1. Perundang-undangan 
telekomunikasi; 

2. Pengamanan sistem 
komunikasi dan elektronika 
Polri. 

 
 
LATIHAN/PEMBULATAN 
 
A. Latnis/Latja; 
B. Ceramah Pembina Fungsi. 

 

 
 10 

 
4 
 
6 
 
 
 
 

 20 
 

20 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
0 

 

 

IV. LAIN-LAIN 1   1  
 A. Upacara pembukaan pendidikan; 0     
 B. Post test (tes pengetahuan akhir); 1     
 C. Upacara penutupan  pendidikan; 0     

 JUMLAH 200  180 20 
 

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

    Ditetapkan di : Jakarta 
    pada tanggal :                                  Mei                            2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 
 

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

 
 

IN, M.Si   
 

Drs. SYAFRUDDIN, M.Si   
KOMISARIS JENDERAL POLISI 
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SILABUS 
 
MATA PELAJARAN: REVOLUSI MENTAL  
KODE                     : 0 
JAM PELAJARAN  : -  JP  
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Memahami 
dan 
menunjukkan 
perilaku pola 
hidup sebagai 
penggerak 
revolusi 
mental dan 
pelopor tertib 
sosial di ruang 
publik 

1. memahami 
tentang latar 
belakang 
revolusi 
mental; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 menjelaskan pengertian 
revolusi mental 

1.2 menjelaskan latar 
belakang revolusi mental 

1.3 menjelaskan program tri 
sakti; 

1.4 menjelaskan program 
nawacita; 

1.5 menjelaskan revolusi 
mental dalam rencana 
pembangunan jangka 
menengah (RPJPM); 

1.6 menjelaskan quick wins 
Polri tentang 
pembangunan karakter 
bangsa. 

 
 

 

pokok bahasan: 
latar belakang revolusi mental 
 
sub pokok bahasan: 
- pengertian revolusi mental 

- latar belakang revolusi 
mental 

- program Tri Sakti; 

- program Nawacita; 
- revolusi mental dalam 

Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah  
(RPJPM); 

- program Quick Wins Polri 
tentang pembangunan 
karakter bangsa. 

 
 
 

- pendidik 
melaksanakan 
apersepsi; 

- pendidik menggali 
pemahaman peserta 
tentang materi; 

- pendidik menjelaskan 
materi; 

- peserta didik 
melaksanakan role 
play sesuai skenario; 

- pendidik memfasilitasi 
jalannya role play; 

- pendidik  menugaskan 
peserta untuk 
menyimak visualisasi 
tayangan video; 
 

alat/media: 
-  laptop; 

– LCD; 

– flip chart; 

– power point;  

– laser pointer; 

– sound system; 

– perlengkapan 
games; 

– skenario; 

– film/video; 

– Naskah cerita 
 
bahan: 

– kertas flip chart; 

– alat tulis.   

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

 

 
 
 
 
 

2. Memahami…. 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. memahami 
dan dapat 
menerapkan 
serta 
menunjukkan 
sikap 
perilaku nilai 
kewargaan 
dalam 
pelaksanaan 
tugas Polri; 

2.1 menjelaskan tentang 
berdaulat dalam politik; 

2.2 menjelaskan tentang nilai 
kewarganegaraan; 

2.3 menjelaskan  manfaat 
kewargaan; 

2.4 menjelaskan potensi 
Indonesia; 

2.5 menjelaskan kondisi 
Indonesia saat ini; 

2.6 menjelaskan prinsip-
prinsip dasar kehidupan; 

2.7 menjelaskan hak dan 
kewajiban warga negara; 

2.8 menjelaskan potensi Polri 
dan kondisi Polri saat ini 

2.9 menjelaskan 12 karakter 
kebhayangkaraan; 

2.10 menjelaskan Tri brata dan 
Catur Prasetya sebagai 
pedoman hidup dan kerja 
Polri; 

2.11 menjelaskan tentang Kode 
Etik Profesi Polri; 

2.12menjelaskan tentang hak 
dan kewajiban Anggota 
Polri 

2.13 memberikan contoh 
penerapan nilai-nilai 
kewargaan. 

