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Menimbang : 1. Bahwa kebijakan Pimpinan TNI tentang
pembinaan prajurit Tentara Nasional Indonesia
perlu diatur penjabarannya lebih lanjut dalam
pembinaan bidang pendidikan.

2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Petunjuk
Administrasi Pendidikan Prajurit TNI sebagai
pedoman bagi TNI dalam menyelenggarakan
pendidikan.

Mengingat '. 1. Undang-Undang Republik lndonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2004 tentanq Tentara Nasional
Indonesia.



Menetapkan :
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Keamanan Negara.
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TENTARANASIONALINDONESIA LaMPiTAN
MARKAS BESAR Peraturan Panglima TNI

Nomor Perpang/51 /l)U2008
Tanggal 4 September 2008

PETUNJUK ADMINISTRASI PENDIDIKAN PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen
utama sistem pertahanan negara berperan sebagai
penindak dan penyanggah awal setiap ancaman yang

timbul. Kemampuan dan penampilan TNI secara
profesional dalam peran tersebut harus senantiasa dijiwai

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang perwujudannya

diselenggaiakan dengan upaya pembinaan Prajurit TNI

secara lerpadu, berlanjut dan konsisten dengan jaminan

keseimbangan pembekalan kemampuan, keterampilan

maupun pengalaman melalui pendidikan dan penugasan

di lapangan.

b. Menyadari akan pentingnya jiwa juang, semangat
pengabdian, kemahiran dan keterampilan profesi serta

bengan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, maka penyelenggaraan

oendidikan TNI harus senantiasa disesuaikan dan

dikembangkan. Berdasarkan pemikiran ini maka
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pembinaan pendidikan di lingkungan TNI perlu didukung
oleh suatu petunjuk yang sesuai dengan tuntutan
pelaksanaan tugas pokok TNI dengan mengantisipasi
perkembangan pendidikan yang berlaku di lingkungan TNI
maupun nasional.

2. Maksud dan Tujuan. Petunjuk Administrasi pendidikan
Prajurit TNI ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Mabes TNI dan
Angkatan, dengan tujuan agar upaya pendidikan dapat
diselenggarakan secara terintegrasi dan terkendali dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian guna mencapai
hasil yang optimal.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup petunjuk
Administrasi Pendidikan Prajurit TNI ini mencakup pemikiran-
pemikiran yang mendasari penyelenggaraan pendidikan prajurit
TNI serta berintikan ketentuan-ketentuan mengenai pokok-
pokok dan pola umum beserta pembinaan pendidikan praiurit
TNI yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB ll Dasar-Dasar Pemikiran

c. BAB lll Pokok-Pokok Pendidikan prajurit TNI

d. BAB lV Pola Umum Pendidikan prajurit TNI

e. BAB V Pembinaan Pendidikan prajurit TNI

f. BAB Vl PenutuD



Dasar,

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 20031entang Sistem Pendidikan Nasional'

b. Undang-Undang Republik Indonesia .Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

c. Keputusan Menhankam Nomor Kep/13/M/Xlyl984

tanggal 
' 20 Desember 1984 tentang PokokPokok

Ferifelenggaraan Pembinaan Tenaga Manusia

Pertahanan Keamanan Negara

d. Keputusan Menhankam Nomor Kep/14lM/X1y1984

tanggal 
' 20 Desember 1984 tentang Pokok-Pokok

Fuil"Oin""n Personel ABRI dalam rangka Pertahanan

Keamanan Negara.

e. Keputusan Menhankam Nomor Kep/16/M/Xll/1984

tanooal 20 Desember 1984 tentang Pokok-Pokok

F"nylt"ngg"t""n Pembinaan Pendidikan Pertahanan

Keamanan Negara.

f. Keputusan Menhankam Nomor Kepl17lXl1991

tanqqal 5 Oktober 1991 tentang Doktrin Pertahanan

Keiianan Negara Republik Indonesia'

S. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45A/ll/2008

ianoqal 21 Juli 200b tentang Petunjuk lnduk Pembinaan

Pei-onel dan Tenaga Manusia TNI'
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5, Pengertian.

a. Tentara Nasional lndonesia ( TNI ) terdiri atas:

1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
flNIAD),

2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNl
AL).

3) Tentara Nasional lndonesia Angkatan Udara
(TNTAU).

b, Tentara Profesional. Tentara profesional adalah
tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir
bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta
mampu melaksanakan tugas secara terukur untuk
memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu tentara oerlu
dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer
lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik,
dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik
dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik serta
kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga
diharapkan mahir bertempur.

c. Prajurit Sukarela. Prajurit Sukarela disingkat pS
adalah warga negara yang atas kemauan sendiri
mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dengan ikatan
dinas.

d. Prajurit Wajib. Prajurit Wajib disingkat pW adalah
warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas
keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan
peru nda ng-u nda ngan.
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e, Prajurit Siswa. Prajurit Siswa adalah warga negara
yang sedang menjalani pendidikan pertama menjadi
prajurit.

f. Pendidikan.

1) Pengertian secara umum. Pendidikan adalah
wadah atau proses dari berbagai komponen yang

mempunyai fungsi dan kegiatan yang berbeda, tetapi
ada sangkut-paut dan berhubungan satu sama lain

dalam suatu upaya yang terpadu dan menyeluruh
dalam satu kesatuan organik untuk mencapai tujuan
Dendidikan.

2) Pengertian secara sempit. Pendidikan adalah
suatu usaha sadar untuk menanamkan dan
mengembangkan kepribadian, intelektual dan
jasmani yang dilakukan di lembaga-lembaga
pendidikan.

g. Pelaksana Pendidikan. Pelaksana pendidikan

idalah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang

menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah'

h. Pendidikan Prajurit TNl. Pendidikan Prajurit TNI

adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan

Prajurit TNI untuk keperluan penyelenggaraan tugas TNI'

i. Pendidikan Pertama. Pendidikan pertama adalah

oendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi

anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar

keprajuritan, dasar golongan dan dasar golongan lanJutan'

j. Pendidikan Pembentukan' Pendidikan pem-
'bentukan 

adalah pendidikan untuk membentuk Bintarai



Tamtama terpilih menjadi PerwiraiBintara TNI dengan
memanfaatkan dan mengembangkan keterampilan dan
pengalaman yang telah dimiliki.

k. Pendidikan Akademi TNl. Pendidikan Akademi
TNI adalah pendidikan pertama Perwira TNI setingkat
akademi yang berasal dari warga negara lndonesia
lulusan pendidikan menengah.

l. Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier.
Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikma Pa PK)
adalah pendidikan pertama Perwira TNI yang berasal dari
warga negara lndonesia lulusan pendidikan tinggi.

m. Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Sukarela
Dinas Pendek. Pendidikan Pertama Perwira Sukarela
Dinas Pendek (Dikma PSDP) adalah pendidikan pertama
Perwira TNI yang berasal dari warga negara Indonesia
lulusan pendidikan menengah yang disiapkan untuk
bidang tugas tertentu lingkup Mabes TNI/Angkatan.

n. Pendidikan Kejuruan. Pendidikan Kejuruan adalah
pendidikan untuk menanamkan dan mengembangkan
penguasaan kejuruan/bidang pekerjaan tertentu dalam
rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan bagi prajurit
TNI.

o. Pendidikan Jabatan. Pendidikan jabatan adalah
pendidikan untuk mengisi kemampuan prajurit TNI untuk
melaksanakan suatu jabatan tertentu sesuai kebutuhan
organisasi TNl.

p. Pendidikan Keahlian. Pendidikan keahlian adalah
pendidikan untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI
dalam keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam
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bidang pembinaan maupun pengoperasian sistem senjata
TNI.

q. Pembina Pendidikan. Pembina pendidikan adalah
Mabes TNI/Angkatan atau satuan di luar pelaksana
pendidikan yang membina masalah pendidikan

r. Kurikulum. Kurikulum adalah dokumen yang berisi

keseluruhan rangkaian kegiatan, direncanakan dan

disusun secara sistematis untuk kepentingan proses
pendidikan, sesuai dengan falsafah, asas, tujuan, dan

sasaran pendidikan.

s, Pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha'
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang berhubungan
dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan,
pengembangan, pengerahan, peng-gunaan' dan

pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan

berhasil guna.

t, Kenaikan Pangkat Luar Biasa. Kenaikan Pangkat

Luar Biasa (KPLB) adalah kenaikan pangkat yang

dianugerahkan kepada prajurit yang mendapatkan
penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara

langsung, berjasa melampaui panggilan tugas

u. Kenaikan Pangkat Luar Biasa operasi Militer
Perang. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Operasi Militer

Perang adalah Kenaikan pangkat yang dianugerahkan
kepada prajurit TNI yang dalam pertempuran berjasa

melampaui panggilan tugas.

v. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Militer selain
Perang. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Operasi Militer

selain Perang adalah Kenaikan Pangkat yang



dianugerahkan kepada pnjurit TNI yang dalam operasi
Militer selain perang/penugasan khusus dengan dengan
pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa
melampaui panggilan tugas.

w. Melampaui Panggilan Tugas, Melampaui
panggilan tugas adalah suatu tindakan yang dilakukan
tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya dalam suatu
tugas khusus dan berhasil, walaupun jika tindakan itu
tidak dilakukannya yang bersangkutan tidak akan
dipersalahkan.
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BAB II
DASAR,DASAR PEMIKIRAN

6. Umum. Petunjuk Administrasi Pendidikan Prajurit TNI
merupakan pedoman bagi pembinaan pendidikan di lingkungan
Mabes TNI dan Angkatan. Berbagai identitas yang terkandung
pada perwujudan organisasi TNI beserta pembinaannya
merupakan dasar-dasar pemikiran yang secara keseluruhan
mendasari penyelenggaraan pendidikan TNl. Oleh karena itu
perlu ada suatu pemahaman tentang tantangan masa depan,
tuntutan profesionalisme prajurit TNl, fungsi dan tugas pokok
TNl, fungsi pendidikan prajurit TNl, hakikat prajurit TNl,
hubungan pendidikan prajurit TNI dengan pembinaan prajurit
TNI dan hubungan pendidikan prajurit TNI dengan Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga diperoleh integritas,
efektivitas dan efisiensi oembinaan pendidikan.

