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TENTAM NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/216 txl20i2

tentang

BUKU PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARMN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN TNI

PANGLIMA TENTAM NASIONAL INDONESIA,

: a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Buku petuniuk
untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bigi
lembaga pendidikan di lingkungan TNI; dan

b. untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikeluarkan
Keputusan Panglima TNI tentang Buku petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNl.

1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45A/ll/2008 tanggal
21 Juli 2008 tentang Buku Petunjuk lnduk Pembinaan personel d-an
Tenaga Manusia TNI;

2 Peraturan Panglima TNI Nomor PerpanglilllN200S tanggal 4
September 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan prajurii TNI;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/49A/ll/2011 tanggal 5
Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi penyusunan dan
Penerbitan Doktrin/Buku Peiunjuk TNI; dan

4. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/400DU200S
tanggal 21 Oktober 2005 tentang Buku Petunjuk Administrasi Bina
Tunggal Pendidikan TNl.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprinl1315Nll2012
tanggal 29 Juni 2012 tentang pokja penyusunan Buku petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNI; dan

2. Hasil Perumusan Kelompok Kerja penyusunan Buku petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNl.



n

Menetapkan

Distribusi :

A dan B Mabes TNI

a.

MEMUTUSKAN

i 1. Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan pendidikan di
Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini dengan menggunakan Kode pN : KDL-01 , dan berklasifikasi
Biasa.

2. Dankodiklat TNI sebagai pembina materi Buku petunjuk ini.

3. Hal hal yang belum tercantum dalam Keputusan panglima TNI
akan diatur tersendiri.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 OKober 2012

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Djumadi
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Setum TNI

,.S.E., M.M.
NRP 512658

fl



TENTAM NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Lampiran Keputusan panglima TNI
Nomor Kep 1716 I X /2012
Tanggal 16 Oktober 2012

tepat dan efisien perlu
utama pembentukan dan
meliputi penyiapan dan

BUKU PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN TNI

1. Umum.

a. Penyelenggaraan pendidikan sebagai rangkaian kegiatan pendidikan miriter
di lingkungan TNr merupakan suatu usaha yang teratur dalam mengorganisir dan
mengelola '10 (sepuluh) Komponen pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan
sesuai yang diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

b. Untuk menjamin terwujudnya pendidikan secara
dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagai pilar
pengembangan sesuai bidangnya dalam berbagai sisi
operasional 10 (sepuluh) Komponen Pendidikan.

c. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan
lancar serta secara optimal dapat mencapai rujuan serta sasaran pendidikan yang
diinginkan, perlu adanya Buku petunjuk reknis ientang penyelenggaiaan
Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan perkembangan
yang terjadi.

Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Bujuknis tentang Gardik di Lingkungan TNI ini dimaksudkan
sebagai pedoman dalam menyelenggaraan pendidikan di Lingkungan TNl.

b. Tujuan. Bujuknis tentang Gardik di Lingkungan TNr di susun sebagai
pedoman dalam keseragaman langkah dan tindakan pada seluruh
penyelenggaraan pendidikan di Lingkungan TNI sehingga penyelenggaraan
pendidikan dapat berjalan efeKif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran
pendidikan secara optimal.

Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan mulai dari perencanaan, persiapan,
pelaksanaan dan pengakhiran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
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b. Tata Urut' Bujuknis tentang Gardik di Lingkungan TNI disusun dengan
iata urut sebagai berikut ;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bab I Pendahuluan.

Bab ll Ketentuan umum.

Bab lll Kegiatan yang dilaksanakan.

Bab lV Hal-hal yang perlu diperhatikan.

Bab V Komando dan Pengendalian.

Bab Vl Penutuo.

4. Kedudukan. Buku Petunjuk reknis tentang penyelenggaraan pendidikan di
Lingkungan TNI ini merupakan penjabaran Buku Petunjuk Administrasi pendidikan

Praiurit TNl.

5. Dasar:

a. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45A,/ll/2008 tanggal 21 Juli 2008
tentang buku petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI;

b. Peraturan Panglima TNI Nomor PerpanglilllV200S tanggal 4 September
2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Prajurit TNI;

c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/49A/lll2O11 tanggal 5 Juli 2011
tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku
Petunjuk TNI; dan

d. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/400/V 2005 tanggal 21
OKober 2005 tentang Buku Petunjuk Adminisirasi Bina Tunggal pendidikan TNL

6. Pengertian. (Sub Lampiran A).

BAB II
KETENTUAN UMUM

7. Umum. Penyelenggaraan pendidikan adalah serangkaian kegiatan proses
belajar mengajar yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan
pengakhiran dengan memperhatikan tujuan, sasaran pendidikan, prinsip pendidikan,
metode pendidikan, waKu, alokasi penggunaan waktu serta perangkat pengendali
pendidikan.

8. Tujuan. Agar tercapai suatu proses kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum
pendidikan mulai dari tahap perencanaan sampai pengakhiran.



9. Sasaran.
a. Teruvujudnya pelaksanaan setiap langkah kegiatan yang harus dilakukan
dalam penyelenggaraan pendidikan, secara rinci, teratur, lengkap dan benar.

b. Terwujudnya koordinasi ketat antar pejabat/personel dalam menyelesaikan
tugas masing-masing yang berkaitan satu sama lain.

10.

c. Terwujudnya proses penyelenggaraan pendidikan yang
tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan.

Prinsip prinsip.

dapat menjamin

Serasi. Penyelenggaraan pendidikan harus serasi antara
bagian/pendukung yang satu dengan lainnya serta didukung oleh keserasian 10
komponen pendidikan sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan
lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikannya.

b. Berkesinambungan. Penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan
secara berkesinambungan dan merupakan kelanjutan pendidikan yang lalu atau
pendidikan yang pernah dilaksanakan, sesuai dengan tuntutan tugas dan profesi.

Terpadu. Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan oleh sebuah tim
kerja yang secara bersama-sama, sejak tahap persiapan, tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan sampai tahap pengakhiran. Yang melibatkan semua komponen
pendidikan guna mencapai suatu tujuan.

d. Perubahan hasil didik. Penyelenggaraan pendidikan
merubah hasil didik menjadi lebih baik,perubahan dalam berfikir,
bertindak sebagai bukti keberhasilan pendidikan.

mampu untuk
bersikap, maupun

11. Metode Pendidikan. Metode pendidikan adalah merupakan metode/cara
untuk melakukan sesuatu perubahan terhadap peserta didik dalam aspek perilaku, aspek
akademi, dan aspek jasmani. Metode Pendidikan tersebut meliputi :

Pengasuhan, Pengasuhan merupakan metode pendidikan dalam
bentuk pembibingan dengan sasaran utama untuk membentuk sifat prajurit yang
ianggon melalui pembinaan dan pemantapan nilai-nilai moral/etika, nilai-nilai luhur
budaya bangsa, norma dan tata kehidupan yang didukung oleh penguasaan
pengetahuan akademis.Kegiatan pengasuhan diselenggarakan dalam menumbun
kembangkan dan memantapkan kepribadian siswa agar dapat memiliki nilai-nirar
sebagai prajurit Sapta Marga dengan titik berat pada aspek mental kejuangan,
kepemimpinan atau wawasan kebangsaan. Adapun kegiatan penEasuhan tersebut
antara lain:

1) Santiaji. Santiaji yang dilaksanakan adalah pemberian
pengetahuan-pengetahuan, menumbuhkan, mengembangkan dan
menetapkan kepribadian Sapta Marga dalam menghadapi segala sesuatu
dalam pergaulan sehari-hari baik secara individu maupun dalam hubungan
dengan masyarakat.
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2) Santi Karma. Pemberian kegiatan yang bertujuan
mengarahkan kepribadian siswa kearah yang positif selaku insan prajurit
yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Sapta Marga.

3) lnstruksi. Pemberian instruksi kepada siswa untuk mengetahui,
meresapi dan melakukan serta tidak melakukan sesuatu dalam rangka
meningkatkan ketrampilan, ketangkasan, kemahiran, dan kepribadian yang
seimbang untuk mencapai kebulatan tujuan pendidikan.

4) Cara Berfikir Siswa Aktif. Mengajak siswa untuk senantiasa berbuat
dan melakukan perbuatan/tindakan yang positif konstruktif sesuai citra
prajurit sejati yang berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

5) Pemberi Kepercayaan. Pengasuh memperlihatkan pada siswa
bahwa mereka mendapatkan kepercayaan dalam mematuhi aturan aturan
dan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa diawasi atau dipaksa. Dengan
demikian mereka akan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan
tersebut. Pemberian kepercayaan ini dapat menimbulkan sikap kemandirian
dan percaya diri.

6) Penghargaan. Diberikan kepada siswa yang menunjukan sikap
dan perilaku yang positif dengan maksud agar para siswa berlornba-lomba
berbuat hal-hal yang positif dan kreatif.

7\ Hukuman. Hukuman dibei'ikan kepada siswa yang melakukan
pelanggaran atau penyimpangan dengan maksud selain sebagai tindakan
korektif bagi siswa yang bersangkutan juga sebagai tindakan penangkal
bagi siswa lainnya agar tidak berbuat pelanggaran atau penyimpangan.
Dalam pemberian hukuman agar selalu memperhatikan prinsip-prinsip :

e)

t)

Bertujuan mendidik;

Bertanggung jawab;

Terbuka:

Tidak mengandung unsul penyiksaan sekecil apapun;

Harus seimbang dengan kesalahan;

Tidak membahayakan kesehatan;

S) Tidak menurunkan martabat; dan

h) Ada relevansi dengan pelanggaran;

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman adalah sebagai berikut :

a) Tegoran lisan atau tertulis;

b) Pembinaan berupa tindakan fisik yang diarahkan pada
pemberian tugas atau kegiatan mengulang berkali-kali koreksi
kesalahan yang dilakukan;

c) Penahanan;

d) Pencabutan pesiar/ijin bermalam; dan 
.

e) Pemberhentian (Eliminasi);

a)

b)

c)

d)
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b. Pengajaran. Kegiatan pengajaran adalah segala usaha dalam rangka
memberikan/transfer ilmu pengetahuan secara teori atau tatap muka, praktek,
ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan evaluasi baik di ruangan atau di
lapangan.

c. Pelatihan. Kegiatan pelatihan adalah penyelenggaraan segala usaha
dalam rangka pembinaan jasmani kemiliteran ditujukan untuk mengembangkan,
memelihara, dan menanamkan kesadaran melatih jasmani, disiplin, tata tertib,
sebagai dasar dalam mengatur sikap lahir dan batin guna mencapai jasmani yang
serasi dalam mendukung tugas sesuai kejuruan dan tingkat pendidikan yang
dimiliki tiao siswa.

1) Kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Kegiatan jasmani
adalah meliputi jasmani umum serta jasmani militer. Kegiatan tersebut
dilaksanakan secara kurikuler dan ekstra kurikuler serta diatur sesuai iadwal
mingguan.

2) Latihan praktek. Kegiatan latihan ditujukan untuk memantapkan
penguasaan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendidikan dengan
titik berat pada aspek ketrampilan di lapangan.

12. Waktu Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dijabarkan dalam
waktu sesuai denoanRenopsdik di masing-masing pelaksanaan pendidikan agar tepat

jenis dan macam pendidikan yang ada.

13. Perangkat pengendali pendidikan, Penyelenggaraan pendidikan harus
dilengkapi dengan perangkat kendali pendidikan meliputi kurikulum pendidikan, program
pendidikan, rangka pelajaran pokok, acara pendidikan, program pengajaran, harga nilai,
kalender pendidikan, rangka pelajaran terurai, jadwal mingguan, dan persiapan
mengajar.

14. Ketentuan Pejabat lrup.

a. Sesko TNl. Upacara buka dan tutup pendidikan dilaksanakan oleh
Dansesko TNI atau personil yang di tunjuk dari Sesko TNl.

b. Pendidikan Integratif Taruna TNI Tingkat Satu Pola 12 bulan.

1) Upacara buka dan tutup pendidikan Taruna dilaksanakan oleh Danjen
Akademi TNI atau personil yang di tunjuk dari Akademi TNl.

2) Upacara Wisudajurit dilaksanakan oleh Panglima TNl.

Pusat Pendidikan lntelstrat.