 

pokok bahasan: 
nilai kewargaan. 
 
sub pokok bahasan: 

- pengertian berdaulat dalam 
politik; 

- pengertian nilai kewargaan; 

- manfaat kewargaan; 
- potensi Indonesia; 
- kondisi Indonesia saat ini; 
- prinsip-prinsip dasar 

kehidupan; 

- hak dan kewajiban warga 
negara; 

- potensi Polri dan kondisi 
Polri saat ini; 

- 12 karakter 
kebhayangkaraan; 

- Tri brata dan Catur Prasetya 
sebagai pedoman hidup dan 
kerja Polri; 

- Kode Etik Profesi Polri; 
- hak dan kewajiban Anggota 

Polri; 
- implementasi/penerapan 

nilai-nilai kewargaan. 
 
 
 

 

- pendidik menggali 
nilai-nilai yang 
terkandung dalam 
media film/video; 

- peserta didik 
memberikan contoh 
implementasi nilai-nilai 
revolusi mental dalam 
kehidupan sehari-hari 
dan dalam 
pelaksanaan tugas; 

- pendidik 
menyimpulkan materi 
dan evaluasi 
pembelajaran. 

 

sumber belajar :  
- modul revolusi 

mental; 

- film/video. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
MATA PELAJARAN……. 
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MATA PELAJARAN  :  DASAR RANGKAIAN ELEKTRONIKA 
KODE : 
JAM PELAJARAN     :  16 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 
Memahami dasar 
rangkaian 
elektronika. 

1. Memahami teori dasar 
AC/DC; 
 

2. Memahami teori dasar 
hukum Ohm dan 
Kirchoff serta 
penerapannya; 

 
 
 
 

3. Memahami komponen 
dasar elektronika 
pada perangkat 
elektronik; 

 
 
4. Memahami dasar 

rangkaian elektronika; 
 
 
 
 
5. Memahami rangkaian 

elektronika 
terintegrasi. 

1.1. menjelaskan karakteristik 
AC/DC; 
 

2.1. mampu menjelaskan dasar 
hukum Ohm dan Kirchoff. 

2.2. menjelaskan kegunaan teori 
dasar hukum Ohm dan Kirchoff; 

2.3. menghitung impedansi, arus 
dan tegangan serta daya  dari 
suatu rangkaian listrik. 
 

3.1. menjelaskan simbol-simbol 
komponen elektronika; 

3.2. menjelaskan karakteristik dan 
sistem kerja komponen dasar 
elektronika. 

 
4.1. menjelaskan pengertian 

rangkaian elektronika analog 
dan digital; 

4.2. menjelaskan karakteristik 
rangkaian analog dan digital. 
 

5.1. menjelaskan jenis-jenis 
rangkaian terintegrasi; 

5.2. menjelaskan penerapan 
rangkaian terintegrasi. 

teori dasar AC/DC. 
 

- kegunaan teori 
dasar hukum Ohm 
dan Kirchoff; 

- impedansi, arus 
dan tegangan 
serta daya. 

 
 
 

- komponen dasar 
elektronika. 

 
 
 
 

- rangkaian 
analog dan 
digital. 

 
 
 

- rangkaian 
analog dan 
digital. 

- Pendidik 
melaksanakan 
apersepsi 

- Pendidik menjelaskan 
materi dasar 
rangkaian elektronika 

- peserta didik 
mendengarkan materi 
dasar rangkaian 
elektronika  dari 
pendidik; 

- Pendidik memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya bagi yang 
kurang jelas; 

- peserta didik aktif 
bertanya kepada 
pendidik; 

- pendidik 
memerintahkan 
peserta didik 
melakukan 
penghitugan 
rangkaian elektronika 

- peserta didik 
menghitung rangkaian 
elektronika. 

Alat/media : 

- white board; 

- PC, infocus; 

- komponen 
elektronik; 

- IC analog dan 
digital. 

 
bahan  

- Spidol 

- ATK 
 

Sumber belajar 

- Hanjar dasar 
rangkaian 
elektronika; 

- buku dasar 
rangkaian 
elektronika. 

- tes lisan; 

- tes 
tertulis; 

 

MATA PELAJARAN :….. 



4 
 

 
MATA PELAJARAN :  DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  16 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami 
teori dasar 
sistem 
telekomunikasi, 
prinsip kerja 
dan 
penerapannya. 

1. Memahami teori 
dasar sistem 
telekomunikasi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memahami prinsip 

kerja masing-masing 
sistem 
telekomunikasi; 

 
 
 
3. Memahami dan 

mampu menerapkan 
masing-masing 
sistem 
telekomunikasi. 