7. Tantangan Masa Depan.

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(lptek) yang sedemikian pesat, telah menimbulkan
pengaruh dalam sistem kehidupan nasional dan semakin
kritisnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme
TNl. Hal ini mengandung konsekuensi perlunya
peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi
Drioritas utama.

b. Demikian pula halnya dengan TNI yang dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran

sebagai alat negara di bidang pertahanan dituntut adanya
upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI

sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal
dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan'
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8. Tuntutan Profesionalisme Prajurit TNl. Dalam
membentuk prajurit TNI yang profesionalisme, maka
peningkatan kualitas prajurit TNI saat ini dan dimasa yang akan
datang menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan melalui
pembinaan pendidikan TNl, agar setiap prajurit TNI memiliki :

a. Mental kepribadian yang baik dengan motivasi dan
dedikasi tinggi di dalam melaksanakan tugas fungsi
pertahanan negara.

b. InteleKualitas mencakup pengetahuan yang luas
serta keterampilan yang handal sesuai dengan tugas dan
bidangnya.

c. Postur dan kesamaptaan jasmani yang baik dalam
rangka melaksanakan tugas.

9. Fungsi dan Tugas Pokok TNl.

a. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi
sebagai:

1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman
militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari
dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah
dan keselamatan bangsa.

2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari
dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah
dan keselamatan bangsa.

3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara
yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
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b. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan

negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

fliatrrn Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UnOang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan

"eirtrn 
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan

gangguan teihadap keutuhan bangsa dan negara yang

dilakukan dengan:

1) OPerasi militer untuk Perang'

2) OPerasi militer selain Perang'

10. Fungsi Pendidikan Prajurit TNI' Pendidjkan Prajurit TNI

;;";;;;-;."unjang sistem pembinaan prajurit TNI vans

"ecurJ 
lebih luas menunjang sistem . pertahanan negara

thuau.ny" dan sistem tata kehidupan nasional pada umumnya'

;;;;;i ri;;; pendidikan praiurit TNI dalam sistem pembinaan

brali,iit Tl.I adalah meningkitkan potensi Prajurit..Siswa dan

Praiurit TNI agar memiiki semangat juang yang dijiwai

b"J"'' rtr"rg" 
-" 

dan sumpah Praiurit' ilmu.. pengetahuan'

keterampi|an, dan kesamaptaan jasmani yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugas-tugas TNI'

11. Hakikat Prajurit TNI' Pada hakikatnya Prajurit TNI

adalah manusia indonesia sebagai Prajurit Pejuang Sapta

ft f-"rS" y";S profesional dalam matranya' mencakup tiga

pengertian Pokok :

a. Prajurit TNI adalah Prajurit yang berasal dan

bersumnLr dari rakyat' berjuang bersama rakyat serta

pelindung dan pembela kepentingan rakyat'
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b. Prajurit TNI adalah pejuang yang membela
kepentingan bangsa dan negara serta ahif ikut serta
mengisi kemerdekaan berdasarkan kesadaran jiwanya
terhadap panggilan bangsa dan negara.

c. Prajurit TNI adalah prajurit yang memiliki motivasi
dan kemampuan profesi yang tinggi serta bersedia
membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran bangsa dan
negara.

12. Hubungan Pendidikan Prajurit TNI dengan Pembinaan
Prajurit TNl.

a. Pembinaan prajurit TNI adalah kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
Prajurit yang harus mengawaki organisasi TNl, sehingga
pembinaan prajurit TNI harus mempunyai hubungan yang
erat dengan penyelenggaraan pendidikan karena
pendidikan pada hakikatnya merupakan proses investasi
kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Oleh karenanya penyelenggaraan pendidikan
Prajurit TNI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
pembinaan Prajurit TNl, dan penyelenggaraan pendidikan
harus senantiasa dikaitkan dengan sistem pembinaan
Prajurit yang berorientasi pada kebutuhan organisasi TNl.

b. Dalam kaitannya dengan pembinaan Prajurit
tersebut, pendidikan Prajurit TNI bukan merupakan satu-
satunya upaya untuk pembekalan dan pemantapan
kemampuan Prajurit. Pembekalan dan pemantapan
kemampuan Prajurit dapat ditempuh melalui latihan dan
penugasan sebagai kelanjutan pendidikan. Sebaliknya
tingkat keberhasilan dalam latihan dan penugasan dapat
menjadi umpan balik yang sangat berguna bagi
penyempurnaan pendidikan.
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13. Hubungan Pendidikan Prajurit TNI dengan Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Berdasarkan Undang-
Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,
pendidikan TNI sebagai bagian dari Sisdiknas, merupakan
pendidikan kedinasan yang mendukung profesi kemiliteran
sehingga pendidikan TNI harus selalu terkait dengan
penugasan/proyeksi penugasan selanjutnya. Hubungan dan

kerja sama di bidang pendidikan antara Mabes TNI dengan
Depdiknas sudah dipayungi dalam wadah MoU antara
Mendiknas dengan Panglima TNI melalui Surat Keputusan
Panglima TNI Nomor Skep/108A//1992 dan Keputusan
Panglima TNI Nomor Kep14111111992, tanggal 22 Februari
1992, tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan

Pengembangan Serta Jasa-Jasa Lain di Bidang llmu

Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu setiap usaha

peningkatan mutu dalam program pendidikan TNI selalu terkait

dengan Sisdiknas. Pendidikan TNI khususnya pada tingkat
pendidikan tinggi harus mengacu pada disiplin ilmu yang

mempunyai pengaruh langsung terhadap fungsi-fungsi TNl.

Dengan demikian hasil pendidikan TNI dapat disetarakan dan

memperoleh akreditasi sebagaimana yang dianut dalam

lingkungan pendidikan nasional.
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BAB III
POKOK.POKOK PENDIDIKAN PRAJURIT TNI

140 Umum. Pokok-pokok pendidikan prajurit TNI
mengandung ketentuan-ketentuan instrumental pendidikan
prajurit TNI yang berkaitan dengan hakikat, falsafah, asas-asas,
tujuan, sasaran, penggolongan pendidikan dan pedoman
operasional pendidikan prajurit TNl.

15. Hakikat Pendidikan Prajurit TNl. Hakikat pendidikan
prajurit TNI adalah usaha sadar untuk membentuk dan
mengembangkan prajurit TNI agar memiliki jiwa kejuangan
yang tangguh dan kemampuan profesionalisme yang tinggi
untuk melaksanakan tugas-tugas TNl. Oleh karena itu upaya
pendidikan di lingkungan TNI harus senantiasa mengarah
kepada terwujudnya keseimbangan antara jiwa juang dengan
profesi keprajuritan.

16. Falsafah Pendidikan Prajurit TNl. Falsafah pendidikan
Prajurit TNI ialah "Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana" yang
berarti mewujudkan Prajurit TNI yang mengutamakan sebagai
patriot pejuang, mahir dan terampil dalam profesinya sebagai
kekuatan pertahanan negara.

17. Asas-asas Pendidikan Prajurit TNl. Asas-asas
pendidikan Prajurit TN I adalah prinsip dasar yang benar dan
merupakan sumber pengembangan pelaksanaan pendidikan
prajurit TNI yang meliputi :

a. Tujuan. Penyelenggaraan pendidikan Prajurit TNI
selalu berpegang kepada tujuan pendidikan Prajurit TNI
yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi
dalam rangka melaksanakan tugas.
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b. Kejuangan dan Profesionalisme. Pendidikan
Prajurit TNI memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan tetap menjamin keseimbangan pengembangan
dan pemantapan semangat kejuangan.

c. Daya Guna. Pengerahan semua sumber daya
secara serasi dan seimbang untuk menyelenggarakan
pendidikan sehingga mencapai tujuan dan sasaran
pendidikan yang optimal.

d. Dinamik dan Kenyal. Penyelenggaraan pendidikan

Prajurit TNI harus mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan sistem senjata serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

e. Keterpaduan. Dalam pembinaan Pendidikan
Prajurit TNI harus memiliki keterpaduan baik sistem

maupun pola, serta keterpaduan antara lembaga
pendidikan dengan instansi/satuan penugasan terkait'

f. Pengembangan Kepribadian. Pendidikan Prajurit

TNI harus mampu mengembangkan kepribadian secara

wajar yang diarahkan kepada pembentukan manusla

Indonesia seutuhnYa.

18. Tujuan Pendidikan Prajurit TNl. Tujuan pendidikan

Prajurit TNI adalah untuk membentuk dan membekali peserta

didik seutuhnya sebagai insan prajurit pejuang yang

profesional, mampu melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya dan sadar akan tanggung jawab serta

kewajibannya.

19. Sasaran Pendidikan Prajurit TNl. Sasaran pendidikan
prajurit TNI adalah:
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a. Mental dan Kepribadian. Terbentuknya sikap
mental, spiritual dan moral serta kepribadian Prajurit TNI
yang baik, dengan menunjukkan dedikasi dan partisipasi
dalam melaksanakan tugas perlahanan negara.

b. Pengetahuan dan Keterampilan,

1) Pengetahuan. Terwujudnya Prajurit TNI yang
memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mutlak diperlukan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas.

2) Keterampilan. Terwujudnya Prajurit TNI yang
memiliki keterampilan profesional sesuai bidang
tugasnya.

c. Jasmani. Terwujudnya prajurit TNI yang memiliki
kesamaptaan jasmani untuk mendukung pelaksanaan
tugas.