1) Penyelenggaraan pendidikan upacara buka dan tutup pendidikan
dilaksanakan oleh Danpusdikintelstrat atau personil yang di tunjuk dari
lntelstrat.

2J Kursus Atase Pertahanan penyelenggaraan pendidikan upacara buka
dan tutup pendidikan dilaksanakan oleh Panglima TNl.,

r',
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d. Pusat Pendidikan Perfama.

1) Penyelenggaraan pendidikan yang dititipkan kepada Lembaga/Pusat
Pendidikan di luar Pusdikma upacara buka dan tutup pendidikan
dilaksanakan oleh Dankodiklat TNI atau personil yang di tunjuk dari
Pusdikma.

2) Untuk pendidikan yang dilaksanakan di Kodiklat TNI maka upacara
buka dan tutup pendidikan akan dilaksanakan oleh Danpusdikma dengan
lokasi tempat yang akan ditentukan oleh Dirdik Kodiklat TNl.

3) Presiden selaku lrup dalam pelaksanaan Praspa bagi siswa yang
lulus pendidikan di Pusdikma.

e. PusatPendidikanPengembanganSpesialisasi.

1) Penyelenggaraan pendidikan yang dititipkan kepada Lembaga/Pusat
Pendidikan di luar Pusdikbangspes upacara buka dan tutup pendidikan
dilaksanakan oleh Danpusdikbangspes atau personil yang di tunjuk dari
Pusdikbangspes.

2) Untuk pendidikan yang dilaksanakan di Kodiklat TNI maka upacara
buka dan tutup pendidikan akan dilaksanakan oleh Danpusdikbangspes
dengan lokasi tempat yang akan ditentukan oleh Dirdik Kodiklat TNl.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

15. Umum. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan merupakan rangkaian dari

berbagai detail kegiatan yang harus dilakukan secara terarah, dikoordinasikan, sejak
kegiatan pada Tahap Perencanaan sampai Tahap Pengakhiran. Tiap kegiatan dapat
berupa beberapa kegiatan yang berjalan secara simultan maupun suatu kegiatan yang

terpisah dari kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikembangkan oleh

setiap penyelenggara pendidikan sesuai kondisi setempat yang dihadapi, namun tetap
dalam koridor rambu aturan yang telah ditentukan,

to. Kegiatan Tahap Perencanaan.

Kegiatan Pokok.

n

1)

2)

3)

Brifing Danlemdik / Danpusdik.

Administrasi Kurikulum.

Administrasi Paket Instruksi.



4)

6)

7)

8)

o\

10)

11)

I
Administrasi Tenaga Pendidik.

Administrasi Tenaga Kependidikan.

Administrasi Peserta Didik.

Administrasi Metode Pengajaran.

Administrasi Alins/Alongins.

Administrasi Fasilitas Pendidikan.

Administrasi Evaluasi Pendidikan.

Administrasi Anggaran.

b. Uraian Kegiatan. Pada tahap ini,
menerima Program Pendidikan TNI yang
kegiatan-kegiatan :

kegiatan dimulai sejak Lemdik/Pusdik
tertuang dalam Progja TNI meliputi

1) Briefing Danlemdil</Danpusdik. Segera setelah menerima Progja
TNI yang didalamnya memuat Program Pendidikan TNI (diberikan
pada awal Tahun Anggaran dalam Rakorpers atau Rakordik),
Danlemdik/ Danpusdik melaksanakan Briefing kepada unsur staf
jajarannya, antara lain tentang:

Kebijakan, petunjuk, pengarahan dan penekanan pimpinan
TNI dibidang Pendidikan;

Program Pendidikan masing-masing; dan

Petunjuk Perencanaan dalam rangka penyelenggaraan
pendidikan yang akan dilaksanakan.

Administrasi Kurikulum.

a) Menghimpun dokumen-dokumen dan kurikulum yang berkaitan
dengan pendidikan yang akan diselenggarakan, terutama:

(1) Program Pendidikan (Progdik);

(2) Rangka Pelajaran Pokok (RPP);

(3) Acara Pendidikan (AP);

(4) Harga Nilai ( HN ); dan

(5) Pedoman Pengoperasian Kurikulum ( PPK);

b) Mencatat segala materi pada dokumen dan kurikulum yang
memerlukan tindak lanjut sebelum pendidikan dibuka, khususnya hal-
hal yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, atau
yang dalam hal-hal tertentu memerlukan penyempurnaan.

c) Melaporkan hal-hal yang perlu penyempurnaan serta saran
tindakan yang perlu diambil.

a)

b)

c)

?\
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Administrasi Paket Instruksi (Pl),

a) Mengecek, meneliii, mendata kelengkapan unsur_unsur paket
Instruksi yang harus ada pada Paket Instruksi masing_masing Mata
Pelajaran yang akan dioperasikan. Kegiatan ini dilakukan guna :

(tl Mengetahui dengan pasti kondisi setiap unsur paket
Instruksi yang akan dioperasionalkan baik secara kualitas
maupun secara kuantitas;

(2) Menyusun data kondisi Paket Instruksi pada masing_
masing Departemen; dan

(3) Menyusun rencana dan melaksanakan pembenahan,
yang harus selesai sebelum pendidikan dibuka.

b) Meneliti kembali kualitas masing-masing Unsur paket lnstruksi.
antara lain:

(1) Program Pengajaran (Progjar), khususnya tentang
keselarasan antara lain:

(a) rumusan tujuan instruksional umum dengan
tujuan pelajaran;

(b) pokok-pokok materi pelajaran dengan isi
pelajaran pada acara pendidikan;

(c) penentuan jumlah pertemuan dan alokasi jumlah
jam pelajaran tiap pertemuan, dengan alokasi jumlah Jp
pada acara pendidikan;

(d) penentuan metode-metode pengajaran yang
perlu ditambahkan, dengan metode pengajaran yang
ada pada acara pendidikan; dan

(e) perbandingan alokasi jam pelajaran teori dan
pelajaran praldek, dengan jumlah alokasi Jp dalam
acara pendidikan.

(2) Bahan Ajaran (Hanjar), terutama tentang :

(a) validitas, luas dan kedalaman materi: dan

(b) status, khususnya yang masih berupa referensi,
catatan Gumil, dan lain lain semacamnya yang harus
segera disusun menjadi Naskah Departemen;

(3) Persiapan Mengajar (Siapjar), terutama keselarasan:

(a) penjabaran TIU ke dalam TIK;

(b) antara subpokok bahasan dengan TIK;
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(c) penentuan macam-macam metode pengajaran
yang perlu ditarnbahkan sesuai tingkat kecakapan yang
diinginkan, dihadapkan dengan alokasi Jp yang
tersedia;

(d) antara metode pengajaran dalam Siapjar dengan
metode pengajaran pada Progjar;

(e) antara pembagian waktu tiap pertemuan dan
langkah, dengan luasnya sub pokok bahasan;

(0 antara pertanyaan yang dilemparkan kepada
Serdik, dengan TIK;

(S) antara pokok bahasan, dengan pokok materi
pelajaran pada Progjar;

(h) jumlah Siapjar dengan jumlah pertemuan yang
ditentukan dalam Progjar; dan

(D macam Siapjar sesuai peruniukannya (Siapjar
Pelajaran Teori, Siapjar/Renlap Pelajaran PraKek);

Buku Latihan Serdik, terutama keselarasan:

(a) antara pertanyaan yang diberikan untuk dijawab
secara tertulis oleh Serdik, dengan pokok-pokok materi
pelajaran dan TIU; dan

(b) antara pemberian tugas, Metode Pengajaran
yang digunakan, TlU, pokok-pokok materi pelajaran,
dengan alokasi jumlah JP;

Perangkat pengujian, terutama tentang:

(a) jumlah dari tiap bentuk persoalan, sesuai dengan
luas dari kedalaman materi Hanjar, pokok-pokok materi
pelajaran, TlUiTlK; dan

(b) ada atau tidaknya arahan jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara
institusional LemdiUPusdik, khususnya arahan jawaban
persoalan uraian;

(6) daftar Alins/Alongins, terutama tentang keselarasan
antara Jumlah dan macam Alins/Alongins yang dibutuhkan,
dengan jumlah Serdik, alokasi JP dan TIK/TIU.

c) Melakukan pengecekan kelengkapan jumlah dan isi paket
instruksi yang akan digunakan agar tidak terjadi kesalahan, sehingga
siap digunakan sebelum pendidikan dilaksanakan.

(4)

(5)



4)

lz

Administrasi Tenaga Pendidik (Gadik), yaitu :

a) menghimpun data tenaga pendidik tetap lembaga pendidikan,
LKT,dan Puscab/Fung dan kotama serta kebutuhannya;

b) menghimpun data riil tenaga pendidik yang ada dilembaga
pendidikan serta penentuan kebutuhan tenaga pendidik sesuai
dengan jenis dan macam pendidikan yang akan dilaksanakan;

c) menghimpun jumlah dan kebutuhan tenaga pendidik dari luar;

d) rnengetahui kekuatan tenaga pendidik dihadapkan kepada
kebutuhan pendid ikan/kursus; dan

e) mengambil langkahJangkah untuk mengatasi kekurangan
tenaga pendidik;

Administrasi Tenaga Kependidikan (Gapendik), yaitu :

a) menghimpun data riil tenaga kependidikan, perlengkapan serta
seluruh kebutuhannya yang terkait dengan proses pendidikan yang
akan dilaksanakan; dan

b) mempunyai data kekuatan dan kebutuhan tenaga
kependidikan terhadap macam dan jenis pendidikan yang akan
dilaksanakan;

6) Adminisirasi Peserta Didik (Serdik), menghimpun dan mencatat
kelengkapan administrasi peserta didik, yaitu:

a) mengetahui alokasi peserta didik;

b) menyiapkan format-formaVblanko yang dipergunakan oleh
peserta didik selama pendidikan/kursus;

c) menyiapkan model Uazahlsurat keterangan serta lampirannya
(daftar nilai), berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang ijazah;

d) mengetahui persyaratan-persyaratan bagi peserta didik
terutama persyaratan yang harus dibawa/diserahkan kepada
lembaga pendidikan; dan

e) formaVblankodisiapkan/disediakanpadatahappelaksanaan;

7) Administrasi Metode Pengajaran, menyiapkan metode pengajaran
yang akan digunakan dalam operasional pendidikan, baik untuk pelajaran
teori maupun praktek.

8) AdministrasiAlins/Alongins:

a) mendata dan menghimpun data riil Alins Alongins yang ada
dan yang dibutuhkan pada tiap macam jenis pendidikan; dan

5)
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b) menyiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi
kekurangan dan kerusakan Alins Alongins;

9) AdministrasiFasdik:

a) mendata kemampuan dan kekurangan riil Fasdik lembaga
pendidikan guna mendukung proses pendidikan; dan

b) menyiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi
kerusakan dan kekurangan Fasdik dalam mendukung proses
pendidikan;

10) Administrasi Evaluasi, penyiapan administrasi evaluasi berpedoman
pada Bujuknis Evaluasi Hasil Belajar di Lingkungan TNl.

1 1) Administrasi Anggaran, menghimpun dan mencatat kelengkapan
administrasi keuangan (Minku), yaitu:

a) mengadakan koordinasi tentang turunnya dana (Skop/P-3);

b) menyiapkan perangkaVkebutuhan pertanggungjawaban
keuangan (Wabku), dalam hal ini berkoordinasi dengan Pekas
setempat;

c) mengetahuibesarnyadanapendidikan/kursus;

d) merencanakan perhitungan biaya pengoperasian pendidikan
dihadapkan kepada Pagu yang telah disediakan;

e) memberikan saran-saran apabila pada salah satu bidang
pembiayaan kemungkinan terjadi kekurangan dana; dan

format, blanko serta prosedur pencairan dana dan
mengikuti ketentuan yang

17.

pertanggungjawaban keuangan (Wabku)
berlaku:

Kegiatan Tahap Persiapan.

Kegiatan Pokok.
r\

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Penerimaan Direktif Pendidikan.

Brifing Danlemdik / Danpusdik.

Penyiapan Katopsdik.

Penyiapan Renopsdik.

Paparan kesiapan Pusat Pendidikan.

Pengeluaran dan pendistribusian Renopsdik

Pengiriman laporan kesiapan pembukaan pendidikan.

Penerimaan surat perintah pembukaan pendidikan.
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10)
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Penerimaan calon peserta didik.