1.1 menjelaskan teori modulasi 
dan demodulasi; 

1.2 menjelaskan bentuk 
gelombang masing-masing 
sistem modulasi; 

1.3 menjelaskan teori encoding 
dan decoding; 

1.4 menjelaskan teori dasar 
pemrosesan sinyal digital. 

 
 
2.1 menjelaskan prinsip kerja 

modulasi dan demodulasi; 
2.2 menjelaskan prinsip kerja 

encoder dan decoder; 
2.3 menjelaskan prinsip kerja 

sistem telekomunikasi data. 
 
3.1 menjelaskan penerapan 

masing-masing sistem 
modulasi untuk komunikasi 
analog; 

3.2 menjelaskan penerapan 
sistem modulasi untuk 
komunikasi data. 

3.3 Menerapkan sistem 
telekomunikasi sesuai 
prinsip. 

- modulasi dan 
demodulasi; 

- bentuk 
gelombang; 

- encoding dan 
decoding; 

- pengolahan sinyal 
digital. 

 
 
 
komunikasi data. 
 
 
 
 
 
 
komunikasi analog. 
 

- peserta didik 
mendengarkan 
materi sistem 
komunikasi, 
prinsip kerja dari 
pendidik; 

- peserta didik aktif 
tanya jawab 
kepada Pendidik; 

- peserta didik 
melakukan 
percobaan sistem 
modulasi dan 
bentuk gelombang 
dengan simulasi. 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

 
sumber  : 

- Hanjar dasar 
sistem 
telekomunikasi; 
 

- tes lisan; 

- tes tertulis; 

- praktek. 

 
MATA PELAJARAN :...... 



5 
 
 
MATA PELAJARAN :  ALAT UKUR ELEKTRONIKA & METODE PENGUKURAN 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  18 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR HASIL 

BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Terampil 
menggunakan 
jenis-jenis alat 
ukur elektronik, 
prinsip kerja 
dan metode 
pengukurannya
. 
 
 
 
 

1. Memahami jenis-
jenis alat ukur 
elektronika; 

 
 
 
 
2. Memahami prinsip 

kerja alat ukur 
elektronika; 

 
 
3. Memahami dan 

mampu 
mengoperasionalkan 
penggunaan alat 
ukur elektronika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 menjelaskan jenis-jenis 
alat ukur analog; 

1.2 menjelaskan jenis-jenis 
alat ukur digital. 

 
 
 
2.1 menjelaskan prinsip kerja 

alat ukur analog; 
2.2 menjelaskan prinsip kerja 

alat ukur digital. 
 
3.1 menjelaskan test point 

pengukuran; 
3.2 menjelaskan teknik 

kalibrasi alat ukur; 
3.3 menjelaskan output dari 

pengukuran dan teknik 
pembacaan alat ukur; 

3.4 mampu menggunakan alat 
ukur elektrik sesuai 
dengan metode 
pengukurannya. 

- alat ukur analog; 

- alat ukur digital; 

- jenis-jenis alat 
ukur elektronika. 

 
 
 

- prinsip kerja alat 
ukur analog; 

- prinsip kerja alat 
ukur digital. 
 

 

- peserta didik  
mendengarkan 
materi alat ukur 
elektronik dari 
pendidik; 

- peserta didik aktif 
bertanya kepada 
pendidik; 

- peserta didik 
melakukan 
diskusi tentang 
perbedaan alat 
ukur analog dan 
digital; 

- peserta didik 
dapat 
mengoperasikan 
alat ukur analog 
dan digital. 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

- AVO meter, 
wattmeter, 
field strength 
meter, earth 
tester. 

 
sumber : 

- Hanjar alat 
ukur 
elektronika; 

- manual alat 
ukur. 

- tes lisan; 

- tes tertulis; 

- praktek 
mengoperasi-
kan alat ukur. 

 
MATA PELAJARAN :….. 



6 
 
MATA PELAJARAN :  TEKNIK INSTALASI JARINGAN KOMUNIKASI 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  24 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR HASIL 

BELAJAR 
MATERI PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Terampil  
melaksanakan 
teknik instalasi 
jaringan 
komunikasi. 

1. Memahami dasar 
jaringan komunikasi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Terampil 

melaksanakan  
teknik instalasi 
jaringan komunikasi; 

 
 
 
 
 
 

1.1 Menjelaskan Standar OSI 
dalam jaringan 
komunikasi. 

1.2 Menjelaskan topologi 
jaringan; 

1.3 menjelaskan konsep IP 
Address; 

1.4 menjelaskan konsep 
subnetting 

1.5 menjelaskan konsep 
masking. 