20. Penggolongan Pendidikan. Pendidikan Prajurit TNI
terdiri atas dua golongan yaitu pendidikan sekolah dan
pendidikan luar sekolah.

a. Pendidikan Sekolah. Pendidikan sekolah diberikan
kepada prajurit untuk membekali, memelihara,
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan
atau keterampilan tertentu yang disusun secara sistematis
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan
sekolah selain dilaksanakan di dalam negeri juga dapat
dilaksanakan di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan ruar
sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali,
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memelihara, dan meningkatkan pengetahuan dan atau
keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui
pendidikan sekolah, tetapi melalui penataran, penyuluhan
dan penyegaran. Pendidikan luar sekolah selain
dilaksanakan di dalam negeri juga dapat dilaksanakan di
luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Jenis Pendidikan. Jenis pendidikan yang termasuk di
dalam pendidikan sekolah meliputi :

a. Pendidikan Pertama (Dikma). Pendidikan Pertama
Prajurit TNI yaitu pendidikan untuk membentuk warga
negara yang memenuhi syarat dan terpilih untuk menjadi
Perwira, Bintara, atau Tamtama yang ditempuh melalui
Pendidikan Dasar Keprajuritan (Diksarit), Pendidikan
Dasar Golongan (Diksargol) dan Pendidikan Dasar
Golongan Lanjutan (Diksargolan) agar memiliki sikap
mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan,
serta kesamaptaan jasmani sesuai dengan peranan dan
golongan/sirata kepangkatan sebagai Prajurit TN..

b. PendidikanPembentukan(Diktuk). Pendidikan
Pembentukan Prajurit TNI yaitu pendidikan untuk
membentuk peserta didik yang berasal dari
Bintara/Tamtama menjadi Perwira/Bintara yang ditempuh
melalui pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan
Perwira/Bintara agar memiliki sikap mental dan
kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta
kesamaptaan jasmani sesuai dengan peranan dan
golonganistrata kepangkatan sebagai Prajurit TNl.

c. Pendidikan Pengembangan Umum Perwira TNI
(Dikbangum). Pendidikan Pengembangan Umum
Perwira TNI yaitu pendidikan berjenjang dan
berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan
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umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan
penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi
penggunaan prajurit selanjutnya.

d. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
(Dikbangspes). Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
Prajurit TNI yaitu pendidikan untuk mengembangkan
kemampuan spesialisasi baik yang telah maupun belum
diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan
sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit
selanjutnya.

e. Pendidikan Pengembangan llmu Pengetahuan
dan Teknologi {Dikbangiptek). Pendidikan
Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu
pendidikan yang difokuskan pada penguasaan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka meningkatkan/mengembangkan wawasan
pengetahuan prajurit untuk menunjang profesionalisme.

f. Pendidikan Peralihan (Dikatih). pendidikan
Peralihan prajurit TNI yaitu pendidikan untuk melengkapi
dan memantapkan aspek pendidikan dasar golongan
pangkat bagi Bintara/Tamtama yang mendapat anugerah
Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) operasi militer
perang menjadi Penruira/Bintara.

22. Pedoman Operasional Pendidikan Prajurit TNl.
Pedoman operasional pendidikan prajurit TNI dimaksudkan
untuk memberikan arah bagi upaya penyelenggaraan
pendidikan pada tingkat operasional yaitu :

a. Mengutamakan Harkat lnsani, Memperhatikan
pandangan falsafah bangsa Indonesia yang memberikan
penghargaan tinggi terhadap harkat insani, maka dalam
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penyelenggaraan pendidikan mengandung pengertian

memberikan bimbingan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan kualitas sumber daya manusia menuju ke

arah penyempurnaan dalam rangka mencapai

keseimbangan antara nilai-nilai kehidupan rohaniah dan
jasmaniah.

b. Pengelolaan yang Baik. Untuk menjamin hasil

pendidikan yang memadai, harus dilaksanakan
perencanaan yang cermat dan teliti, pelaksanaan yang

tertib dan pengendalian yang berlanjut'

c. Diatur secara Bertingkat dan Berkesinambungan'
Pendidikan harus dilaksanakan secara bertingkat, mulai

dari pendidikan pertama sampai dengan pendidikan

pengembangan dan menjamin kesinambungan
pembekalan dalam komponen mental dan kepribadian,

intelektual serta kesamaptaan jasmani.

d. Bersifat Aplikatif dan Pengembangan'
Menitikberatkan pada penerapan teori dan ilmu

pengetahuan dalam pemecahan masalah/persoalan serta

memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

e. Keterampilan Lewat Praktek. Dengan laiihan

praktek yang terbimbing dan berlanjut dengan baik akan

menjamin keterampilan yang tinggi.

f. Paduan Doktrin dan Teknik' Paduan doktrin dan

teknik yang baku menjadi pedoman bagi penyelenggaraan
pendidikan, hal ini erat kaitannya dalam penentuan materl

pendidikan, metode, evaluasi dan komponen pendidikan

lainnva.
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S. BersifatRealistik. Penyelenggaraanpendidikan
senantiasa harus diusahakan sejauh mungkin mendekati
keadaan sebenarnya dalam arti apa yang dibekalkan
dalam pendidikan sesuai dengan kebutuhan tugas.

h. Tanggung Jawab Bersama. Penyelenggaraan
pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga
pendidikan TNl, tetapi juga tanggung jawab Komandan
Satuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan
dan keterampilan sebagai kelanjutan pendidikan.
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BAB IV
POLA UMUM PENDIDIKAN PRAJURIT TNI

23. Umum.

a. Pola umum pendidikan prajurit TNI adalah rangkaian
ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang

menggambarkan tentang lingkup dan persyaratan
pendidikan yang dikaitkan dengan golongan dan strata
kepangkatan di lingkungan TNl. Pola pendidikan bagi
Perwira didasarkan pada speKrum penugasan tingkat
jabatan dan kualifikasinya, sedangkan pola pendidikan

Eintara/Tamtama terutama didasarkan pada tingkat
penugasan dan keteramPilannYa.

b. Sebagai suatu pola, maka pembagian periode
pendidikan dilakukan sejajar dan seirama dengan periode-
periode pengembangan/pola pembinaan prajurit. Hal ini

berguna untuk menentukan jenis dan macam pendidikan

dalam mengisi kemampuan yang diperlukan pada tiap
periode pengembangan/pola pembinaan prajuril tersebut'

Selain itu berguna pula dalam menentukan waktu masuK
pendidikan agar tercapai keserasian dalam daur
pendidikan pelatihan dan penugasan.

24. Pola Pendidikan Prajurit TNl. Menurut golongan

kepangkatan pola pendidikan prajurit TNI terdiri atas :

a. Pola Pendidikan Perwira.

b. Pola Pendidikan Bintara.

c. Pola Pendidikan Tamtama.
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25. Pola Pendidikan Perwira TNl.

a. Struktur prajurit TNI golongan penrrrira menyebar
pada suatu spektrum jabatan dan penugasan yang amat
luas, mulai dari tingkat terbawah yang memerlukan
kemampuan teknis, taktis sampai pada tingkat tertinggi,
yang memerlukan kemampuan tingkat perumusan
kebijaksanaan strategi dibidang pertahanan negara.
Pendidikan Perwira TNI harus dapat menciptakan iklim
yang merupakan rangsangan dan dorongan bagi tiaptiap
individu perwira untuk berkembang sesuai dengan bakat,
minat, kemampuan dan ciri pribadinya serta dapat
memupuk semangat kerja sama dan rasa setia kawan.

b. Jenis Pendidikan Perwira. Jenis pendidikan
prajurit golongan perwira meliputi sebagai berikut :

1) Pendidikan Pertama.

2) PendidikanPembentukan.

3) Pendidikan Pengembangan Umum.

4) Pendidikan PengembanganSpesialisasi.

5) Pendidikan Pengembangan llmu Pengetahuan
dan Teknologi.

6) PendidikanPeralihan.

Dari tiap-tiap jenis pendidikan di atas terdapat beberapa
macam pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan/
kekhasan matra.
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c. Pendidikan Pertama Perwira' Pendidikan Pertama

Perwira dilaksanakan melalui Pendidikan Akademi TNI

ttinokat l) dan Akademi Angkatan (Tingkat ll s d lV)'

F.n-OiOifun Perwira Prajurit Karier (Dik Pa PK) dan

p"nOiJif,an Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (Dik

eSOel serta pendidikan Dasar Kecabangan (Diksarcab)'

1) Pendidikan Akademi TN|/Akademi Angkatan'

a) Tujuan Pendidikan Tujuan pendidikan

adalah 
-membentuk 

warga negara lndonesia

terpilih menjadi Perwira TNI yang memiliki sikap

dan perilaku sebagai prajurit profesional yang

ootensial untuk dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan Angkatan masing-masing'

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan

diarahkan pada ten/vujudnya sikap -"t?l:
moral dan kepribadian sebagai Perwira TNI

yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan
yang tanggutr, penguasaan, keluasan, dan

i."oitaman- ilmu pengetahuan dan teknologi

setingkat akademi, keterampilan dalam

melaf,sanakan tugas taktis' teknis dan

operasional sesuai kecabanganikorps di

Angkatan serta kesamaptaan jasmani untuk

mendukung Pelaksanaan tugas'

c) Sumber Masukan. Sumber -masuKan
adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat dan lulus seleksi sesuat

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
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d) Lama Pendidikan. Lama pendidikan
dilaksanakan dengan berpedoman pada
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

e) Status. Status peserta didik adalah
prajurit siswa dengan sebutan Taruna atau
sesuai dengan ciri khas Angkatan masing-
masing.