Persiapan upacara pembukaan pendidikan.

i'

b. Uraian Kegiatan.

1) PenerimaanDirektifPendidikan.

a) Direktif pendidikan adalah salah satu dokumen yang memuat
petunjuk pengarahan tentang operasional pendidikan dan penjabaran
dari kurikulum pendidikan serta penuangan kebijaksanaan terhadap
pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan.

b) Direktif pendidikan dikeluarkan oleh pejabat yang secara
organisatoris membawahi langsung lembaga pendidikan yang
bersangkutan. Diharapkan 1 (saiu) bulan sebelum pendidikan dibuka
Direktif pendidikan telah diterima oleh lembaga pendidikan yang
bersangkutan.

c) Format Direktif pendidikan beserta penjelasan pengisiannya
dapat dilihat pada Sublampiran C. contoh-1 dan 2.

2) Brifing Danlemdik / Danpusdik. Setelah menerima Direktif dari
satuan atasan, Danlemdik / Danpusdik mengadakan Brifing kepada seluruh
Staf terkait untuk memberikan petunjuk dan pengarahan serta memberikan
tugas-tugas untuk dapat mempersiapkan rencana penyelenggaraan
pendidikan dengan berpedoman pada Direktif pendidikan.

3) Penyiapan Katopsdik.

a) Tenaga Pendidik.

(1) Memberikan Brifing untuk penyiapan Gadik yang akan
ditugaskan melatih/mengajar.

(2) Mendata dan mengevaluasi Gadik yang ditugaskan baik
secara kuantitas maupun kualitas.

(3) Memberikan pembekalan berupa penataran dan
pendalaman materi pelajaran kepada Gadik dalam rangka
mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan Gadik.

(4) Menyiapkan paket instruksi oleh Departemen dan Gadik
guna mendukung kelancaran tugas pengajaran Gadik.

b) Tenaga Kependidikan. Penyiapan tenaga kependidikan
difokuskan pada penyusunan Satuan pelaksana yang dikaitkan
dengan jumlah alokasi calon Serdik yang akan di didik.
Pengisian dan pengorganisasian satuan pelaksana harus dapat
memenuhi kebutuhan personel tenaga pembimbing/pengasuh Serdik,
sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
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Bahan Ajaran.

(1) Penyiapan Hanjar di titik beratkan pada pemutakhiran
dan valid tidaknya Hanjar yang akan dioperasikan dan
relevansinya dengan tujuan dan sasaran pendidikan dengan
berpedoman kepada acara pendidikan yang ditetapkan dalam
kurikulum pendidikan.

(2) Menentukan Hanjar yang digunakan serta
memperbanyak sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

(3) Hanjar didistribusikan kepada Serdik minimal 3 hari
sebelum pelajaran diberikan.

d) Metode Pengajaran. Metode pengajaran yang
digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis pendidikan yang
akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Bujuknis Metode
Pengajaran dan Kurikulum Pendidikan.

e) Evaluasi Belajar. Penyiapan evaluasi belajar baik untuk teori
maupun praktek perlu disiapkan sebagai alat ukur pencapaian hasil
belajar Serdik dengan memperhatikan Bujuknis Evaluasi Hasil Belajar
di Lingkungan TNl.

f) AlinslAlongins. Penyiapan Alins/Alongins ditujukan untuk
menambah efektifitas penyampaian pelajaran dan menunjang
penggunaan meiode pengajaran yang digunakan.

(1) Penyiapan Alins. Alins yang disiapkan berupa Alins
umum dan khusus, baik murni maupun tidak murni dengan
bentuk antara lain :

(a) Alins 2 Dimensi : Photo-photo, film instruksi,
slide, gambar-gambar yang berkaitan dengan materi
pelajaran yang disampaikan serta peta-peta yang
berkedar besar maupun berkedar kecil.

(b) Alins 3 Dimensi : Model-model yang berkaitan
dengan jenis/macam pendidikan yang diselenggarakan.

(c) Alins hidup baik manusia maupun hewan sebagai
alat peraga.

(2) Alongins. Alongins yang disiapkan dalam berfungsinya
Alins yang disiapkan, antara lain :

(a) Papan tulis dan perlengkapan kelas.

(b) PaPan gambar.

(c) oHP.
(d) Slide ProYektor.

(e) Film proyeKor.



(3) Alins/Alongins yang disiapkan dikoordinasikan oleh
Departemen/bagian terkait dengan para Gadik yang akan
mengoperasikan pelajaran, sesuai norma yang ditetapkan
dalam Bujuknis ientang Norma Alins/Alongins.

S) Fasilitas Pendidikan. Fasdik yang disiapkan disesuaikan
dengan alokasi Serdik serta kemampuan Pusat Pendidikan yang
bersangkutan, meliputi :

(1) Fasilitaslnstruksi:

(f)

(s)

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

G)

(h)

(r)

0)

(k)

(t)

(m)

(n)

(o)
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Alat-alat audio visual.

Genset.

ruang kelas;

ruang laboratorium;

ruang yudha;

ruang simulasi;

ruang model;

ruang aplikasi;

ruang bak pasir;

ruang/lapangan tembak;

lapangan granat tangan;

lapangan halang rintang;

lapangan olah raga;

menara seroa guna;

daerah/lapangan latihan;

ruang diskusi; dan

ruang fitness.

(2) Fasilitas Akomodasi:

(a) ruang tidur baik barak maupun mess;

(b) ruang makan;

(c) ruang dapur;

(d) ruang MCK;

(e) ruang perpustakan;

(0 ruang pertemuan;

(S) ruang beribadah;

(h) ruang kesenian;



(3) Fasilitas pelayanan jasa, antara lain:

(i)

(,)

(k)

o
(m)

(n)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(0
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ruang kantin;

ruang percetakan;

ruang cuci dan binatu;

ruang garasi kendaraan;

ruang gudang; dan

ruang kantor.

pelayanan jasa

pelayanan jasa

pelayanan jasa

pelayanan jasa

pelayanan jasa

pelayanan jasa

4)

perneliharaan;

angkuian;

perawatan kesehatan;

konstruksi;

komunikasi; dan

perbekalan.

h) Anggaran. Anggaran pendidikan di siapkan sesuai dengan
rencana program dan anggaran bidang pendidikan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran yang
berlaku. Perencanaan penggunaan anggaran diatur secara efektif
dan efisien sesuai dengan mata anggaran yang telah ditentukan
untuk kepentingan operasional pendidikan.

Penyiapan Renopsdik.

a) Renopsdik merupakan penjabaran kurikulum ke dalam bentuk
Katdaldik tingkat operasional beserta perangkat pendukung
pendidikan lainnya.

b) Renopsdik disiapkan oleh Lembaga Pendidikan/Pusat
Pendidikan dengan berpedoman kepada kurikulum pendidikan yang
digunakan, serta Direktif pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat
atasan langsung lembaga pendidikan yang bersangkutan.

c) Tujuan Renopsdik adalah untuk menjamin keberhasilan
pengoperasian pendidikan terhadap pendidikanijenis pendidikan yang
dilaksanakan.

d) Bentuk Renopsdik disesuaikan dengan bentuk yang telah
ditentukan (dibakukan) dengan berpedoman pada Bujuknis tentang
Sun Renopsdik.

e) Renopsdik dilampiri dengan:

(1) kalenderpendidikan;

(2) Progjar;



(3)

(4)
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korelasi mata pelajaran;

RPT;
(5) Renbimsuh;

(6) daftar tenaga pendidik;

(7) struKur organisasi Satdik;

(B) daftar Hanjar;

(9) Renpam;

(10) Renduklog;

(11) anggaran Opsdik; dan

(12) daftar distribusi.

5) Paparan Kesiapan Pendidikan Lemdik/Pusdik. Danlemdik/
Danpusdik memaparkan kesiapan Lembaga Pendidikan/pusat pendidikan
untuk menyelenggarakan pendidikan kepada Dan Atasan dan LKT terkait,
,.,t^^^^- +,,i.,^^.usr rvcu I r.ujucu l.

a) sebagai upaya Danlemdik/Danpusdik melaporkan seberapa
jauh kesiapan Lemdik/Pusdik, khususnya bidang Katopsdik kepada
Komandan atasan serta melaporkan permasalahan yang mungkin
dihadapi untuk dapatnya memperoleh penyelesaian utamanya yang
berkaitan dengan kebijaksanaan pimpinan (di luar kewenangan
Danlemdik/Danpusdik); dan

b) sebagai sarana/fungsi pengawasan/kontrol oleh Komandan
Atasan Lemdik/Pusdik untuk menjamin kelancaran pendidikan yang
akan diselenggarakan.

c) Hal-hal yang dipaparkan.

(1) Katdaldik, kesiapan Lemdik/Pusdik dalam menjabarkan
kurikulum dalam bentuk Katdaldik tingkat operasional.

(2) Katopsdik, kesiapan Katopsdik dalam mendukung
kegiatan proses belajar mengajar terhadap pendidikan yang
akan diselenggarakan.

(3) Hambatan yang dihadapi menyangkut masalah
Katdaldik maupun Katopsdik yang memerlukan
pemecahan/penanganan segera, khususnya yang di luar
kewenangan Danlemdik/Danpusdik.

(4) Renbimsuh adalah rencana bimbingan pengasuhan
yang dilakukan oleh DansatdiUDansus secara terencana dan
terprogram untuk menambah pengetahuan para siswa sesuai
penilaian (bidang sikap dan perilaku, bidang pengetahuan dan
ketrampilan, bidang jasmani).
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(5) Paparan kesiapan pendidikan dilaksanakan paling
lambat satu minggu sebelum pembukaan pendidikan.

d) Kewenangan menerima paparan kesiapan Lemdik/pusdik
(Renopsdik), diatur sebagai berikut:

(1) Pusat Pendidikan Pertama.

(a) Asopsdik memaparkan (Renopsdik) kepada
Danpusdikma dan Staf terkait.

(b) Danpusdikma memaparkan kesiapan renopsdik
kepada Dankodiklat TNl.

(2) Pusdikbangspes.

(a) Asopsdikmemaparkankesiapannya(Renopsdik)
kepada Danpusdikbangspes dan Staf terkait.

(b) Danpusdikbangspes memaparkan kesiapan
renopsdik kepada Dankodiklat TNl.

(3) Pusat Pendidikan Inielstrat.

(a) Asopsdikmemaparkankesiapannya(Renopsdik)
kepada Danpusdikintelstrat dan Staf terkait.

(b) Danpusdikintelstrat memaparkan kesiapan
renopsdik kepada Dankodiklat TNl.

(4) Pendidikan Intergratif Taruna Akademi TNI tingkat 1

pola '12 bulan.

(a) Danmencandra memaparkan kesiapannya
(Renopsdik) kepada Danjen Akademi TNI dan staf
terkait.

(b) Danjen Akademi TNI memaparkan renopsdik
kepada Panglima TNI.

(5) Sesko TNl.

(a) Dirdik memaparkan (Renopsdik) kepada
DanseskoTNl dan Staf terkait.

(b) Dansesko TNI memaparkan kesiapan renopsdik
kepada Panglima TNl.

6) Pengeluaran dan Pendistribusian Renopsdik. Pengeluaran dan
pendistribusian Renopsdik dilaksanakan setelah dilaksanakannya
penyempurnaan sesuai dengan hasil keputusan pada saat paparan
kesiapan pendidikan Lemdik/Pusdik (Renopsdik).
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Pengiriman laporan kesiapan pembukaan pendidikan.

a) Laporan kesiapan pembukaan pendidikan dibuat oleh
Asopsdik yang bersangkutan dialamatkan kepada pejabat satuan
atasan langsung Lemdik/Pusdik dengan tembusan kepada Dan
pembina pendidikan masing-masing.

q Laporan kesiapan pembukaan pendidikan yang akan
dilaksanakan dikirim paling lambat 2 minggu sebelurn pe-ndiOikan
dibuka.

c) Laporan kesiapan perdidikan hendaknya dilampirkan dengan
rencana operasional pendidikan.