1.6 Menjelaskan proses 
Routing dan Networking 

 
2.1. menjelaskan teknik 

instalasi jaringan 
komunikasi; 

 
2.2. mampu melakukan 

simulasi jaringan 
komunikasi dengan 
software. 

– Standar OSI 
 

– Routing dan 
Networking; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

– Instalasi Jaringan 
Komunikasi  
 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi teknik 
instalasi dan 
konfigurasi jaringan 
komunikasi data. 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan materi 
yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan materi 
kepada peserta 
didik;  

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop; 
dan infocus; 

- tool set yang 
mendukung; 

- kabel dan 
perangkat 
pendukung 
lainnya. 

 
sumber : 

- Hanjar teknik 
instalasi 
Jaringan 
Komunikasi. 

– tes lisan; 
– tes tertulis; 
– praktek. 

 
MATA PELAJARAN :….. 
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MATA PELAJARAN :  TEKNIK INSTALASI KOMUNIKASI RADIO  
KODE : 
JAM PELAJARAN :  26 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Terampil  
melaksanakan 
instalasi 
jaringan radio. 

1. Memahami instalasi 
jaringan radio, cara 
kerja dan 
pemrograman radio; 

 
 

 
 

 
 

2. Terampil dalam 
pelaksanaan instalasi 
jaringan radio. 

1.1 Menjelaskan konsep 
komunikasi radio; 

1.2 Memahami konsep 
komunikasi radio 
konvensional; 

1.3 Memahami konsep 
komunikasi radio trunking; 

1.4 Memahami konsep 
komunikasi radio analog dan 
digital; 
 

2.1. Menjelaskan tata cara instalasi 
dan pemrograman radio; 

2.2. Mampu memperaktekkan 
instalasi dan pemrograman 
radio 

 

- pengertian 
jaringan radio; 

– jenis-jenis 
jaringan radio  

– cara kerja radio; 
 
 
 
 
 
 
– Teknik instalasi 

jaringan radio 
 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi teknik 
instalasi jaringan 
radio. 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan 
materi kepada 
peserta didik;  
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

- trainer kit. 
 
sumber : 

- Hanjar teknik 
instalasi 
komunikasi radio; 

- referensi buku 
teknik jaringan 
radio. 

- tes lisan; 

- tes tertulis; 

- praktek 
dengan 
trainer kit. 

                                                                                                                                                                                                                    MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN :  TEKNIK INSTALASI KOMUNIKASI SATELIT  
KODE : 
JAM PELAJARAN :  26 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Terampil  
melaksanakan 
instalasi 
komunikasi 
satelit. 

1. Memahami instalasi 
komunikasi jaringan 
satelit dan cara 
kerjanya; 
 
 
 
 
 

2. Terampil dalam 
pelaksanaan 
instalasi jaringan 
satelit. 

1.1. Menjelaskan konsep 
komunikasi satelit; 

1.2. Memahami parameter-
parameter standar koneksi 
komunikasi satelit; 

1.3. Memahami konsep pointing; 
1.4. Memahami konsep 

manajemen bandwidth; 
 

2.1. Menjelaskan urutan instalasi 
dan pemrograman jaringan 
satelit. 

2.2. Mampu memperaktekkan 
instalasi dan pemrograman 
jaringan satelit 

 

- pengertian 
jaringan satelit; 

– Parameter 
Standar Koneksi 
Komunikasi 
Satelit 

 
 
 
– Teknik instalasi 

jaringan Satelit 
 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi teknik 
instalasi jaringan 
satelit. 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan 
materi kepada 
peserta didik;  
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

- trainer kit. 
 
sumber : 

- Hanjar teknik 
instalasi jaringan 
satelit; 

- referensi buku 
teknik jaringan 
satelit; 

 

- tes lisan; 

- tes tertulis; 

- praktek 
dengan 
trainer kit. 

                                                                                                                                 MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN :  TEKNIK INSTALASI KOMUNIKASI DATA  
KODE : 
JAM PELAJARAN :  24 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Terampil  
melaksanakan 
instalasi 
komunikasi 
data. 