0 Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan diarahkan agar dapat mencapai
tujuan dan sasaran pendidikan tingkat akademi"

S) Penentuan Jurusan. Penentuan jurusan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi_

h) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan
dengan kepentingan matra dan program studi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pendidikan Perwira Prajurit Karier.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan
adalah membentuk warga negara Indonesia
terpilih menjadi Perwira TNI yang memiliki sikap
dan perilaku sebagai prajurit yang profesional
sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujudnya sikap mental,
moral dan kepribadian sebagai Perwira TNI
yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan
yang tangguh, kemampuan teknis keprajuritan,
dan manajemen dasar TNI serta kesamap-taan
jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.
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c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat dan lulus seleksi sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d) Persyaratan. Persyaratan disesuaikan
dengan macam pendidikan yang bersangkutan
yaitu dapat berasal dari D lll, Si atau S-1
profesi.

e) Lama pendidikan. Pendidikan dasar
keprajuritan selama tiga bulan, pendidikan
dasar golongan penrvira " minimal" dua bulan
dan pendidikan dasar golongan lanjutan
disesuaikan dengan kebutuhan Angkatan
masing-masing.

f) Status. Status peserta didik adalah
Prajurit Siswa.

S) Kurikulum. Kurikulum pendidikan

diarahkan agar dapat mencapai tujuan dan

sasaran pendidikan.

h) Akreditasi. Tidakdiakreditasi.

i) Penentuan iurusan. Penentuan jurusan

disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki
peserta didik dan kebutuhan organisasi.

3) Pendidikan Perwira Prajurit Sukarela Dinas
Pendek.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan
adalah membentuk warga negara Indonesia
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terpilih menjadi penrrira TNI yang memiliki sikap
dan perilaku sebagai prajurit profesional
dengan kemampuan pada kejuruan/ bidang
tugas tertentu lingkup Mabes TNI/Angkatan.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujudnya sikap mental,
moral dan kepribadian sebagai Perwira pSDp
yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan
yang tangguh, penguasaan, keluasan dan
kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi,
keterampilan taktis, teknis serta kesamaptaan
jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan" Sumber masukan
adalah warga negara lndonesia yang
memenuhi syarat dan lulus seleksi sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d) Lama pendidikan. Pendidikan dasar
keprajuritan selama tiga bulan dan pendidikan
dasar golongan Perwira "minimal" selama dua
bulan, pendidikan dasar profesi maksimal 24
bulan dan pendidikan dasar golongan lanjutan
selama 4 bulan.

e) Status.
Prajurit Siswa.

Status peserta didik adalah

f) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan diarahkan agar dapat mencapai
tujuan dan sasaran pendidikan.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.



h) Penentuan jurusan. Penentuan lurusan
berdasarkan hasil psikotes penjurusan peserta

didik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi'

4\ Pendidikan Dasar Kecabangan (Diksarcab)

a) Tujuan Pendidikan. Adalah membentuk
oeserta didik keluaran dari Akademi TNI/Dik Pa

Pl(Dik PSDP/Diktukpa agar memiliki sikap
perilaku sebagai prajurit profesional dengan

kemampuan pada kecabangan/ bidang tugas

tertentu pada lingkup Mabes TN|/Angkatan.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran
pendidikan diarahkan pada terwujudnya sikap

mental, moril dan kepribadian sebagai Perwira

di kecabangan/bidang tugas yang memiliki jiwa

juang dan kepemimpinan yang tanggun'
penguasaan dan kedalaman ilmu pengetahuan

dan teknis dasar, kecabangan serta Jasmanl
yang samapta dalam mendukung pelaksanaan

tugas.

c) Sumber Masukan. Adalah keluaran dari

fiif< Akademi TNI/Dik Pa P](/Dik Pa

PSDP/Diktupa yang memenuhi syarat dan lulus

seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

d) Lama Pendidikan. Diksarcab merupakan
pendidikan dasar golongan lanjutan bagi

prajurit maksimal selama 6 bulan'

e) Status.
Prajurit Siswa.

Status peserta didik adalah
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f) Kurikulum Pendidikan. Diarahkan agar
mencapai tujuan dari sasaran pendidikan dasar
kecabangan.

S) Akreditasi. Disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

h) Penentuan Kecabangan. Berdasarkan
hasil psikotest dan ketentuan organisasi di
masing-masing Angkatan.

Pendidikan Pembentukan Perwira.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
membentuk dan mengembangkan Bintara TNI
terpilih yang memenuhi syarat untuk menjadi Perwira
TNI yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit
profesional pada strata kepangkatan Komandan
Peleton atau yang sederajat.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada teruujud dan terbinanya sikap
mental, moral dan kepribadian sebagai penruira TNI
yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan yang
tangguh, penguasaan, keluasan dan kedalaman ilmu
pengetahuan dan teknologi, keterampilan taKis,
teknis dan operasional sesuai dengan
kecabangan/korps di Angkatan serta kesamaptaan
jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan, Sumber masukan adalah
Bintara yang memenuhi syarat dan lulus seleksi
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
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4) Lama Pendidikan. Lama pendidikan maksimal
12 bulan, hal-hal lain yang bersifat khusus
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Status.
Diktukpa"

Status peserta didik adalah Siswa

6) Kurikulum diarahkan agar mampu mengubah
sikap dan perilaku Bintara menjadi sikap dan perilaku

sebagai Perwira serta berkemampuan dasar Perwira
dari Angkatan masing-maslng.

7) Akreditasi. Tidakdiakreditasi.

8) Penentuan Jurusan Penentuan jurusan sesual

dengan kebutuhan organisasi.

Pola pendidikan pembentukan perwira TNl, seperti

tercantum pada sublampiran A lampiran surat

keputusan ini.

e. Pendidikan Pengembangan Umum. Pendidikan

Pengembangan Umum dilaksanakan secara berjenjang

dan 
-berkesinambungan terdiri atas Pendidikan Laniutan

Perwira, Pendidikan Sesko Angkatan serta Pendidikan

Sesko TNl.

1) Pendidikan Lanjutan Perwira.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan

adalah mengembangkan dan meningkatkan ke-

mampuan Perwira TNI terpilih agar memiliki

kemampuan manajemen' kepemimpinan dan

jiwa juang yang mantap serta kemampuan
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taktis, teknis, dan administratif sebagai
pelaksana kegiatan operasional.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap
mental, moral, dan kepribadian perwira TNI
yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan
yang tangguh, motivasi dan dedikasi yang
tinggi, penguasaan, keluasan dan kedalaman
ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis.
taktis dan operasional tingkat tertentu pada
kecabangan/ korps/fungsi Angkatan serta
kesamaptaan jasmani untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Penvira Pertama dan perwira
Menengah TNI yang memenuhi syarat dan
serta lulus seleksi.

d) Lama Pendidikan. Lama pendidikan 5 - 9
bulan, disesuaikan dengan hasil kajian
pendidikan dan ketentuan yang berlaku.

e) Status. Status peserta didik adalan
Penvira Siswa (Pasis).

f1 Kurikulum Pendidlkan. Kurikulum
pendidikan berisi materi integratif matra dan
materi longitudinal lingkup kecabangan/korps/
fungsi Angkatan yang mendukung peningkaian
dan pengembangan kemampuan peruira.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.



h) Lulusan Pendidikan. Lulusan pendidikan
lanjutan Perwira efektif menduduki jabatan
golongan VI/Mayor dan potensial pada jabatan

golongan V/Letkol

2) Pendidikan Sesko Angkatan.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan

adalah mengembangkan dan meningkatkan
Perwira Menengah yang terpilih agar memiliki
kemamouan staf dan komando di tingkat
Angkatan.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan

diarahkan pada terwujud dan terbinanya
Penruira Menengah yang memiliki jiwa juang

dan kepemimpinan yang tangguh' penguasaan,

keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan

dan keterampilan pada tingkat profesional di

bidang tugasnya, mampu melaksanakan
perencanaan dan prosedur staf dan komando'
kemampuan merencanakan, menyelenggara-
kan, mengendali kan operasi taktis dan

strategis tingkat Angkatan serta kesamaptaan
jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas'

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Perwira Menengah terpilih lulusan
pendidikan Lanjutan Perwira/sederajat yang

memenuhi syarat dan lulus seleksi sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d) Lama Pendidikan Lama pendidikan

maksimal 10 bulan atau disesuaikan hasil

kajian pendidikan dan keputusan yang berlaku'
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e) Status. Status peserta didik adalah
Perwira Siswa (Pasis).

f) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan meliputi materi integratif TNI dan
materi longitudinal MatraffNl lingkup strategisyang mendukung peningkatan dan
pengembangan kemampuan perwira.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku"

h) Lulusan Pendidikan. Lulusan Pendidikan
Sesko Angkatan efektif untuk menduduki
jabatan golongan V/Letkol, potensial untuk
jabatan golongan lV/Kolonel serta dapat
diproyeksikan pada jabatan golongan perwira
Tinggi TNI

3) Pendidikan Sesko TNl.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan
adalah menyiapkan Perwira Menengah TNI
yang terpilih sebagai kader Pimpinan TNI di
masa yang akan datang agar memiliki
kemampuan manajemen strategis pertahanan
negara.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada tenrvujud dan terbinanya
Pamen TNI yang memiliki jiwa juang dan
kepemimpinan yang tangguh, motivasi yang
tinggi, penguasaan, keluasan, dan kedalaman
ilmu pengetahuan dan keterampilan pada
tingkat profesional di bidang tugasnya,
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kemampuan untuk melaksanakan kampanye
militer serta kesamaptaan jasmani untuk
mendukung pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Perwira Menengah TNl, lulusan Sesko
Angkatan/sederajat yang memenuhi syarat dan
lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

d) Lama Pendidikan. Lama pendidikan
maksimal enam bulan atau disesuaikan dengan
hasil kajian pendidikan dan keputusan yang

berlaku.

e) Status. Status peserta didik adalah
Perwira Siswa (Pasis).

fl Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan berisi materi integratif dan longitu-
dinal TNI samPai dengan tingkat
kebijaksanaan strategi raya, dalam rangka
mendukung peningkatan dan pengembangan
kemampuan perwira.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

h) Lulusan Pendidikan. Lulusan Pendidikan
Sesko TNI efektif menduduki jabatan

pemantapan golongan lV/Kolonel serta
potensial untuk jabatan golongan Penruira

TinggiTNl.
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Pola pendidikan pengembangan umum perwira
TNl, seperti tercantum pada sublampiran B
lampiran surat keputusan 

.ini.

f. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi.
Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira terdiri
atas Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Jabatan, dan
Pendidikan Keahlian.