Penerimaan surat perintah pembukaan pendidikan.B)

a) Surat perintah pembukaan pendidikan dikeluarkan
Dankodiklat TNl, Danjen Akademi TNI dan Dansesko TNI
berisikan antara lain:

oleh
yang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

hari/tanggal;

waktu pembukaan pendidikan;

tempat upacara;

jumlah Serdik;

pejabat lrup/cadangan lrup; dan

hal-hal yang bersifat seremonial.

o\

b) Surat perintah ini merupakan dasar lembaga pendidikan dalam
pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Penerimaan Calon Serdik.

a) Pendataan para caion peserta didik (data administrasi).dan
meneliti/mengecek suraVdokumen yang merupakan persyaiatan
Serdik.

b) Pengorganisasian calon peserta didik ke dalam organisasi
Satdik yang telah disiapkan.

c) Penyerahan peralatan/perlengkapan inventaris satuan yang
dipinjamkan selama pendidikan termasuk tanda peserta didik.

d) Penempatan calon Serdik ditempat penampungan/barak yang
telah disiaokan.

e) Pemberian petunjuk-petunjuk sementara oleh Dan
satdik/Pasiopsdik yang diberlakukan kepada calon Serdik termasuk
pemberitahuan acara dalam rangka upacara pembukaan pendidikan
meliouti:
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(1) latihan Permildas yang diperlukan dalam rangka
mengikuti upacara pembukaan pendidikan;

(2) penunjukan perwakilan calon Serdik dalam upacara
pembukaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan

(3) latihan upacara pembukaan pendidikan.

f) Memberikan buku petunjuk siswa yang memuat tentang hak
dan kewajiban siswa serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Serdik agar dapat menjadi pedoman selama di lembaga pendidikan.

S) Menentukan batas toleransi keterlambatan hadir Serdik. Bagi
calon Serdik yang terlambat melaporimengikuti pembukaan
pendidikan dapat diterima, apabila:

(1) terlambat tidak melebihi 2 hari kerjalpelajaran sejak
pendidikan/kursus dibuka, bagi pendidikan/kursus yang jangka
waktunya 1 s.d 1,5 bulan;

(2) terlambat tidak melebihi 3 hari kerja/pelajaran sejak
pendidikan/kursus dibuka, bagi pendidikan/kursus yang
jangka waktunya 2 bulan;

(3) terlambat tidak melebihi 6 hari kerjaipelajaran sejak
pendidikan dibuka, bagi pendidikan/kursus yang jangka
waktunya 3 s.d 6 bulan; dan

(4) terlambat tidak melebihi 12 hari kerja/pelajaran sejak
pendidikan dibuka, bagi pendidikan/kursus yang jangka
waktunya 7 s.d 12 bulan.

h) Menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan peserta didik
datang terlambat (tidak melampaui batas waktu) adalah:

(1) membawa surat keterangan keterlambatan dari satuan
asat;

(2) segera mengikuti pelajaran-pelajaran yang berlaku saat
itu dan mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal;

(3) Tidak diberi ekstra pelajaran tersendiri baik dalam waktu
jam-jam kerja maupun diluar jam kerja; dan

(4) mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan dalam waktu
dekat, serta mengikuti ujian-ujian susulan (yang ketinggalan).

10) Persiapan Upacara Pembukaan Pendidikan, meliputi :

a) penyiapan tata upacara dan kelengkapannya;
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b) pengiriman undangan untuk menghadiri upacara pembukaan
pendidikan;

c) penyiapan laporan pembukaan pendidikan; dan

d) geladi kotor dan geladi bersih upacara pembukaan pendidikan.

Kegiatan Tahap Pelaksanaan.

a, Pokok Kegiatan.

1) upacara pembukaan pendidikan;

2) evaluasi awal;

3) pengiriman laporan pelaksanaan pembukaan pendidikan;

4) kegiatan masa orientasi atau masa penyegaran;

5) hal-hal khusus pada operasional pendidikan;

6) kegiatan proses belajar mengajar;

7) kegiatan Bimsuh;

8) penilaian terhadap setiap aspek evaluasi;

9) pencocokan data administrasi personel;

10) penyiapan bahan Sidang Dewan Penasehat pendidikan;

11) sidang Dewan Penasihai Pendidikan;

12) sidang Dewan Penasihat Pendidikan Khusus;

13) pengembalian Serdik yang bermasalah;

14) pengiriman laporan kesiapan penutupan pendidikan;

15) penyelesaianadministrasiSerdik;

16) penerimaan surat perintah penutupan pendidikan;

17) persiapan upacara penutupan pendidikan;

18) pelaksanaan upacara penutupan pendidikan;

19) pengiriman laporan pelaksanaan penutupan pendidikan; dan

20) kegiatan pasca penutupan pendidikan.

Uraian Kegiatan Tahap Pelaksanaan,

1) Upacara Pembukaan Pendidikan. Kegiatan ini merupakan tanda
dimulainya penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaannya disesuaikan
dengan TUM TNI yang berlaku.
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Evaluasi awal.

q) ... Pada. dasarnya hasil seleksi masuk pendidikan calon peserta
didik akan diberikan kepada Lemdik/pusdik baik bidang sikap perila[u
(Dapen), bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan maupun bidang
jasmani, yang akan dijadikan data awal pendidikan.

b) Evaluasi awal diberikan kepada Serdik untur< mengetahui

3)

tingkat kemampuan awal peserta didik di bidang sikap dan p6rilaku,
bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan serta Uidang jasmani,
dalam pelaksanaannya.

c) Evaluasi awal dilaksanakan setelah pendidikan dibuka,
waktunya diatur dengan kegiatan masa orientast arau masa
penyegaran.

Pengiriman Laporan Pelaksanaan Pembukaan pendidikan.

a) Laporan Pelaksanaan pembukaan pendidikan dibuat oleh Dan
Pusat Pendidikan yang bersangkutan dialamatkan kepada pejabat
satuan atasan langsung Pusat Pendidikan dengan tembusan kepada
Komandan pembina pendidikan masing-masing.

b) Laporan pelaksanaan pembukaan pendidikan dikirim paling
!ambat 1 minggu setelah pembukaan pendidikan.

Kegiatan Masa Orientasi atau Masa Penyegaran.

a) Masa orientasi, diperuntukan bagi Siswa, dengan tujuan untuk
memperkenalkan pola kehidupan militer bagi calon Serdik dari
sumber masyarakat umum dan serdik dari Militer aktif. Dari sisi lain
masa orientasi ini merupakan upaya LemdiUpusdik dalam
mempersiapkan para Serdik dalam mengikuti pendidikan, baik fisik
maupun mental serta menumbuhkan rasa kebersamaan diantara
para Serdik. Adapun bentuk kegiaiannya adalah:

(1) kegiatan orientasi, diberikan pada peserta didik pertama
untuk penyesuaian terhadap macam pendidikan dari
kehidupan biasa/masyarakat ke dalam kehidupan pendidikan.
Sedangkan bagi peserta didik dari militer aktif, orientasi ini
bertujuan untuk pengenalan lingkungan dan suasana Lemdik
serta penyegaran agar dapat beradaptasi dengan suasana dan
kegiatan pendidikan dalam rangka pencapaian sasaran
pendidikan sesuai macam dan jenis pendidikannya, kegiatan
diarahkan pada :

(rl pemberian penjelasan tentang berbagai
keharusan/larangan/sanksi yang berlaku, pembekalan
yang akan diterima selama proses pendidikan, serta
hak dan kewajiban Serdik;

(b) pengenalan lingkungan (Pangkalan, Organisasi,,
situasi dan kondisi masyarakat sekitar Lemdik/pusdik
dil);

4)
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(c) penanaman awal sikap mentaliperilaku khas
prajurit, untuk menghapus sikap mental/perilaku sipil
yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan
prajurit; dan

(d) penanaman awal sikap mental/perilaku yang
sesuai dengan nilai-nilai kebanggaan Korps/Seloka/
Tradisi dari masing-masing Korps/kecabangan/fungsi
(khususnya pada Dikma sesuai Strata
kepangkatannya).

(2) Kegiatan pemberian motivasi. Kegiatan ini diwujudkan
dengan pemberian motivasi Serdik dalam mengikuti kegiatan
pendidikan, serta pemberian penjelasan tentang Progdik agar
Serdik memahami tujuan pendidikan.

(3) Kegiatan pengisian. Kegiatan ini diwujudkan berupa
penanaman nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus yang
hendak dicapai dalam pendidikan tersebut. Kegiatan masa
orientasi ini dilaksanakan sesuai dengan acara pendidikan
yang ditetapkan dalam kurikulum.

b) Masa penyegaran, diperuntukan bagi Diktuk, Dikbangspes,
dengan tujuan untuk merubah sikap mental prajurit dalam alih status.
Kegiatan yang dilaksanakan relatif sama dengan masa orientasi
namun materinya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.Titik
berat kegiatan diarahkan pada:

(1) pemberian penjelasan tentang berbagai keharusan/
larangan/sanksi yang berlaku, pembekalan yang akan diterima
selama proses pendidikan, serta hak dan kewajiban Serdik;

(2) pengenalanlingkungan(Pangkalan,Organisasi, situasi
dan kondisi masyarakat sekitar LemdiUPusdik, dll);

(3) penanaman awal sikap mental/perilaku, jasmaniah
maupun kejiwaan yang mendorong pengubahan dari sikap
mental/perilaku siswa; dan

(4) penanaman awal sikap mental/perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai kebanggaan Korps/Selokaffradisi dari
masing-masing peserta didik,

Masa orientasi atau masa penyegaran dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Bujuknis tentang masa orientasi
dan masa penyegaran. Penggunaan bekal munisi pada masa
orientasi dan masa penyegaran berpedoman pada Bujuknis tentang
ketentuan bekal munisi.

(5) Hal-hal khusus pada masa orientasi pendidikan. Guna
menyiapkan diri peserta didik sebelum mengikuti pendidikan
diberlakukan hal-hal khusus untuk peserta didik sebagai
berikut:
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(1) Tidak diijinkan untuk menerima/mengirim surat selama
masa orientasi.

Tidak diijinkan masuk kantin selama masa orientasi.

Tidak diijinkan menerima tamu selama masa orientasi.

Tidak diijinkan Pesiar dalam masa orientasi.

Tidak diijinkan lB selama 2 bulan pertama.

(2)

(3)

(5)

5) KetentuanpelaksanaanLongweekend.

a) Untuk Serdik Pusdikma, pusdikbangspes dan pusat
Pendidikan lntelsrat, Mako Akademi TNl, Sesko TNI pengajuan
pelaksanaan Longweekend maksimal 1 kali, untuk pendidikan di iNl.

b) Untuk Serdik yang mengikuti pendidikan pada hari besar
pengajuan pelaksanaan Longweekend dipertimbangkan dan
diputuskan oleh Danlemdik/Danpusdik.

6) Kegiatan proses belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan proses
interaksi antara tenaga pendidik dengan Serdik baik di kelas maupun di
lapangan dengan menggunakan metode pengajaran yang ditentukan dalam
rangka mentransfer/mentransformasikan kepribadian/kejuangan, ilmu
pengetahuan dan keterampilan serta ketangkasan jasmani untuk mencapai
tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Renopsdik
yang telah disusun, proses ini diwujudkan dalam bentuk Katdaldik tinokat
operasional berupa : Kalender pendidikan, Program pengajaran, RipT,
Jadwal mingguan dan persiapan mengajar.

7) Kegiatan Bimbingan dan
pada dasarnya diiaksanakan
berpedoman pada kurikulum yang
dan perilaku, aspek pengetahuan
pelaksanaanya berpedoman pada
Lingkungan Lemdik / Pusdik TNI .

Pengasuhan (Bimsuh). Kegiatan Bimsuh
sepanjang operasional pendidikan

dioperasikan menyangkut aspek sikap
dan keterampilan serta aspek Jasmil,

Bujuknis tentang Bimsuh Serdik di

8) Penilaian terhadap setiap aspek Evaluasi. Evaluasi prestasi
hasil didik dilaksanakan dengan mengukur pencapaian pendidikan melalui
seiiap aspek, meliputi:

a) Evaluasi aspek sikap dan perilaku dilaksanakan setiap saat
selama penyelenggaraan pendidikan oleh para pembina yang terkait
secara periodik sesuai jenis dan jangka waktu pendidikan/kursus, dan
selanjutnya diakumulasikan pada akhir pendidikan yaitu:

(1) Bagi pendidikan/kursus jangka waKu 1 s.d 2 bulan
dilaksanakan setiap minggu.