1. Memahami konsep 
komunikasi data; 

 
 
 
 
 
 

2. Terampil dalam 
instalasi jaringan 
komunikasi data. 

1.1 Menjelaskan media-media 
yang dapat digunakan untuk 
aplikasi komunikasi data; 

1.2 Menjelaskan jaringan yang 
digunakan dalam komunikasi 
data; 
 
 

2.1. Mampu mempraktekkan 
instalasi dan setting perangkat 
komputer yang akan 
dikoneksikan ke  jaringan 
intranet atau internet. 

2.2. Mampu mengawaki  Sistem 
Pengendalian Operasional 
Terpadu (SPOT) P olri; 

2.3. Mampu mengoptimalkan 
fasilitas sosial media untuk 
kepentingan Dinas. 

 

- pengertian 
komunikasi data; 

– Parameter 
Standar Koneksi 
komunikasi data 

 
 
 

– Teknik instalasi 
jaringan Data 

– SPOT 
 

 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi komunikasi 
data. 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan 
materi kepada 
peserta didik;  
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

- trainer kit. 
 
sumber : 

- Hanjar teknik 
instalasi jaringan 
Data; 

- referensi buku 
teknik jaringan 
Data. 

- Referensi Hanjar 
dengan Jaringan 
Komputer. 

- tes lisan; 

- tes tertulis; 

- praktek 
dengan 
trainer kit. 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN  :  PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  8 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL 
BELAJAR 

MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

Terampil 
melaksanakan 
prosedur 
pemeliharaan 
dan 
perawatan 
perangkat 
komunikasi 
dan 
elektronika. 

1. Memahami 
teknik-teknik 
dasar 
pemeliharaan 
dan perawatan 
perangkat 
komunikasi dan 
elektronika; 

 
 
 
 
 
2. Terampil dalam 

pelaksanaan 
prosedur 
perbaikan ringan 
perangkat 
komunikasi dan 
elektronika. 

1.1 menjelaskan prinsip 
dasar dalam 
pemeliharaan dan 
perawatan perangkat 
komunikasi dan 
elektronika; 

1.2 menjelaskan teknik-
teknik dalam 
pemeliharaan dan 
perawatan perangkat 
komunikasi dan 
elektronika. 

 
2.1 menjelaskan prosedur 

perbaikan ringan 
perangkat komunikasi 
dan elektronika; 

2.2 mampu mempraktekkan 
perbaikan ringan pada 
perangkat komunikasi 
dan elektronika. 

– prinsip dasar dalam 
pemeliharaan dan 
perawatan perangkat 
komunikasi dan 
elektronika; 
 

– teknik-teknik dalam 
pemeliharaan dan 
perawatan perangkat 
komunikasi dan 
elektronika. 

 

– prosedur perbaikan 
ringan perangkat 
komunikasi dan 
elektronika; 

 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi prosedur 
pemeliharaan dan 
perawatan; 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan 
materi kepada 
peserta didik;  
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop; 
dan infocus; 

- komponen 
elekronika 
pendukung; 

- tool set. 
 
sumber : 
Hanjar prosedur 
pemeliharaan dan 
perawatan. 

-- 

 
 

MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN :  PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  8 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Memahami 
prosedur 
keselamatan 
dan 
kesehatan 
kerja. 

1. Memahami  
dasar 
keselamatan dan 
kesehatan kerja; 

 
 
 
 
 
2. Memahami 

prosedur 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

1.1 menyebutkan dasar 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (Perundang-undangan 
tentang keselamatan kerja); 

 
1.2 menjelaskan manfaat 

mengikuti keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

 
2.1 menjelaskan alat-alat 

pengaman pada instalasi 
tempat khusus sesuai  
prosedur K3; 
 

2.2 menjelaskan SNI tentang 
komunikasi; 

2.3 menjelaskan OHSAS 18001; 
2.4 menjelaskan pemasangan 

instalasi di ketinggian; 
 

2.5 menjelaskan pemasangan 
instalasi di bawah tanah; 

 
2.6 menjelaskan pemasangan 

instalasi yang menggunakan 
bahan baku berbahaya; 

 

– dasar keselamatan 
dan kesehatan kerja 
(Perundang-
undangan tentang 
keselamatan kerja); 

– manfaat mengikuti 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
 

– alat-alat pengaman 
pada instalasi 
tempat khusus 
sesuai  prosedur K3; 

 
– SNI tentang 

komunikasi; 
– OHSAS 18001; 
– pemasangan 

instalasi di 
ketinggian; 

– pemasangan 
instalasi di bawah 
tanah; 

– pemasangan 
instalasi yang 
menggunakan bahan 
baku berbahaya; 

 
 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi dasar 
keselamatan dan 
kesehatan kerja; 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan 
materi kepada 
peserta didik;  
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus; 

 
sumber : 
Hanjar prosedur 
keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

-- 

MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN :  PERUNDANG-UNDANGAN TELEKOMUNIKASI 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  4 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR 
MATERI 

PELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Memahami  
perundang-
undangan 
telekomunikasi
. 