1) Pendidikan Kejuruan Perwira.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan
adalah menyiapkan Perwira TNI yang
profesional dengan berkemampuan pada
kejuruan/bidang tugas tertentu lingkup Mabes
TNI/Angkatan.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap
mental, moral dan kepribadian sebagai Perwira
TNI yang memiliki jiwa juang dan
kepemimpinan yang tangguh, ilmu
pengetahuan dan keterampilan pada tingkat
l(emampuan penguasaan kejuruanibidang
tugas tertentu serta kesamaptaan jasmani
untuk mendukung pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Perwira yang memenuhi syarat dan
lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

d) Lama dan Macam. Lama dan macam
pendidikan ditentukan sesuai dengan
kebutuhan oleh Mabes TNli Angkatan.
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e) Status. Status peserta didik adalah

Penrvira Siswa (Pasis).

f; Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan berisi materi pelajaran yang sesual

dengan tingkat kejuruan yang dibutuhkan'

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku.

h) Penyelenggara pendidikan. Penyeleng-
garaan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga

[endidikan baik di dalam maupun di luar TNI'

Pendidikan Jabatan Perwira'

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan

adalah 
- 

menyiapkan Perwira TNI yang

profesional sebagai pejabat Komando/Pimpinan

unit organisasi TNI pada tingkat tertentu'

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan

diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap

mental, moral dan kepribadian sebagai pejabat

Komandan/Pimpinan unit organisasi TNI yang

memiliki jiwa juang dan kepemimpinan. yang

tangguh, penguasaan, keluasan, kedalaman

ilmrl-pengetahuan manajemen tugas dan fungsi

iabatan, keterampilan memimpin dan membina

Lnit organisasi pada tingkat tertentu serta

kesamaptaan jasmani untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan

adalah Perwira terpilih yang memenuhi syarat
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dan lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

d) Lama dan Macam. Lama dan macam
pendidikan ditentukan sesuai kebutuhan Mabes
TNI/Angkatan.

e) Status peserta didik adalah perwira Siswa
(Pasis).

f) Kurikulum Pendidikan. Ku rikulum
pendidikan berisikan materi kepemimpinan dan
mana;emen pada tingkat jabatan tertentu serta
pengetahuan yang mendukung pelaksanaan
tugasnya.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

h) Penyelenggara pendidikan. penyeleng-
garaan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga
pendidikan di lingkungan TNl.

3) Pendidikan Keahlian penrvira.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan
adalah meningkatkan kemampuan para perwira
TNI dalam bidang keahlian dan keterampilan
bidang tertentu guna mendukung penugasan
pada.jabatan fungsional atau staf dalam bidang
pertahanan negara.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada tenrvujud dan terbinanya sikap
mental, moral dan kepribadian sebagai perwira
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TNI yang memiliki jiwa juang dan
kepemimpinan yang tangguh, penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada bidang
keahlian/spesialisasi tertentu dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi TNI serta
kesamaptaan jasmani untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Perwira terpilih yang memenuhi syarat
dan lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

d) Lama dan Macam" Lama dan macam
pendidikan ditentukan sesuai dengan
kebutuhan Mabes TNI/ Angkatan.

e) Status. Status peserta didik adalah
Perwira Siswa (Pasis).

f) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan berisikan materi yang dapat men-
dukung bidang keahlian dan keterampilan
dalam bidang pembinaan dan pengoperasian
sistem senjata TNI atau bidang keahlian
teftentu.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

h) Penyelenggara Pendidikan. Penyeleng-
garaan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga
pendidikan baik di dalam maupun di luar TNl.
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i) Penentuan Jurusan. Penentuan jurusan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi TNl.

S. Pendidikan Pengembangan llmu Pengetahuan
dan Teknologi.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
membekali dan mengembangkan kemampuan para
Peruvira dengan llmu Pengetahuan dan Teknologi
(lptek) yang diperlukan dalam pembinaan maupun
pengembangan organisasi TNl.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap
mental, moral dan kepribadian sebagai Perwira TNI
yang memiliki kemampuan, penguasaan, dan
pengembangan lptek serta penerapannya sesuai
dengan kebutuhan organisasi TNl.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah
Perwira terpilih yang memenuhi syarat dan lulus
seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

4) Lama Pendidikan" Lama pendidikan disesuai-
kan dengan program pendidikan lptek yang
bersangkutan-

5) Status. Status peserta didik adalah Perwrra
Siswa (Pasis).

6) KurikulumPendidikan. Kurikulumpendidikan
disesuaikan dengan program studi lptek yang
bersangkutan.
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7) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

8) PenyelenggaraPendidikan. Penyelenggaraan
oendidikan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan

baik di dalam maupun di luar TNl.

9) Penentuan Jurusan. Penentuan lurusan
ditentukan oleh Mabes TNI/ Angkatan sesuai dengan
kebutuhan organisasi.

h. Pendidikan Peralihan Penvira'

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu

memaniapkan sikap dan perilaku Bintara yang dapat

anugerah KPLB menjadi Perwira.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan

diarahkan pada terwujudnya sikap mental, moral

dan kepribadian sebagai Perwira TNl, yang memiliki
jiwa juang dan kepemimpinan yang tangguh, ilmu

pengetahuan dan keterampilan taktis, teknis dan

opeiasional sesuai dengan kecabangan/korps di

Angkatan, serta kesamaptaan jasmani untul(

mendukung Pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah

Bintara yang mendapat KPLB menjadi Penruira TNI'

4) Lama Pendidikan. Lama
satu bulan.
5) Status. Status Peserta
Diklihpa.

pendidikan minimal

didik adalah Siswa
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6) . .Kurikutum ,"lo1o,n"r. Kurikutum pendidikan
berisi.materi yang menyangkut perubahan sikap dan
perilaku dari Bintara menjadi perwira.

7) Akreditasi disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.

8) ..Penyelenggara 
pendidikan. penyelenggara

pendidikan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan
TN|/Angkatan sesuai dengan -kebilaksanaan

Pimpinan TNl.

9) Lulusan pendidikan. Lulusan pendidikan
peralihan 

. Penvira yang berasal dari Bintara yang
memperoleh anugrah KPLB diarahkan untuk
menduduki jabatan golongan l)Vletda.

Pola Pendidikan Bintara TNl.

a. .Prajurit golongan Bintara merupakan mata rantai

!:jg,li?rrS- antara prajurit gotongan perwira sebagar
IIT:iil clengan prajurit gotongan Tamtama sebagai
peraKsana suatu kegiatan. pendidikan Bintara harus oapat
menciptakan iklim yang merupakan rangsanqan danoorongan bagi masing-masing individu Bintaia untuk
::1:Ib"lS sesuai dengan bakat, minat, kemampuan
oan ctfl pnbadinya serta dapat memupuk semangat kerja
sama dan rasa setia kawan.

b. Jenis Pendidikan Bintara. Jenis pendidikan prajurit
golongan Bintara meliputi:

1) Pendidikan pertama.
2) Pendidikan pembentukan.
3) PendidikanpengembanganSpesialisasi.



45

4\ PendidikanPeralihan.
5) Pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pendidikan Pertama Bintara.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
membentuk warga negara Indonesia yang terpilih
menjadi Bintara TNI yang memiliki sikap dan perilaku
sebagai dasar untuk menjadi prajurit profesional.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada teruUjudnya sikap mental, moral dan
kepribadian sebagai Bintara TNI yang memiliki jiwa
juang dan kepemimpinan yang tangguh,
pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan
tugas-tugas pelatihan, taktis, teknis pada satuan/unit
organisasi setingkat regu serta kesamaptaan jasmani

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah
warga negara lndonesia yang memenuhi syarat dan

lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

4) Lama Pendidikan. Pendidikan dasar
keprajuritan selama tiga bulan, pendidikan dasar
golongan Bintara selama dua bulan dan pendidikan

dasar golongan lanjutan sesuai dengan kebutuhan
Anokatan.

5) Status.
Siswa.

Status peserta didik adalah Prajurit
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6) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum pendidikan
diarahkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran
pendidikan.

7) Akreditasi. Tidakdiakreditasikan.

8) Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggara-
an pendidikan dilaksanakan oleh Angkatan.

9) Penentuan Jurusan. Penentuan iurusan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pendidikan Pembentukan Bintara.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
membentuk dan mengembangkan Tamtama terpilih
yang memenuhi syarat untuk menjadi Bintara TNI
yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit
profesional serta memiliki kemampuan menjadi
pembantu perwira dalam pelaksanaan tugas.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
adalah tenrvujud dan terbinanya sikap mental, moral
dan kepribadian sebagai Bintara TNI yang memilikijiwa juang dan kepemimpinan yang tangguh,
pengetahuan dan keterampilan taktis dan teknis
pada satuan/unit organisasi setingkat regu serta
l(esamaptaan jasmani untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah
Tamtama terpilih yang memenuhi syarat dan lulus
seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
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4) Lama Pendidikan. Lama pendidikan maksimal

delaoan bulan.