(2) Bagi pendidikan/kursus jangka waKu 2 bulan lebih
dilaksanakan setiap bulan.
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b) Evaluasi aspek ilmu pengetahuan dan keterampilan
dilaksanakan oleh para Gadik dan Pelatih dengan naskah materi
evaluasi ditentukan oleh Kadep sebagai pembina materi yang
bersangkutan pada setiap materi pelajaran baik llmu pengetahuan
maupun keterampilan. Adapun ketentuan penggunaan kartu bagi

'Serdik yang melanggar aturan ujian tertulis adalah sebagai berikut :

(1) Kartu kuning : Diberikan sebagai peringatan tegoran
dan sanksi selanjutnya Serdik dicatat.

(2) Kartu merah : Serdik langsung dikeluarkan dari
ruangan ujian, dicatat dan BAP (diberlakukan bagi Serdik
yang menyontek langsung dari Hanjar atau referensi lain,
tidak mengerjakan ujian, membuat kekacauan dan sudah
diberikan peringatan). Untuk sanksi yang diberlakukan bagi
Serdik yang memdapatkan kartu merah adalah dikeluarkan
dari pendidikan.

c) Evaluasi aspek Jasmani, dilaksanakan oleh pembina jasmani.
Dalam melaksanakan penilaian prestasi Serdik berpedoman pada
Bujuknis Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik.

9) Pencocokan data administrasi personel. Dalam rangka
penyiapan administrasi personel untuk kebutuhan penyelesaian admnistrasi
Serdik diakhir pendidikan perlu diadakan sinkronisasi data administrasi
personel dari Serdik untuk diproses di Lemdik / Pusdik yang bersangkutan.

10) Penyiapan bahan sidang Wanhatdik. Penyiapan dilaksanakan
dalam rangka evaluasi hasil belajar Serdik pada ketiga aspek penilaian
yang meliputi sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta
jasmani disetiap akhir tahap pendidikan. Kegiatan dilaksanakan menjelang
pelaksanaan sidang Wanhatdik di minggu terakhir setiap tahap atau minggu
terakhir pendidikan. Bahan sidang Wanhatdik disiapkan oleh Kasiopsdik,
Dansatdik, Kasijianbangdik dan Kabagdik.

11) Sidang Dewan Penasehat Pendidikan.

WaKu

Tempat

: Minggu terakhir pada setiap tahap akhir
pendidikan.

: Mako Lemdik/Pusdik.

Pimpinan sidang : DanlWadan Lemdik/Pusdik.

Peserta sidang :

(1) Staf Dirdik masing masing Pusdik, Mako Akademi TNI

dan Sesko TNL

(2) Pejabat LKT (Staf Bincab/Binsen/Bindiklat)

(3) Para Staf Lemdik/Ppsdik.

(4) Danse/DansatdikterkaitSerdik.

a)

d)

b)

c)
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(5) Pejabat Urmindik.

(6) Pejabat Jasmil.

(7) Dokter/UrkesLemdiUPusdik.

e) Inti acara sidang :

(1) Menentukan lulus/tidak lulus pada
pendidikan.

(2) Menentukan prestasi Serdik yang
penentuan predikat dari yang tertinggi sampai
terendah.

tahap akhir

lulus dengan
dengan yang

12) SidangWanhatdiksus. Dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
apabila terjadi hal-hal yang bersifat luar biasa, dimana karena satu dan lain
hal Serdik dikembalikan ke kesatuan asal sebelum masa pendidikan
berakhir, pelaksanaan sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Waktu

Tempat

Pimpinan

Peserta sidang

: Sesuai dinamika yang ada

: LemdikiPusdik

: DanMadan Lemdit</Pusdik

: Sesuai dengan kejadian.

(1) Bila Serdik terkait dengan perkara pidana/perdata,
pelanggaran disiplin, pelanggaran perkusis, peserta sidang
sebagai berikut:

(a) Staf Dirdik Lemdik/Pusdik.

(b) Pejabat LKT.

(c) Danse/DansatdikterkaitSerdik.

(d) Para Asopsdik, Kadep Lemdik/Pusdik.

(e) Kabagpam,KasipamLemdik/Pusdik.

(f) Aspers, Kasiminlog/U rmindik.

(S) Dankelas, Bakelas Serdik.

(h) Serdik yang bermasalah (kecuali Serdik yang

melakukan desersi).

0 Perwira Hukum.

0 Perwira Psikologi.

(2) Bila Serdik terkait dengan persyaratan administrasi,
kesehatan, jasmani, peserta sidang sebagai berikut:

(a) Staf Dirdik masing masing LemdiUPusdik



(b)

(d)

(e)

(0

(s)

(h)

(i)
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Pejabat LKT.

Danse/Dansatdik terkait Serdik..

Asopsdik, Kadep Lemdik/Pusdik.

Kabagpam, Kasipam LemdiUPusdik.

Aspers, Kasiminlog/Urmindik.

Dankelas, Bakelas Serdik.

Serdik (bisa dihadirkan/bisa tidak).

Perwira Kesehatan (DoKer dan psikologi).

13) Pengembalian Serdik yang bermasalah,

a) Kegiatan pengembalian peserta didik yang bermasalah.
Merupakan kegiatan untuk mengembalikan peserta didik ke kesatuan
asalnya, khusus untuk pendidikan pembentukan (yang
diselenggarakan oleh Pusdikma dan Mako Akademi TNI) di
kembalikan ke Panitia Daerah. Pengembalian siswa di sebabkan oleh
beberapa faKor antara lain:

(1) keterlambatanmemasukiLemdik/Pusdik;

(2) kondisi-kondisitertentu;

(3) ketidakhadiran/meninggalkanpelajaran;

(4) pengembalian tidak hormat; dan

(5) tidak melengkapi/memenuhi persyaratan administrasi

yang ditentukan didalam kurikulum.

b) Ketentuan pengembalian Serdik. Keterlambatanmemasuki
Lemdik/Pusdik.

(1) Batas waktu keterlambatan yang mengakibatkan
seorang peserta didik dapat dikembalikan adalah:

(a) melampaui 2 hari kerja/pelajaran bagi
pendidikan/kursus yang jangka waKunya 1 s.d. 1,5
bulan:

(b) melampaui 3 hari kerja/pelajaran bagi
pendidikan/kursus yang waKunya 2 bulan;

(c) melampaui 6 hari kerja/pelajaran bagi
pendidikan/kursus yang jangka waktunya 3 - 6 bulan;
dan

(d) melampaui 12 hari untuk pendidikan/kursus yang
jangka waKunya 7 - 12 bulan.

Pengembalian karena kondisi tertentu:(2)
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(a) kondisi fisik setelah masuk pendidikan tidak
memungkinkan lagi untuk tetap mengikuti pendidikan;

(b) tidak mencapai prestasi yang ditentukan;

(c) diminta oleh Dan/Ka yang bersangkutan dan
telah disetujui dengan surat pengembalian oleh
DanlemdiUDanpusdik karena kebutuhan untuk tugas;

(d) tidak dapat menunjukan hasil lulus test
kesehatan;

(e) peserta didik cacat dalam latihan;

(D terjadi kehamilan pada siswa didik wanita; dan

(S) untuk siswa yang telah dinyatakan oleh dokier
RST/Lembaga pendidikan dan telah melalui sidang
Wanhatdiksus tidak dapat melanjutkan pendidikan akan
dikembalikan ke satuan yang bersangkutan.

Meninggalkan pelajaran yang sah:

(a) melampaui 6 hari kerja berturulturut bagi
Dik/Sus dengan jangka waktu 2 bulan/kurang;

(b) melampaui B hari kerja berturufturut bagi
Dik/Sus dengan jangka waKu 4 bulan/kurang.;

(c) melampaui 15 hari kerja berturut-turut bagi
Dik/Sus dengan jangka waKu 5 bulan/lebih; dan

(d) melampaui 30 % hari kerja dalam pendidikan,
tidak berturufturut.

Pengembalian dengan tidak hormat:

(a) pengembalian dengan tidak hormat terhadap
peserta didik, disebabkan oleh alasan-alasan tertentu;

(b) para peserta didik dapat dikembalikan dengan
tidak hormat apabila:

i) meninggalkan pelajaran dengan alasan
yang tidak sah, melampaui waKu yang telah
ditentukan:

iD melanggar hukum militer/peraturan-
peraturan yang berlaku dalam pendidikan/
kursus;

iiD melakukan kejahatan (tindak pidana);

(4)
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iv) mencontek/terang-terangan membuka
kerpekan pada saat pelaksanaan ujian tertulis
maka akan langsung diberikan kartu merah oleh
pengawas ujian dan dikeluarkan dari ruang ujan
untuk diproses selanjutnya;

v) pelecehan
seksual;

vi) perkelahian
atau masyarakat
proses hokum; dan

seksual/penyimpangan

antar siswa, dengan organik
sipil yang memberi dampak

vii) Keterlibatan kasus Narkoba.

(5) Tidak melengkapi/memenuhi persyaratan administrasi
yang ditentukan di dalam kurikulum. Batas waktu melengkapi
persyaratan adalah:

(a) melampaui 5 hari kerja/pelajaran bagi
pend idikan/kursus yang jangka waktunya 1 s.d. 2 bulan;

(b) melampaui t hari kerjaipelajaran bagi
pendidikan/kursus yang jangka waKunya 3 s.d. 6 bulan;
dan

(c) melampaui 1 5 hari kerja/pelajaran bagi
pendidikan/kursus yang jangka waktunya 7 s.d. 12
bulan.

14)

15)

Pengiriman laporan kesiapan penutupan pendidikan.

a) Laporan dikirim kepada Komandan atasan Lemdik/Pusdik,
sebagai dasar penerbitan surat perintah penutupan pendidikan.

b) Laporan dikirim paling lambat 2 minggu sebelum pendidikan

ditutup.

Penyelesaian administrasi Serdik,

a) Administrasi pendidikan:

(1) Surat Keputusan lulus/tidak lulus pada akhir tahap
pendidikan yang ditanda tangani oleh DanlemdiUDanpusdik;

(2) daftar nilai prestasi Serdik pada tahap yang

bersangkutan/akhir pendidikan yang disiapkan sebagai bahan
lampiran ijazah yang ditanda tangani olah

Danlemdik/DanPusdik; dan

(3) ijazah Yang bersangkutan.

b) Adminishasi personel. Pengajuan data p,ersonel dari Serdik

untuk dialihkan ke Pusat Pendidikan/Kesatuan berikutnya.



24

c) Administrasi logistik.
dalam rangka pengalihan
berikutnya,

Pengajuan data Minlog dari Serdik
Minlog ke Pusai Pendidikan/Kesatuan

16) Penerimaan surat perintah penutupan pendidikan.

a) Surat Perintah dikeluarkan oleh Dan Atasan Lemdik/Pusdik.

b) Surat Perintah tersebut digunakan sebagai dasar untuk
mempersiapkan penutupan pendidikan.

17) Persiapan upacara penutupan pendidikan. Menyiapkan semua
kegiatan dan keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan penutupan
pendidikan antara lain:

a) menyiapkan tata upacara beserta kelengkapan yang
diperlukan;

b) menyebarkan undangan untuk hadir dalam upacara; dan

c) latihan upacara (geladi kotor dan geladi bersih).

1B) Pelaksanaan upacarapenutupan pendidikan.

a) Tanggal waKu penutupan pendidikan disesuaikan dengan
yang tercantum dalam direktif pendidikan.dan waktu pendidikan yang
ada di kurikulum Pendidikan.

b) Tempat, pusat pendidikan penyelenggara pendidikan.

c) lrup, berlaku ketentuan yang sama dengan pada saat
pembukaan.

d) Inti upacara:

(1) pelepasan tanda Serdik;

(2) pernyataan resmi penutupan pendidikan; dan

(3) amanat lrup.

Pengiriman laporan pelaksanaan penutupan pendidikan'

a) Laporan pelaksanaan penutupan pendidikan dibuat oleh
Asopdik yang bersangkutan dialamatkan kepada pejabat satuan
atasan langsung Pusat Pendidikan dengan tembusan kepada
Danpusdikma, Danpusdikbangspes, Danpusdikintelstrat, Dansesko
TNl, Danjen Akademi TNl.

1s)
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b) Laporan pelaksanaan penutupan pendidikan dikirim paling

lambat 1 minggu setelah penutupan pendidikan.