1. Memahami Undang-
undang Nomor 36  
tahun 1999 tentang 
telekomunikasi; 

 
 
 
 
2. Memahami Perkap 

Nomor 1 Tahun 2011 
tentang 
Penyelenggaraan 
Sistem 
Telekomunikasi di 
Lingkungan Polri. 

1.1 menjelaskan Ketentuan umum 
dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 1999; 
 

1.2 menjelaskan isi Undang-
undang Nomor 36 tahun 1999. 

 
 
2.1 menjelaskan Ketentuan umum 

dalam Perkap Nomor 1 Tahun 
2011; 
 

2.2 menjelaskan isi Perkap Nomor 
1 Tahun 2011. 

– Ketentuan 
umum Undang-
Undang Nomor 
36 Tahun 1999; 

– isi Undang-
undang Nomor 
36 tahun 1999. 

 
– Ketentuan 

umum Perkap 
Nomor 1 Tahun 
2011 

– isi Perkap 
Nomor 1 Tahun 
2011. 

 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi Perundang-
undangan 
telekomunikasi; 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 

- pendidik 
menanyakan 
materi yang akan 
disampaikan untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta didik; 

- peserta didik 
merespon 
pertanyaan 
pendidik; 

- pendidik 
menjelaskan materi 
kepada peserta 
didik;  

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus. 

 
sumber : 
Hanjar perundang-
undangan 
telekomunikasi dan 
Perkap Nomor 1 
Tahun 2011 

-- 

 

 

MATA PELAJARAN :..... 
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MATA PELAJARAN :  PENGAMANAN SISTEM KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA POLRI 
KODE : 
JAM PELAJARAN :  4 JP 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR HASIL BELAJAR MATERI PELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/MEDIA, 
BAHAN DAN 

SUMBER 
BELAJAR 

PENILAIAN 

Mampu 
menerapkan 
tata cara 
pelaksanaan 
pengamanan 
sistem 
komunikasi 
dan elektronika 
Polri. 

1. Memahami manfaat, 
jenis sistem 
komunikasi dan 
elektronika yang 
digunakan Polri; 

 
 
 

 
 

2. Memahami dasar  
dan tujuan 
pengamanan sistem 
komunikasi dan 
elektronika Polri 
serta terampil 
melaksanakan 
pengamanan sesuai 
ketentuan.  

1.1 menjelaskan manfaat sistem 
komunikasi dan elektronika 
yang digunakan Polri; 

 
1.2 menjelaskan jenis-jenis sistem 

komunikasi dan elektronika 
yang digunakan Polri. 
 
 
 

2.1. menjelaskan dasar 
pengamanan sistem 
komunikasi dan elektronika 
Polri; 

2.2. menjelaskan tujuan 
pengamanan sistem 
komunikasi dan elektronika 
Polri. 

 

 

– manfaat sistem 
komunikasi dan 
elektronika yang 
digunakan Polri; 

– jenis-jenis sistem 
komunikasi dan 
elektronika yang 
digunakan Polri. 
 

– dasar pengamanan 
sistem komunikasi dan 
elektronika Polri; 

 
– tujuan pengamanan 

sistem komunikasi dan 
elektronika Polri. 

 
 
 

 

- pendidik 
memperkenalkan 
peserta didik  

- pendidik 
menjelaskan judul 
materi dan tujuan 
materi 
pengamanan 
sistem komunikasi 
dan elektronika 
Polri; 

- peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari 
pendidik; 
 

sarana : 

- white board; 

- spidol; 

- PC atau laptop 
dan infocus. 

 
sumber : 
Hanjar 
pengamanan 
sistem 
komunikasi dan 
elektronika Polri. 

-- 

 
 

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

    Ditetapkan di : Jakarta 
    pada tanggal :                                  Mei                            2019 

 
 

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
 
 
 

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