5) Status. Status peserta didik adalah Siswa

Diktukba.

6) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum pendidikan

meliputi materi yang mampu mengubah sikap..dan

oerilaku Tamtama menjadi sikap dan perilaku

bintara, serta berkemampuan kualifikasi dasar

Bintara TNl.

7) Akreditasi.Tidakdiakreditasi.

8) PenyelenggaraPendidikan. Penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan oleh Angkatan'

9) Lulusan Pendidikan. Lulusan Pendidikan

oembentukan Bintara efeKif sebagai pelaksana

lanjutan tingkat V.

Pola pendidikan pembentukan Bintara TNl, seperti

tercanium pada sublampiran C lampiran surat keputusan

ini.

e. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Bintara'

Pendidikan pengembangan Spesialisasi Bintara terdiri

atas dua jenis pendidikah yaitu pendidikan kejuruan dan

pendidikan jabatan.

1) Pendidikan Kejuruan Bintara'

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan

kejuruan Bintara adalah membentuk Bintara

TNI agar mempunyai tingkat keterampilan
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tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan
tugasnya.

b) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap
mental, moral dan kepribadian Bintara TNI yang
memiliki jiwa juang dan kepemimpinan yang
tangguh, ilmu pengetahuan dan keterampilan
tertentu sesuai dengan kepangkatannya serta
kesamaptaan jasmani untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan
adalah Bintara terpilih yang memenuhi syarat
dan lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

d) Lama Pendidikan. Lama pendidikan
disesuaikan dengan tingkat keterampilan yang
dibutuhkan.

e) Status.
Bintara Siswa.

Status peserta didik adalah

f) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan berisi materi pelajaran yang sesuai
dengan tingkat kejuruan yang dibutuhkan.

S) Akreditasi. Akreditasi disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

h) Penyelenggara Pendidikan. penyeleng-
garaan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga
pendidikan baik di dalam maupun di luar
lingkungan TNl.
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i) Penentuan Jurusan. Penentuan jurusan

disesuaikan dengan kejuruan dan kebutuhan
organisasi.

j) Lulusan Pendidikan. Lulusan Pendidikan
diarahkan pada tugas sesuai dengan
keterampilannya baik sebagai pelaksana

lanjutan, pelaksana kepala atau pengawas

dalam satuan unit organisasi TNl.

2) Pendidikan Jabatan Bintara.

a) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan

adalah mengembangkan Bintara TNI terpilih

untuk menduduki jabatan tertentu dalam satuan

unit organisasi TNI Yang memiliki

kepemimpinan, dan pembinaan tingkat dasar

untuk mendukung pelaksanaan tugas.

b) Sasaran Pendidikan' Sasaran pendidikan

diarahkan pada terwujud dan terbinanya sikap

mental, moral dan kepribadian Bintara yang

memiliki jiwa juang dan kepemimpinan yang

tangguh, kemampuan dan keterampilan teknis

dalim memimpin dan membina satuan/unit

kecil, serta kesamaptaan jasmani untuk

mendukung Pelaksanaan tugas.

c) Sumber Masukan. Sumber masukan

adalah Bintara yang dipersiapkan untuk

menduduki jabatan struktural dan fungsional
serta memenuhi syarat dan lulus seleksi sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
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d) Lama Pendidikan.
disesuaikan kebutuhan.

Lama pendidikan

e) Status. Status peserta didik adalah
Bintara Siswa.

f) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum
pendidikan berisikan materi kepemimpinan dan
pembinaan pada tingkat dasar tertentu serta
pengetahuan yang mendukung pelaksanaan
rugas.

S) Akreditasi. Tidakdiakreditasikan.

h) Penyelenggara Pendidikan. Penyeleng-
garaan pendidikan dilaksanakan oleh
Angkatan.

i) Lulusan Pendidikan. Lulusan pendidikan
diarahkan untuk menduduki jabatan struktural
atau fungsional dalam satuan/unit organisasi
TNI.

Pendidikan Peralihan Bintara.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
memantapkan sikap dan perilaku Tamtama yang
mendapat anugerah KPLB menjadi Bintara.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan kepada tenruujudnya sikap mental, moral
dan kepribadian Bintara yang memiliki jiwa juang dan
kepemimpinan yang tangguh, kemampuan dan
keterampilan teknis dalam memimpin dan membina
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satuaniunit kecil, serta kesamaptaan .iasmani untuk

mendukung pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah

Tamtama yang mendapat KPLB menjadi Bintara'

4) Lama pendidikan Lama pendidikan minimal

satu bulan.

5) Status"
Siswa.

Status peserta didik adalah Bintara

6) Kurikulum Pendidikan Kurikulum pendidikan

berisi materi yang menyangkut perubahan sikap dan

perilaku bagi Tamtama yang memperoleh anugeran

KPLB menjadi Bintara.

7\ Akreditasi. Tidakdiakreditasikan'

8) PenyelenggaraPendidikan Penyelenggaraan

obndidikan dilaksanakan oleh Angkatan sesual

dengan kebijaksanaan pimpinan TNI'

9) Penentuan Jurusan. Penentuan jurusan tidak

mengubah kejuruan semula.

10) Lulusan Pendidikan Lulusan Pendidikan

peralihan Bintara yang berasal dali Tamtama yang

memperoleh anugerah KPLB/KPMT diarahkan untuk

menduduki jabatan pelaksana kepala golongan V'

S Pendidikan Pengembangan llmu Pengetahuan dan

Teknologi:
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1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
m.embekali dah mengembangkan kemampuan para
Bintara dengan llmu pengetahuan dan 

'Teknoloqi

(lptek) yang diperlukan daiam pembin""n rn"upr.in
pengembangan organisasi TNl.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diaarahkan pada tenruujud dan terbinanva sikao
mental, moral dan kepribadian sebagai gintara TNityang memiliki kemampuan, penguasaan dan
pengembangan lptek serta penerapannya sesuai
dengan kebutuhan organisasi TNl.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah
Bintara terpilih yang memenuhi syarat dan lulus
seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

27.

4) Lama Pendidikan. Disesuaikan
program pendidikan lptek yang bersangkutan.

Pola Pendidikan Tamtama TNl.

b. Jenis Pendidikan Tamtama.
prajurit golongan Tamtama meliputi:

dengan

Jenis pendidikan

a. . Prajurit golongan Tamtama mempakan pelaksana
suatu kegiatan dalam tatanan organisasi iNt y"ng
memerlukan keterampilan tingkaf tertentu diram
pelaksanaan tugas, sehingga pendidikan Tamtama harus
dapat mewujudkan prajurit profesional tingkat pelaksana.

1) Pendidikan pertama.

2) PendidikanpengembanganSpesiallsasi"



Pendidikan Pertama Tamtama.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
untuk membentuk pemuda warga negara Indonesia
terpilih menjadi Tamtama TNI yang memiliki sikap
dan perilaku dasar sebagai prajurit profesional'

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan

diarahkan pada terbentuknya sikap mental, moral
dan kepribadian sebagai Tamtama TNI yang memiliki
jiwa juang yang tangguh, pengetahuan dal
keterampilan serta kesamaptaan jasmani untuk

mendukung pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah

warga negara lndonesia yang memenuhi syarat dan

lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

4) Lama pendidikan. Pendidikan Dasar Keprajurit-

an selama tiga bulan dan Pendidikan dasar golongan

terdiri atas Dasar golongan Tamtama selama dua

bulan dan Dasar Golongan kejuruan Tamtama

sesuai dengan kebutuhan organisasi Angkatan

5) Status. Status peserta didik adalah Prajurit

Siswa.

6) Kurikulum Pendidikan. Kurikulum pendidikan

meliputi kurikulum pendidikan dasar keprajuritan,
pendidikan dasar golongan Tamtama dan dasar
golongan kejuruan Tamtama.

7\ Akreditasi. Tidakterakreditasikan.
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B) PenyelenggaraPendidikan. Penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan oleh Angkatan"

Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Tamtama.

1) Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah
menyiapkan Tamtama TNI yang berjiwa juang agar
mempunyai tingkat keterampilan atau kemahiran
tertentu dalam bidang pekeflaan atau kejuruan
tertentu.

2) Sasaran Pendidikan. Sasaran pendidikan
diarahkan pada terbentuknya sikap mental, moral
dan kepribadian sebagai Tamtama TNI yang memiliki
jiwa juang yang tangguh, pengetahuan dan
keterampilan tingkat tertentu sesuai dengan tingkat
kepangkatannya serta kesamaptaan jasmani untuk
mendukung pelaksanaan tugas.

3) Sumber Masukan. Sumber masukan adalah
Tamtama pada pangkat tertentu yang dipersiapkan
tingkat keterampilannya yang memenuhi syarat dan
lulus seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

4) Akreditasi. Tidakdiakreditasikan.

5) Lama Pendidikan. Lama pendidikan disesuai-
kan dengan tingkat keterampilan yang dibutuhkan.

6) Status. Status peserta didik adalah Tamtama
Siswa.
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7\ Kurikulum Pendidikan. Kurikulum pendidikan

berisi materi pelajaran sesuai dengan tingkat
kejuruan yang dibutuhkan.

S) Penyelenggara Pendidikan. Penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan oleh Angkatan.

9) Penentuan Jurusan. Penentuan jurusan

disesuaikan dengan kejuruan dan kebutuhan
organisasi.