20) Kegiatan pasca penutupan pendidikan. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi:

a) penyerahan Kep lulus/tidak lulus yang ditanda tangani oleh
Danlemdik/DanPusdik:

b) penyerahan ljazah dan lampiran daftar nilai;

c) penyerahan suratperintah pengembalian/pengalihan mantan
Serdik ke Kesatuan yang ditetapkan; dan

d) penyerahan biaya perjalanan dinas (BPD)'

Kegiatan Tahap Pengakhiran.

a. Pokok Kegiatan.

1) Kegiatankonsolidasi'

2) Kegiatan evaluasi Gardik.

3) Penyusunan laporan Gardik dengan berpedoman kepada hasil

evaluasi Pendidikan.

4) Pengirimanlaporanpenyelenggaraanpendidikan'

5) LaPoran Evaluasi Pendidikan.

b. Uraian Kegiatan-

1) Kegiatan konsolidasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan
penelahaan semua aspek Pendidikan yang terkait dalam penyelenggaraan

pendidikan Yaitu:

a) konsolidasi flsik meliputi kegiatan penelahaan semua. jenis-
jenis perangkat Opsdik yang bersifat fisik yang mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan; dan

b) konsolidasi administrasi meliputi penelaahan terhadap semua
perangkat Opsdik yang bersifat administrasi yang digunakan untuk

mendukung penyelenggaraan pendidikan.

2) Kegiatan Evaluasi' Kegiatan ini merupakan kegiatan pembulatan

terhadap hasil evaluasi yang diselenggarakan/selama pelaksanaan operasi

pendidikan terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

a) hasil prestasi belajar Serdik dikaitkan dengan tujuan dan

sasaran Pendidikan;



b) hasil evaluasi kurikulum dalam rangka pengembangan

kurikulum selanjutnya; dan

c) hasil evaluasi semua aspek penyelenggaraan pendidikan
secara umum.

3) Penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dengan
berpedoman kepada hasil evaluasi pendidikan. Unsur-unsur yang

dilaporkan meliputi:

a) pelaksanaan proses belajar mengajar;

b) pelaksanaan Proses Bimsuh;

c) hambatan-hambatanyangdihadapi;

d) tingkat pencapaian tujuan pendidikan; dan

e) saran Pengembangan kurikulum'

Laporan didasarkan kepada Bujuknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Catatan:

- Apabila terdapai hal-hal yang sangat menonjol dapat dipaparkan

kepada atasan langsung.

4) Pengiriman laporan penyelenggaraan pendidikan. Laporan
pelaksanaan pendidikan harus sudah dikirim paling lambat dua minggu

setelah penutupan pendidikan. Laporan dikirim kepada satuan atasan

langsung Lemdik/Pusdik dengan tembusan kepada para pejabat yang

bersangkutan/yang berkepentingan yaitu:

a) pejabat bidang pembinaan pendidikan di masing-masing

Atasan Lemdik/Pusdik;

b) pejabat pemegang fungsi/kecabangan/teknis masing-masing

yang terkait; dan

c) para Danlemdik / Danpusdik yang terkait'

5) Laporan evaluasi' Laporan Evaluasi adalah laporan yang berisi

tentang semua kegiatan pendidikan guna perbaikan dimasa mendatang

Dibuaioleh Staf Jianbang masing-masing Pusdik sebagai bahan laporan

kepada Dankodiklat TNI yang ditanda tangani oleh Danpusdik'

BAB IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

20. Umum. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sehingga terdapat keseragaman penyelenggaraan

p"nAiOif."n lada semua Lemdik / Pusdik di lingkungan TNI maka perlu diperhatikan hal-

hal yang beikaitan dengan tindakan pengamanan dan tindakan adminiskasi.
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Tindakan Pengamanan.

a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan

Lemdik/Pusdik TNI harus teiap mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku

dalam langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Bujuknis

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan TNI'

b. Penyelenggaraan pendidikan yang sudah selesai dilaksanakan segera

diadakan evaluasi untuk perbaikan operasional pendidikan kedepan mulai dari

tahap perencanaan, persiapan, peiaksanaan sampai dengan tahap pengakhiran'

c. Menjaga keamanan dokumen pendidikan yang berklasifikasi

rahasia/terbaias, terhadap pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya'

Tindakan Administrasi.

a. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan secara administrasi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak luar Lemdik / Pusdik untuk mengeluarkan

surat perintah mengajar kepada personelnya yang menjadi tenaga pendidik dari

pendidikan/kursus yang akan dibuka.

BAB V
KOMANDO DAN PENGENDALIAN

2g. umum, Tanggung Jawab Komando dan Pengendalian penyelenggaraan

pendidikan pada hakikainya ada pada Danlemd.ik/Danpusdik yang bersangkutan. Dalam

iangka memperjelas Komando dan Pengendalian sesuai dengan fungsi dan tanggung

iawib dalam pembuatan penyelenggaraan pendidikan di Lingkungan Lemdik/Pusdik TNI

perlu diatur sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing'

24. Komando.

a. Aspers Panglima TNI bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan

Pendidikan di seluruh Lemdik/Pusdik.

b. Dankodiklat TNI bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di

Pusdima, Pusdikbangspes, dan Pusdikintelstrat'

c. Dansesko TNI bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan

pengembangan umum di Sesko TNl.

d. Danjen Akademi TNI bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan

integratif TNI tingkat I pola 12 bulan.

e. Danpusdikma, Danpuspendikbangspesr Danpusdikintelstrat, Danjen

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikannya.

22.



fl

2A

Pengendalian.

a. Aspers Panglima TNI mengendalikan atas Penyelenggaraan Pendidikan
diseluruh Pusat Fendidikan .

b. Danpusdikma mengendalikan atas penyelenggaraan pendidikan Semapa
PK Pria dan wanita TNI dan PSDP Penerbang TNI

c. Danpusdikbangspes mengendalikan atas penyelenggaraan pendidikan

spesialisasi lntegratif TNI untuk tingkat Tamtama, Bintara, Perwira TNl.

d. Danpusdikintelstrat mengendalikan atas penyelenggaraan pendidikan dan
inteljen TNI untuk tingkat Bintara, Perwira TNl.

e. Danjen Akademi TNI mengendalikan atas penyelenggaraan pendidikan

integratif TNI tingkat I pola 12 bulan.

f. Dansesko TNI mengendalikan atas penyelenggaraan pendidikan

Pengembangan Umum Perwira di Sesko TNl.

BAB VI

PENUTUP

26. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNI oleh para pembina dan pengguna

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam penyelenggaraannya.

27 Penyempurnaan, Hal-hal yang dipandang perlu berkaitan dengan adanya per-

te.uangan tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Buku Petunluf Teknis

F"nyet""ngg"taan Pendidikan di Lingkungan Itl!' qSel disampaikan secara tertulis kepada

oani<oOitiJt fnl melalui Direktur Pembinaan Doktrin Kodiklat TNI'

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Djumadi
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Setum TNI

-lL-
M.M.
2658

lu, S.E|.,
Adm NRP 51



TENTAM NASIONAL INDONESIA

MARKAS BESAR

Sublampiran A
Lampiran Keputusan Panglima TNI
1.1s6e1 Kep /7 1 6 lx / 20 L2
Tanggal 16 oktober 201- 2

PENGERTIAN

1. Komponen pendidikan adalah bagian dari sistem pendidikan yang terdiri dari

Kurikulum, Paket Instruksi, Gadik, Gapendik, serdik, Alins/Alongins, Fasdik, Metode,

Evaluasi dan Anggaran.

2. Penyelenggara Pendidikan adalah badan atau lembaga pelaksana pendidikan di

lingkungan TNI yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan atau kursus tentang

suitu kecabangan/fungsi, baik di luar maupun di dalam Pusat Pendidikan TNI.

3. Pendidikan :

a. Pengertian secara umum adalah wadah atau proses dari berbagai

komponen yang mempunyai fungsi dan kegiatan yang berbeda tetapi ada sangkut
paut dan hubungan satu sama lain dalam suatu upaya yang terpadu dan

menyeluruh dalam satu kesatuan organik untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. Pengertian secara sempit adalah suatu usaha sadar untuk menanamkan

dan mengembangkan sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta
jasmani yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan'

4. peserta Didik (Serdik) adalah Personel yang mengikuti pend idikani kursus tingkat

Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di

Lingkungan TNI yang memenuhi persyaratan pendidikan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang berlaku.

5. perangkat operasional Pendidikan (Katopsdik) adalah sejumlah .perangkat lunak

dan keras ya-ng diperlukan guna menjamin terlaksananya operasi pendidikan meliputi Pl'

Gadik, Gapendlk, Metode Pengajaran, Evaluasi Pendidikan, Alins/Alongins dan

Anggaran.

6. Tujuan pendidikan adalah penjabaran untuk kurikulum ke dalam tujuan yang lebih

konkriVo jerasional dan merupakan pernyataan.. tentang apa yang harus dapat

dikuasaildilakukan oleh Serdik setelah menyelesaikan suatu program tertentu sebagai

bukti bahwa usaha belajarnYa.

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Djumadi
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi



TENTARA NASIONAL INDONESIA

MABES TNI

Sublampiran B
Lampran Keputusan Panglima TNI
NomorKep llte I xl20tz
Tanggal i-6 oktober 20

ulu, SlE., M.M.

SKEMA ALIRAN

iiurcu prruruJuK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN TNI

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Djumadi
Mayor Jenderal TNI

Auteniikasi
Setum TNI

BUJUKIN
PEMBINAAN

PERSONIL DAN
TENAGA MANUSIA

BUJUKMIN
PENDI'DIKAN PRAJURIT

TNI

BUJUKNIS

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI LINGKUNGAN TNI

Adm NRP 512658



TENTARA NASIONAL INDONESIA
MABES TNI

Sublampiran C
Lampiran Keputusan Panglima TNI
Nomor Kep n16l X 12012
Tanggal 16 Oktober 2012

DAFTAR CONTOH

NO
URUT

URA|AN CONTOH
NOMOR HALAMAN KETERANGAN

1 2

1.

z

Format DireKif Pendidikan dan

Pejelasan Penyusunan Format DireKif

Pendidikan.

Format Laporan Pelaksanaan

Pengajaran Penyelenggaraan

Pendidikan.

Format Laporan Evaluasi Pendidikan

dan Petunjuk Penyusunan format

Laporan Evaluasi Pendidikan.

Rencana Penggunaan Anggaran

Opsdik.

1

?

4

39

46

49

!*'

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Djumadi
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Setum TNI

ulu,'S.E., M.M.
n-el Adm NRP 512658
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Contoh-1
FORMAT DIREKTIF PENDIDIKAN

KOPSTUK

DIREKTIF PENDIDIKAN

Nomor: DP/ | 1200.....

tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

TA. 200....

PENDAHULUAN

1. Umum.

a.

b.

c.

Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

b, Tujuan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Meliputi proses penyelenggaraan belajar
mengajar yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan.

b. Petunjuk Umum.

c. Penekanan khusus.

d. Penutup.

Dasar Pelaksanaan.

a. Program kerja dan Anggaral

b. SuratPerintah/ST........
TA........

PETUNJUK UMUM

5. Tujuan Pendidikan.

6. Tugas Keluaran Hasil



7.
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Sasaran Instruksional Yang Ingin dicapai

a.

b.

c.

Proses Belajar Mengajar,

o.

1)

2)
e\

4l

d. Alins/Alongins.

Sistem dan Metode.

Sistem.

Metode.

1) Pengetahuan:

a)

b)

c)

2) Keterampilan:

a)

b)

c)

L

Kurikulum yang digunakan. . . .. . . . NomorKode Kurikulum.

Penunjukan Gumil/Pelatih/lnstruktur agar berpedoman:

1)

zl

Kewajiban Gumil/Pelatih/lnstruktur sebagai berikut:

a

b.
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Waktu, Tempat, Pejabat lrup dan Peserta didik.

Waktu:

1)

2)

Pendidikan......
Waktu kurikulum . .

. dibuka.. .... dan dituiup. .. ...
.....minggu @.. .. JP=.....JP

b.

G.

d.

Tempat.

Pejabat lrup.

Peserta didik.

Evaluasi Awal.

Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar.

Evaluasi Kurikulum.

Lulus tidaknya peserta didik.

11. Evaluasi.

a.

b.

G.

d.

12. Ad m nistrasi.

a.

b.

Dukungan Dana.

Sarana dan Prasarana Pendidikan.

PENEKANAN KHUSUS

13. Paparan Renopsdik.

14. Pemanfataan dana Pendidikan'

15. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.

16. Bimbingan dan Pengasuhan (Bimsuh)'

17. Faktor keamanan.

18, Laporan.

19. Pelaksanaan Evaluasi hasil Belajar (EHB).
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PENUTUP

20. Lain-lain.

Kepada Yth :

DanPusat Pendidikan.. . . . . .

Tembusan:

1.

2.

Perkembangan situasi di lapangan.

DireKif ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
a.

b.

Dibuat di
Padatanggal..... 200....

Nama
Pangkat Korps NRP
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PENJELASAN PENYUSUNAN FORMAT DIREKTIF PENDIDIKAN

1, Umum. Direktif Pendidikan disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam
Minu TNI dari segi format maupun peraturan tata tulisnya. Struktur Direktif Pendidikan
terdiri dari 3 bagian yaitu:

a. Bagian Kepala terdiri dari Kopstuk Direktif Pendidikan, nomor dan tentang
pendidikan yang bersangkutan.

b. Bagian Inti terdiri dari Pendahuluan, Petunjuk Umum, Penekanan Khusus
dan Penutup.

c. Bagian Penutup terdiri dari tempat dan tanggal, tajuk tandatangan Pejabat
yang berwenang, Kepada Yth dan Tembusan.

Teknik Pengisian Format Direktif Pendidikan.

a. Bagian Kepala.

1) Kopstuk. Kopstuk merupakan sebutan Lambang/Satuan yang

menerbitkan Direktif Pendidikan, dicantumkan dihalaman pertama sebelah
kiri atas dengan tulisan sesuai ketentuan

2) Judul. Judul yang dimaksud disini adalah Direktif Pendidikan
diberikan garis bawah, dilengkapi Nomor Direktif diikuti tentang pendidikan
yang bersangkutan.

b. Bagian Inti.

1) Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari:

a) Umum. Berisikan pernyataan yang merupakan gambaran
umum tentang Direktif Pendidikan.
b) Maksud dan Tujuan. Berisikan maksud penyusunan DireKif
Pendidikan dan tujuan yang diinginkan dari pembuatan Direktif
Pendidikan.

c) Ruang Lingkup dan tata urut. Memuat lingkup/cakupan yang

diuraikan dalam DireKif Pendidikan dan tata urut memuat tentang
urutan pokok-pokok bagian Direktif Pendidikan terdiri dari
Pendahuluan, Petunjuk Umum, Penekanan Khusus dan Penutup.

2) Petunjuk Umum. Meliputi pasal-pasal sebagai berikut:

a) Tujuan Pendidikan. Berisikan penekanan agartugas keluaran
benar-benar dijadikan tolak ukur evaluasi dengan titik berat jabatan
yang diarahkan.

b) Tugas Keluaran. Berisikan penekanan agar tugas keluaran
benar-benar dijadikan tolak ukur evaluasi dengan titik berat jabatan
yang diarahkan
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Sasaran Instruksional yang Ingin dicapai

Sesuai Kurikulum3-ro. l

c. I
.)

d) Proses Belajar Mengajar. Berisikan tentang:

e) Kurikulum Yang digunakan.

fl Penunjukan Gumil/Pelatih/lnstrukturagardipertimbangkan:

(1) Keseimbangan antara Gumil dihadapkan dengan

Serdik, waktu, jumlah dan macam materi pelajaran serta Alins
dan Alongins Yang tersedia.

(2) Pemilihan GumiliGadik disesuaikan dengan

iingkaVpenguasaan, kedalaman dan keluasan materi belajar
dan metoda Yang digunakan.

(3) Kewajiban Gumil/Gadik melaporkan kesiapan mengajar

iepada Kadep yang bersangkutan agar diketahui :

(a) APakah Hanjar masih valid.
(b) Apakah dukungan AlinsiAlongins mencukupi dsb'

(4) Pemanfaatan waktu (variable antar cukup atau tidak

iut<up; yang dialokasikan dikaitkan dengan Katopsdik yang

tersedia.

S) Sistem dan Metode' Memuat penekanan tentang Sistem

penerapan Katopsdik dan Metode yang digunakan'

h) WaKu, Tempat, Pejabat lrup dan Peserta didik' Berisikan

mengenai lama pendidikan (mengacu pada kalen-der kurikulum dalam

satuin mingguan). Tanggal pembukaan pendidikan dan penutupan

oendidikan 
-- serta alamat dimana pendidikan tersebut

biselenggarakan, Pejabat yang akan membuka/menutup pendidikan

dan cal-o-n Serdik dari Spersad serta alokasi yang akan dididik'

i) Evaluasi.

(1) Berisi penekanan tentang evaluasi awal untuk

mengetahui kemampuan awal meliputi:

Kondisi Kesehatan.
Kesegaran jasmani.
Akademik/kejujuran yang akan di pelajari.

(2) Berisi penekanan tentang evaluasi akhir untuk

menentukan urutan prestasi sesuai kurikulum dan berpedoman
pada Bujuknis tentang Evaluasi Hasil Belajar di Lingkungan

TNI.

(a)
(b)
(c)
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(3) Berisi penekanan lulus/tidaknya Serdik ditentukan
melalui siding Dewan Penasehat Pendidikan.

(4) Penekanan adanya validasi kurikulum.

h) Admnistrasi. Berisi tentang dukungan dana Serdik,
penggunaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien serta
pemberian ljazah kepada Serdik.

i) Bimbingan dan Pengasuhan. Berisikan penekanan mengenai
kewajiban setiap Pembina dalam rangka Bimsuh, pemanfaatan ruang
dan waktu yang tersedia pengembangan kreatifitas yang positif dan
pemantauan Serdik, untuk mendapatkan data kepribadian yang
faktual.

3) Penekanan Khusus.

a) Paparan Renopsdik. Berisikan penekanan tentang perlunya
paparan Renopsdik, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi
lancarnya operasi Pendidikan.
b) Dana Pendidikan. Berisikan penekanan penggunaan dana
oendidikan secara efektif dan efisien.

c) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan. Berisikan penekanan tentang perencanaan dan
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam setiap kegiatan
pendidikan sesuai Protap yang berlaku.

d) Bimbingan dan Pengasuhan. Berisikan tentang pelaksanaan
Bimsuh selama operasional pendidikan, dimulai setelah pendidikan

dibuka sampai dengan menjelang sidang Wanhatdik.
e) Keamanan. Berisikan perhatian terhadap faktor keamanan.
f) Laporan. Berisikan tentang laporan mengenai hal-hal yang
menghambat pelaksanaan operasi pendidikan.

S) EHB. Berisikan tentang prestasi belajar Serdik selama
operasional Pendidikan.

4) Penutup. Meliputi lain-lain hal yang belum tercantum dalam
Direktif Pendidikan serta kapan berlakunya Direktif Pendidikan.

Bagian Penutup. Bagian penutup ierdiri dari:

1) Pengisian tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan

DireKif Pendldikan.

2) Tajuk tanda tangan berisikan jabatan, tanda tangan, nama jelas,
pangkat korps dan NRP yang mengesahkan Direktif Pendidikan.

Kepada Yth : Ditujukan kepada Komandan Satuan Pusat Pendidikan.

Tembusan : Ditujukan kepada Satuan/bagian yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan.

3)

. 1)
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Contoh-2

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJARAN

KOPSTUK

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJARAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .........,...TA.....

PENDAHULUAN

1.

2. Maksud dan Tujuan.

Umum.

Maksud.
Tujuan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan
pengajaran penyelenggaraan pendidikan TA. .."", yang disusun dengan tata
urut sebagai berikut:

a.

b.

o.

d.

Pendahuluan.

Pelaksanaan pengajaran.

Hambatan dan cara mengatasi.

Kesimpulan dan saran.

Penutup.

Dasar.

a,

b.

PELAKSANAAN PENGAJARAN

5. Umum.

6. Perangkat Pengajaran, Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, Gumil

dilengkapi perangkat pengajaran/paket instruksi yang terdiri dari :

a. Program pengajaran.

b. Bahan ajaran.

c. Persiapan mengajar.

d. Buku latihan Serdik.



e.

l.

Perangkat pengujian.

Daftar Alins/Alongins.

7. Proses Belajar Mengajar. Kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut:

Mata Pelajaran

Tujuan Kurikuler

Jumlah JP

Jumlah Pertemuan

Gumil

Tempat

Jumlah Serdik

Metode

1)

2)

Pengetahuan

Keterampilan

Ceramah, Tanya Jawab.

Pemberian Tugas, Kerja Kelompok, Aplikasi.

AlinsiAlongins

Temuan dalam PBM dan aktifitas siswa.

8.

NO PERTEMUAN
POKOK

BAHASAN
TEMUAN/BAHAN
REVISI HANJAR

AKTIFITAS
SISWA KET

1 b

1.

2.

J.

4.

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Pentahapan
Gardik

Katmindik dan
Renopsdik

Prakiek
Renopsdik

Ujian tertulis

Pencapaian Tujuan Kurikuler.



HAMBATAN DAN CARA MENGATASI

9. Umum.

10. Hambatan Yang Dihadapi.
11. Cara Mengatasi,

KESIMPULAN DAN SARAN

12. Kesimpulan.
13. Saran.

PENUTUP

14, Demikian laporan pelaksanaan

oendidikan .......... TA.

pengajaran penyelenggaraan pendidikan pada

Mengetahui:
Kepala Departemen... .

Nama
Pangkat Kors NRP

, .....,..,,....2vv...
Guru Militer

Nama
Pangkat Korps NRP
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GONTOH-3

(1)

FORMAT LAPORAN EVALUASI PENDIDIKAN
KURSUS ..........(2)

TA.......t........ (3)

1. Umum......................................(1)

2, Maksud dan tujuan.

PENDAHULUAN

h

J. Ruang

Maksud. ............ .... .......(2)

Tujuan. ............ ....... ..... (3)

Pendahuluan.

Sasaran Evaluasi Pendidikan.

Pencapaian Pelaksanaan Pendidikan.

Analisa.

Kesimpulan dan Saran.

Penutup.

SASARAN EVALUASI PENDIDIKAN

Umum.............................(6)

Efisiensi dan efektifitas kurikulum.

. tentang rencana pengoperasian pendidikan .

..l...l200.tanggal 200..

. , r4.200..t200..

.1...1200. tanggal - - 200..

TA.200..t 200..

4.

5.

o,



d.

s.

n.

i.

8.

o

7. Perkembangan peserta didik

Bidang Sikap dan Perilaku.......... . ......(16)

Bidang llmu Pengetahuan dan Keterampilan............(17)

Bidang jasmani......................................(18)

PENCAPAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Umum............ .......(19)

LangkahJangkah yang telah dilaksanakan.

Efisiensi dan efektifitas kurikulum

Perkembangan peserta didik

..........(20)

(21)

10. Hasil yang dicapai,

Ef isiensi dan efektif itas kurikulum ..........(22)

Perkembangan peserta didik ...,.............(23)

D.

h

a)

b)
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'l1 . Hambatan.

a) Efisiensi dan efektifitas kurikulum .........,(24)

b) Perkembangan pesertadidik.................(2S)

ANALISA

12. Umum.........................(26)

13. Efektifitas dan efisiensi kurikulum

Fasilitas pendidikan ..................(34

14. Perkembangan peserta didik.

Bidang Sikap dan Peri|aku................................(35)

Bidang llmu Pengetahuan da,. , .-terampilan....(36)

Bidang jasmani.................................................. (37)

KESIMPULAN DAN SARAN

o.

d.

e.

15.

16.



PENUTUP

17.

Daftar |ampiran ..............(5)

1.

2.

3.

Dst

o"nPr""t p"nouir.n .. i:l
(3)C

*



1.

6?

Petunjuk pengisian format evaluasi pendidikan

Bagian Kepala.

a Angka (1) diisi kopstuk penyusun laporan.

Angka (2) diisi judul laporan sesuai kurikulum.

angka (3) diisi tahun anggaran.

2. Bagian Inti.

h

2)

.)/

Tentang Pendahuluan.