10) Lulusan Pendidikan. Lulusan Pendidikan
diarahkan dalam tugas/pekerjaan sesuai dengan
keterampilannya baik sebagai pelaksana pemula

maupun sebagai pembantu pelaksana atau
pelaksana tingkat lll dalam satuan/unit organisasi
TNI.
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BAB V
PEMBINAAN PENDIDIKAN PRAJURIT TNI

28. Umum.

a. Pembinaan pendidikan prajurit TNI merupakan
upaya yang bertujuan agar pendidikan prajurit TNI selain
mampu berfungsi sesuai dengan tuntutan kebutuhan
organisasi juga dapat terselenggara dengan efekiif dan
efisien. Usaha tersebut dilaksanakan dan dikembangkan
selaras dengan perkembangan pendidikan nasional serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Strategi pembinaan pendidikan menggunakan
pendekatan kesisteman dalam arti memperhatikan secara
menyeluruh pelaksanaan program pendidikan berorientasi
kepada kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas
pokok TNI dalam menghadapi segala macam ancaman.
Di samping itu dengan memperhatikan kebutuhan yang
diperlukan untuk mendukung, menjamin, serta
mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil_
hasilnya menuju terwujudnya tujuan nasional. pendekatan
kesisteman juga dimaksudkan agar segenap unsur pen_
didikan dapat dibina secara terpadu sehingga mampu
berperan secara optimal bagi tercapainya tujuan
pendidikan, yaitu menghasilkan prajurit baik jumlah, mutu
maupun waktunya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c.. Pembinaan pendidikan prajurit TNI pada oasarnya
adalah pembinaan terhadap aspek pendidikan yang
meliputi :

1) Pola dan struktur pendidikan.

2) Komponenpendidikan.



3)

4)

5)

6)

7)

Katdaldik dan Katopsdik.

Penyelenggaraan pendidikan.

Lingkungan pendidikan.

Validasi.

Pengembangan Pendidikan.

8) Tataran kewenangan dan tanggung 1awan.

29. Pola dan Struktur Pendidikan' Pola dan struktur
pendidikan merupakan rancang bangun pendidikan yang

berfungsi sebagai kerangka dasar bagi penataan dan

penyelenggaraan pendidikan TNl. Pola dan struktur tersebut

hempertih-tfan gambaran seluruh konstelasi jenis pendidikan

prajurit TNI yang tersusun secara sistematik baik secara

horizontal maupun vertikal serta bagaimana hubungan satu

terhadap yang lain dan demikian pula hubungan dengan

lingkungannya. Penyelenggaraan pendidikan yang mantap

mempunyai pola dan struktur yang relatif tetap, namun harus

bersifat kenyal dalam arti dapat mengakomodasikan tuntutan

kebutuhan sesuai dengan perkembangan organisasi dan

lingkungan serta dapat menjamin keterpaduan upaya
p"-nOidikan. Oleh karenanya pembinaan pola dan struktur

pendidikan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Penataan terhadap hubungan antar jenis dan

macam pendidikan sesuai golongan, kepangkatan dan

jabatan dengan tetap berpegang kepada. tercapainya

iujuan pendidlkan secara terarah, konsisten, dan berlanjut'
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b. Struktur pendidikan Penrvira TNI selain
menggambarkan susunan dan keterkaitan antar jenis dan
macam pendidikan juga berkaitan erat dengan pola
pembinaan karier Penivira TNI mulai dari saat
pengangkatan sampai akhir masa dinasnya. Melalui jenis
dan macam pendidikan dikembangkan pengetahuan,
kecakapan dan keahlian Perwira TNl. Kesemoatan
.mengikuti pendidikan disesuaikan dengan periode
pengembangan Perwira dengan melihat kebutuhan
organisasi dan diberikan secara adil dan wajar.

c. Struktur pendidikan bagi Bintara dan Tamtama TNI
menunjukkan hubungan jenis dan macam pendidikan
yang berlaku bagi Bintara dan Tamtama dalam rangka
membentuk, mengembangkan kemampuan kecakapan
dan kemahiran dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan
jabatannya yang berkaitan erat dengan tingkat
kepangkatannya. Pendidikan memberikan bekal yang
sesuai dengan penugasannya, terutama dalam bidang
kejuruannya.

d. Validasi pendidikan dihadapkan kepada tuntutan
kebutuhan organisasi yang dibina secara berlanjut dengan
memperhatikan keterpaduan dan keserasian antara
kepentingan Angkatan, TNI secara keseluruhan dan
kepentingan nasional.

30. Komponen Pendidikan. Pembinaan komponen
pendidikan memegang peranan penting karena proses
pendidikan merupakan proses interaksi antara komponen
pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
Komponen pendidikan tersebut terdiri atas kurikulum, paket
instruksi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik,
alins dan alongins, metode pengajaran, evaluasi, fasilitas
pendidikan dan anggaran.
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a. Kurikulum, Pembinaan kurikulum diarahkan kepada

tercapainya efektivitas pendidikan untuk tiap jenis dan

macam pendidikan serta kesinambungannya bagi

pendidikan yang bersifat berjenjang dan berlanjut'

itenyelenggaraan pembinaan kurikulum meliputi dua hal

yaitu terniOap kurikulum pendidikan 
. 
serta kurikulum

6idang studi dan bahan ajaran, yang diuraikan sebagai

berikut :

1) Pembinaan kurikulum pendidikan 
. 
diarahkan

pada tercapainya keseimbangan aspek kejuangan,

aspek kematraan serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dalam penyusunan

kuriiulum pendidikan hendaknya memperhatikan

materi pelajaran dalam pendidikan longitudinal'

materi yang terintegratif bagi TNI secara keseluruhan

sesuai dengan tingkat dan pendidikannya serta

materi kekhasan Angkatan.

2) Pembinaan kurikulum meliPuti:

a) Tujuan Pendidikan'

b) Sasaran Pendidikan.

e) StruKur kurikulum.

d) Metode Pengaiaran.

e) WaKu pelaksanaan Pendidikan.

f) Tahap penjenjangan pelaksanaan

pendidikan.
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3) Untuk membina kemampuan profesional
sebagai kekuatan pertahanan, maka pada setiap
strata pendidikan TNI harus memiliki kurikulum yang
berisi materi pelajaran secara serasi dan seimbang.

4) Pembinaan kurikulum bidang studi dan bahan
ajaran yang disusun dalam silabus mencakup:

a) Judul pelajaran.

b) Tujuan pelajaran.

c) Sasaran pelajaran.

d) Lama pelajaran.

e) Materi pokok pelajaran.

f) Metodeinstruksi/pengajaran.

S) Evaluasi.

h) Kepustakaan.

i) Kualifikasi tenaga pendidik

j) Alat instruksi.

b. Paket Instruksi. Pembinaan paket instruksi yang
berisikan materi pengajaran diarahkan pada tercaparnya
tujuan instruksional. Paket instruksi diberikan kepada
tenaga pendidik dan peserta didik yang meliputi :

1) Rencana Pelajaran. Rencana pelajaran adalah
rangkaian materi pelajaran yang disusun secara
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sistematis terdiri atas judul/masalah, tujuan
pelajaran, lama pelajaran dan alat instruksi yang

diperlukan.

2\ Program Pelajaran. Program pelajaran adalah
rencana kegiatan yang berisi urutan pelajaran dan

langkah-langkah mengajar dari tiap mata pelajaran

sehingga susunannya menjadi jelas, digunakan oleh
tenaga pendidik pada waktu mengajar.

3) Buku Pendidikan dan Latihan. Buku

oendidikan dan latihan berisi beberapa materi yang

berkaitan dengan pokok pelajaran, digunakan
sebagai rujukan oleh tenaga pendidik ataupun
peserta didik.

4) Buku Latihan Peserta Didik" Buku latihan
oeserta didik berisi soal latihan untuk meningkatkan
pemahaman Peserta didik"

5) Perangkat Pengujian. Perangkat pengujian

berisi soal ujian untuk melihat kemampuan peserta

didik, yakni sampai berapa jauh materi pelajaran

telah dapat diserap peserta didik

6) Daftar Alat Instruksi. Daftar alat instruksi

merupakan sejumlah alat instruksi yang diperlukan
dalam pelaksanaan Pengajaran.

c, Tenaga Pendidik' Pembinaan tenaga pendidik

bertujuan agar dalam penyelenggaraan pendidikan selalu

tersedia personel tenaga pendidik yang dibutuhkan'
Pembinaan tenaga pendidik menyangkut:
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D Jumlah tenaga pendidik yang sesuai dengan
kebutuhan operasional pendidikan.

2) Mutu tenaga pendidik yang mencakup kualitas
mental, moral, ilmu, keterampilan, dan kesamaptaan.

3) Motivasi. Pembinaan tenaga pendidik yang
ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang
diberikan.

9- Tenaga Kependidikan, pembinaan tenaga
kependidikan diarahkan untuk memenuhi kebutunan
penyelenggaraan administrasi pendidikan guna
mendukung terlaksananya operasi pendidikan" Tenaga
kependidikan mengisi jabatan struktural pada lembaga
pendidikan dan berstatus sama dengan personel staf
pada umumnya.

e. Peserta Didik. Pembinaan peserta didik merupakan
usaha untuk mendorong motivasi belajar serta mencegah
dan menanggulangi terjadinya kesuliian belajar peserta
didik dalam mencapai tujuan pendidikan, diiaksanaran
dengan cara bimbingan dan penyuluhan.

1) Bimbingan dimaksudkan mengarahkan dan
membawa peserta didik dalam rangka melaksanaKan
tugas belajar serta pencapaian tujuan pendidikan.
Lebih bersifat sebagai tuntutan kurikuler arau
mengatur strategi belajar peserta didik.

2) Penyuluhan dimaksudkan memberi penjelasan
kepada peserta didik tentang segala sesuatu
mengenai masalah pelajaran atau masalah pribadi
yang menjadi kesulitan belajar peserta didik dalam
mencapai tujuan pendidikan.
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3) Tujuan diberikannya bimbingan dan
penyuluhan agar dapat dicapai perkembangan yang
optimal bagi setiap individu sesuai dengan
kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan pendidikan yang diikutinya.