1) Angka (1) diisi pengantar secara umum tentang Evaluasi Pendidikan
yang dilaporkan.

Angka (2) diisi maksud laporan Evaluasi.

Angka (3) diisi tujuan laporan Evaluasi.

Angka (4) diisi ruang lingkup laporan Evaluasi.

5) Angka (5) diisi dasar yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pendidikan dan Bujuk yang menjadi dasar untuk membuat
laooran.

Tentang Sasaran Pendidikan.

1) Angka (6) diisi pengantar secara umum tentang Sasaran Pendidikan.

2) Angka (7) diisi Tujuan pendidikan sesuai yang ada pada Progdik,
Tujuan pelajaran pada AP, TIU dan TIK pada Hanjar dan Siapjar yang

digunakan.
3) Angka (8) diisi bahan ajaran yang digunakan.

4) Angka (9) diisi metode pengajaran yang digunakan.

5) Angka (10) diisi metode evaluasi yang digunakan.

6) Angka (11) diisi keadaan Gadik.

7) Angka (12) diisi lamanya pendidikan yang dioperasionalkan.

8) Angka (13) diisi alat instruksi yang dibutuhkan.

9) Angka (14) diisi Fasdik yang ada di Pusat Pendidikan.

10) Angka (15) diisi data kepustakaan yang ada.

11) Angka (16) diisi dengan ketentuan unsur-unsuryang harus dinilai.

12) Angka (17) diisi standar nilai minimal bidang llmu Pengetahuan dan

Keterampilan sesuai jenis pendidikan.

13) Angka (1 8) diisi standar nilai jasmani terendah dari jenis pendidikan.

4)
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Tentang Pencapaian Penyelenggaraan pendidikan.

1) Angka (19) diisi pengantar kearah pencapaian penyelenggaraan
pendidikan.

2) Angka (20) diisi langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai
efektifitas dan efisiensi kurikulum sesuai sasaran pendidikan.

3) Angka (21) diisi langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai
prestasi peserta didik sesuai sasaran pendidikan.

4) Angka (22) diisi pencapaian efektifitas dan efisiensi kurikulum sesuai
sasaran pendidikan.

5) Angka (23) diisi pencapaian prestasi peserta didik sesuai sasaran
oendidikan.

6) Angka (24) diisi kendala dan hambatan yang menyebabkan
pencapaian efektifitas dan efisiensi kurikulum tidak tercapai sesuai sasaran
pendidikan.

7) Angka (25) diisi kendala dan hambatan yang menyebabkan
pencapaian prestasi peserta didik tidak tercapai sesuai sasaran pendidikan.

d. Tentang Analisa.

1) Angka (26) diisi pengantar kearah analisa penyelenggaraan
pendidikan.

2) Angka (27) diisi analisa tujuan pendidikan dihadapkan dengan
sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

3) Angka (28) diisi analisa bahan ajaran dihadapkan dengan sasaran
pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

4) Angka (29) diisi analisa metode pengajaran dihadapkan dengan
sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

5) Angka (30) diisi analisa metode evaluasi dihadapkan dengan
sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

6) Angka (31) diisi analisa tenaga pendidik dihadapkan dengan sasaran
pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

7) Angka (32) diisi analisa jumlah JP dihadapkan dengan sasaran
pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

8) Angka (33) diisi analisa alat instruksi dihadapkan dengan sasaran
pendidikan dan.pencapaian sasaran pendidikan.

9) Angka (34) diisi analisa fasilitas pendidikan dihadapkan dengan
sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

10) Angka (35) diisi analisa sikap dan perilaku peserta didik dihadapkan
dengan sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

11) Angka (36) diisi analisa ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta
didik dihadapkan dengan sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran
pendidikan.



12) Angka (37) diisi analisa bidang jasman.i peserta didik dihadapkan
dengan sasaran pendidikan dan pencapaian sasaran pendidikan.

Tentang Kesimpulan dan Saran.

1) Angka (38) diisi kesimpulan dari keseluruhan penyelenggaraan
oendidikan.

2) Angka (39) diisi saran - saran untuk menyelenggarakan pendidikan
yang akan datang.

Bagian Penutup.

1) Angka ('l)

2) Angka (2)
laporan evaluasi.

3) Angka (3)

4) Anska (4)
laporan evaluasi.

5) Angka (5)

diisi kalimat Penutup.

diisi nama kota,tanggal,bulan dan tahun ditanda tangani nya

diisi jabatan yang menandatangani laporan evaluasi.

diisi nama, pangkat, Nrp dan jabatan yang menanda tangani

diisi daftar lampiran.



Gontoh4
KOPSTUK PUSAT PENDIDIKAN

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN OPSDIK
SUSBA ELEKTRONIKA TA. 2OO7

NO MACAM BARANG
JUMLAH/
SATUAN

HARGA
SATUAN

JUMLAH
HARGA (Rp)

1 4 5
t.

B.

D.

il.

A.

JUMLAH DIPINDAHKAN

KEBUTUHAN SISWA

KESEHATAN
1. Amoxylin
2. Thiampenicol
3. Decold
4. Neuralgin
5. Ponstand
6. lnsidal
7. Antasid
8. Ranitidin
9. Teramicin SM
10. Paracetamol
1 1 . Tekacyilin
12. Betadin cair
13. Plester
14. Verban Steril
15. Oralit

ALAT TULIS
1. Buku tulis
2. Bolpoin
3. Pensil

CUCIAN
- Sabun cuci Surf

OLAH RAGA
- Bola Volly

KEBUT. GADIK

PERJ. PENGAJARAN NON
ORGANIK
1. Solar
2. Tol

20 Bungkus

Buah

45 Liter

50 Kapsul
50 Kapsul
50 Tablet
50 Tablet
45 Kapsul
50 Tablet
50 Tablet
50 Tablet
4 Tube
40 Tablet
50 Kapsul
3 Botol
'1 Rool
2 Dus
54 Bungkus

20 Buah
20 Buah
20 Buah

500,-
500,-
150,-
400,-
500,-
700,-
400,-
500,-

10.000,-
150,-
200,-

7.500,-
6.500,-
lnnn-

500,-

5.000,-
1.500,-
2.500,-

9.000,-

120.000,-

4.300,-

25.000,-
25.000,-
7.500,-

20.000,-
22.500,-
35.000,-
20.000,-
25.000,-
40.000,-

6.000,-
10.000,-
22.500,-

6.500,-
8.000,-

27.000.-
300.000,-

100.000,-
30.000,-
50.000.-

180.000,-

180.000,-
180.000,-

120.000,-
120.000,-

193.500,-
6.500,-

200.000,-

980.000,-
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1 z ,4

ilt.

B.

D.

E.

lv.

JUMLAH PINDAHAN

AKOMODASI
1. Snack
2. Teh cap botol
3. Gula putih
4. Kopi kapal api

DUK GIAT DIK

ALINS/ALONGINS
'1. Avo meter
2. Solder
3. Timah solder
4. Penyedot timah
5. Kabel

KEPUSTAKAAN
1. Koran Kompas
2. Majaiah

PROD & REPROD
1. Foto Copy
2. Jilid (SJudul x 20 Buku)

KODAL

UP. BUKATUTUP
1. Snack
2. Kertas KVS 70 Gr ef
3. Tinta komputer

PEMELIHARAAN

FASILITAS UMUM
1. Lampu TL 40 watt
2. Lampu pijar 100 watt
3. Kran air

JUMLAH DIPINDAHKAN

16 doos
2 Bungkus
2Kg
2 Bungkus

2 Buah
2 Buah
1 Rol
2 Buah
20 Meter

3 Buah
6 Buah
1 Buah

60 Exp
2 Buah

5.200 Lbr
160 Buah

20 Doos
Tz.rim
'1 Doos

5.000,-
1.000,-
6.500,-
2.500,-

250.000,-
80.000,-
40.000,-
30.000,-
20.000,-

2.500,-
25.000,-

100,-
3.000,-

5.000,-
30.000,-
25.000,-

45.000,-
5.000,-

15.000,-

980.000,-

80.000,-
2.000,-

13.000,-
5.000.-

100.000.-

500.000,-
160.000,-
40.000,-
60.000,-
40.000.-

800.000,-

150.000,-
50.000.-

200.000,-

520.000,-
480.000.-

1.000.000,-

200.000,-

100.000,-
15.000,-
25.000.-

140.000,-

135.000,-
30.000,-
15.000.-

180.000,-

3.600.000,-



58

t'.

JUMLAH PINDAHAN

FASILITAS RINGAN
'1 . Sapu ijuk
2. Kesed
3.Kamoceng
4. Lap slaber
5. Sabit

ADMINISTRASI

KETATAUSAHAAN
1 . Kertas stensill
2. Kertas HVS 70 Gr. Q
3. Karbon ef daito
4. Tinta stensi
5. Tinta komputer
6. Disket
7. Tip ex
8. Klips
9. Stop map

RAPAT-RAPAT
1 . Snack
2. Kertas HVS 70 Gr. ef

KEPANITIAAN
1. Kertas HVS 70 Gr. 44
2. Disket
3. Tinta computer
4. Kertas stensil

2 Ktm
4 Rim
1 Doos
1 Tube
2 Buah
4 Buah
2 Set
2 Doos
4 Buah

1 Rim
2 Buah
1 Set
2 Rim

3 Rim
1 Pak
1 Set
2 Set
4 Buah
1 Buah
5 Buah

15.000,-
27.000;
30.000,-
30.000,-
25.000,-

7.500,-
7.500,-
2.500,-

500,-

3.600.000,-

10.000,-
10.000,-
30.000,-
40.000,-
30.000,-

120.000,-

30.000,-
108.000,-
30.000,-
30.000,-
50.000,-
30.500,-
15.000,-
5.000,-
2.000.-

85.000,-
15.000,-

l Buah
1 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah

10.000,-
10.000,-
15.000,-
20.000,-
15.000,-

B.

VI,

A.

30.000,-
5.000,-

25.000,-
15.000,-

27.000,-
50.000,-
30.000,-

7.500,-
3.500,-
7.500,-

500,-

100.000,-

81.000,-
50.000,-
30.000,-
15.000,-
14.000,-
7.500,-
2.500,-

000
000
000
000
o00-

30
10
25
?n

s-0

GIAT LAT PARKATEK

KOORD. ORIENTASI
1 . Solar
2. Tol

DUK STAF GADIK
1. Kertas HVS 70 Gr. 44
2. Plastik slide
3. Spidol OVM
4. Tip ex
5. Spidol WB
6. Disket
7. Stop map

JUMLAH DIPINDAHKAN

200.000,-
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JUMLAH DIPINDAHKAN.

GANTI RUGI
- Solder

BAHAN KONTAK
- Pandel

OLAH YUDHA/DUK LAT
PRAKTEK
1 . Solar
2. Olie
3. Snack
4. Aqua Gelas
5. Kertas HVS 70 Gr. A4
6. Disket
7. Tinta Computer
8. Spidol WB
9. Kertas stensil

Jumlah

2 Buah

2 Buah

80 Liter
3 Liter
60 Doos
2 Doos
l Rim
1 Buah
1 Set
l Buah
1 Rim

80.000,-

100.000.-

4.300,-
16.000,-
5.000,-

15.000,-
27.OO0,-

7.500,-
25.000,-

3.500,-
15.000.-

4.560.000.-

160..000,-
160.000,-

?QQ900,:
200.000.-

344.000,-
48..000,-
300.000,-

30.000,-
27.OO0,-
7.500,-

25.000,-
3.500,-

15.000.-
800.000,-

5.720.000.-

1.

2.

4.

6.

Opsdik

Bimsuh

BPD

Honor Gumil

Uang Saku

Uang Makan

: 20 org X 2 bln X Rp. 143.000,-

: 20 org X 2 bln X Rp. 7.000,-

: 20 org X Rp. 275.000,-

: 400 JP X Rp. 14.000,-

: 20 org X 2 bln X Rp. 55.000,-

: 20 org X 60 hr X Rp. 17.500,-

Jumlah

= Rp. 5.720.000,-

= Rp. 280.000,-

= Rp. 5.500.000,-

= Rp. 5.600.000,-

= Rp: 2.200.000,-

= Rp. 21.000.000,-

= Rp. 40.300.000,-

Serpong,

Pejabai Kasi ....

Nama

Pangkat Korp NRP