4) Pada umumnya teknik
penyuluhan dapat diklasifikasikan
yaitu:

bimbingan dan
menjadi dua jenis

a) Teknik individual, dilakukan secara
individual dengan cara berkomunikasi langsung
(wawancara)

b) Teknik kelompok dilakukan melalui
kegiatan yang bersifat kelompok.

f. Alat Instruksi dan Alat Penolong Instruksi.
Pembinaan alat instruksi dan alat penolong instruksi harus
menjamin relevansinya dengan tujuan pendidikan dan
mampu menunjang metode pengajaran secara optimal.

1) Alat instruksi (Alins). Alins yaitu peralatan yang
digunakan dalam pendidikan untuk:

a) Memperolehketerampilantertentu.

b) Menggambarkan atau mendemonstrasi-
kan suatu proses atau konsep, sehingga para
peserta didik mendapat pengetahuan yang
dikehendaki.

c) Menciptakan suatu keadaan atau
lingkungan yang dapat digunakan para peserta
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didik untuk melatih pengetahuan dan
keterampilan.

2) Alat penolong instruksi (Alongins). Alongins
yaitu peralatan yang dipergunakan bagi berfungsinya
suatu alat instruksi. Dalam penyelenggaraan
pendidikan dimungkinkan adanya peralatan yang
berfungsi sebagai alat instruksi, tetapi dapat juga
berfungsi sebagai alat penolong instruksi. Demikian
pula sebaliknya peralatan yang berfungsi sebagai
alat penolong instruksi tetapi berfungsi pula sebagar
alat instruksi.

S. Metode Pengajaran. Cara menyampaikan bahan
ajaran dalam pelaksanaan pendidikan memegang
peranan penting sebagai suatu upaya pencapaian tujuan
pendidikan. Pembinaan metode pengajaran diarahkan
kepada inovasi penyampaian bahan ajaran yang
berorientasi kepada tenaga pendidik dan peserta didik
dengan pendekatan strata pendidikan. Metode pengajaran
secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Berpusat pada Tenaga pendidik.

a) Kuliah.

b) Ceramah.

c) Instruksi.

2) Berpusat pada peserta didik.

a) Tugas baca.

b) Penyajian peserta didik.
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c) Diskusi.

d) Seminar.

e) Latihan Peserta.

0 Simulasi.

S) Riset dan Pengkajian.

h) Studi Kasus.

i) Debat Formal.

j) Tutorial.

h. Evaluasi Pendidikan. Pembinaan evaluasi
pendidikan diarahkan untuk dapat mengukur/mengetahui
tingkat perkem-bangan/prestasi peserta didik serta tingkat
efisiensi dan efektivitas kurikulum pendidikan.

1) Evaluasi Perkembangan Peserta Didik.

Evaluasi sebagai perkembangan peserta didik
(evaluasi intern) dimaksudkan mengetahui tingkat
perkembangan prestasi peserta didik dalam
pendidikan yang dilakukan pada saat memasuki
pendidikan sampai dengan berakhirnya suatu
pendidikan. Evaluasi tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:

a) Fungsi evaluasi perkembangan peserta

didik adalah mekanisme umpan balik bagi
pembinaan peserta didik dalam rangka
pencapaian tujuan pendidikan.
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b) Kriteria susunan evaluasi yang baik
memenuhi ciri,ciri sebagai berikut:

(1) Validitas.

(2) Obyektivitas.

(3) Keandalan.

(4) Kestabilan.

(5) Kemampuan membanding.

(6) Ketepatan pengambilan contoh.

(7) Kesesuaian dengan tingkat berfikir
peserta didik.

c) Aspek yang dievaluasi adalah
kepribadian, intelektual (kemampuan dan
keterampilan), dan jasmani.

2) Evaluasi Kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah
suatu proses untuk mengetahui dan mengukur
tingkat efisiensi dan efektivitas kurikulum dalam
rangka pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Fungsi evaluasi kurikulum adalah
mekanisme umpan balik bagi penyesuaian,
penyempurnaan dan modifikasi dari unsur
kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan
pendidikan.

b) Aspek kurikulum yang dievaluasi adalah:
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(1) Tujuan Pendidikan (institusional dan

instruk-sional).

(2) Bahan Ajaran'

(3) Metode Pengajaran'

(4) Metode Evaluasi'

(5) Tenaga Pendidik'

(6) Lama Pelajaran'

(7) Alat Instruksi'

(8) FasilitasPendidikan'

(9) KePustakaan'

i. Fasilitas Pendidikan' Fasilitas pendidikan- meru-

oakan banqunan dan perlengkapannya serta fasilitas

iainnya tempat pendidikan diselenggarakan' yang

p"r6in""nnyi diatur sesuai dengan ketentuan tentang

pembinaan logistik TNI yang berlaku'

j. AnggaranPendidikan.

1) Pembinaan anggaran pendidikan , dimaksud

agar penggunaan anggaran pendidikan,dilaksanakan

sesuai dengan retentuan yang berlaku dan

mencapai sasaran yang ditetapkan'

2) Anggaran pendidikan terdiri atas tiga

komPonen:
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a) Biaya tetap, yaitu biaya pemeliharaan
yang besarnya disesuaikan dengan aset
lembaga pendidikan masing-masing.

b) Biaya tidak tetap sesuai indeks, Vaitu
biaya operasi pendidikan yang besarnya dise-
suaikan dengan jumlah kelas standar dan
lamanya pendidikan berdasar-kan indeks yang
ditetapkan.

c) Biaya tidak tetap pengoperasian alat
instruksi, ditentukan sesuai dengan kebutuhan
suatu pendidikan.

3) Faktor-faktor yang menentukan dalam
perhitungan biaya operasi pendidikan, terdiri atas
biaya untuk :

a) Peserta didik.

b) Tenaga pendidik.

c) Dukungan kegiatan pendidikan.

d) Latihan/praKeklapangan.

e) Administrasipendidikan.

f) Pemeliharaan alat-alat dan fasilitas pendi-
dikan.

S) Mendukung kegiatan khusus.
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31. Perangkat Kendali Pendidikan (Katdaldik) dan
Perangkat Operasi Pendidikan (Katopsdik). Perangkat
kendali pendidikan adalah seperangkat dokumen pendidikan
yang merupakan alat kendali dalam operasi pendidikan sebagai
perwujudan kurikulum pendidikan secara keseluruhan.
Katdaldik meliputi Program Pendidikan (PP), Rangka Pelajaran

Pokok (RPP), Acara Pendidikan (AP)' Harga Nilai (HN)'

Kalender Pendidikan (Kaldik), Program Pengajaran (Progjar)'

Rangka Pelajaran Terurai (RPT), Jadual Mingguan (JM)' dan

Persiapan Mengajar (PM). Perangkat operasi pendidikan

adalah sejumlah perangkat lunak dan keras yang diperlukan

untuk dapat menjamin terlaksananya operasi pendidikan.

Dalam penyusunan baik Katdaldik maupun Katopsdik dalam

rangka penyelenggaraan pendidikan senantiasa melibatkan

dua instansi/kelembagaan sesuai tataran kewenangannya'
Kedua instansi tersebut adalah Pembina Pendidikan dan

Pelaksana Pendidikan.

32. PenyelenggaraanPendidikan' Pembinaanpenyeleng-
garaan pendidikan merupakan suatu proses yang terpadu dan

6erlanjut meliputi pembinaan proses analisis kebutuhan'
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta proses

evaluasi pendidikan.

a. Proses Analisa Kebutuhan Pendidikan'
Berdasarkan rencana skategi TNI dilakukan analisis

tugas, untuk menentukan kebutuhan pendidikan yang

dituangkan ke dalam rencana induk pendidikan sebagai

dasar penyusunan rencana pendidikan, meliputi :

1) Jenis, macam, lama waktu pendidikan dan

tempat pelaksanaan Pendidikan.

2) Jumlah prajurit yang akan dididik dalam tiap

macam pendidikan.
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3) Prioritas dan jadwal penyelenggaraan
pendidikan.

b- ProsesPelaksanaanPendidikan. Pelaksanaan
pendidikan dilakukan melalui tahap :

1) Tahap Analisis. Kegiatan ini akan menentukan
kemampuan berupa perilaku, pengetahuan
keterampilan yang perlu diajarkan. Kemampuan
tersebut selanjutnya merupakan dasar untuk
menentukan:

a) Tujuan pendidikan.

b) Kualifikasi.

c) Jenis dan macam pendidikan.

2) Tahap Perancangan. Hasil analisis
kemampuan digunakan untuk merancang analisis
pengajaran dengan menentukan:

a) Tujuan pengajaran.

b) Metode pengajaran.

c) Penetapan kemampuan awal calon
peserta didik.

d) Urutan kegiatan proses belajar mengajar"

e) Evaluasipendidikan.
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3) Tahap Penyusunan dan Pengembangan' Hasil

tahap perancangan digunakan untuk menyusun/

mengembangkan kurikulum.

4\ Tahap Pelaksanaan' Pendidikan dilaksanakan
sesuai dengan rencana pendidikan berdasarkan
kurikulum Yang telah ditetaPkan'

c. Proses Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan'

Pengendalian dan pengawasan pendidikan ditujukan pada

seluruh proses penyelenggaraan pendidikan' termasuk :

1) Analisis, perancangan, penyusunan dan

pengembangan kurikulum.

2\ Rencana, Program dan Pelaksanaan
pendidikan secara berlanjut.

d. Proses Evaluasi Pendidikan. Evaluasi pendidikan

ditujukan pada keberhasilan program pendidikan

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kurikulum
pendidikan. Sesuai peranannya evaluasi pendidikan

berfungsi sebagai masukan untuk perencanaan dan

perbaikan, meliPuti :

1) Evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam rangka

ehsiensi dan efektivitas kurikulum ditinjau dari bahan

ajaran, waktu, biaya, tenaga pendidik, metode, dan

fasilitas Pendidikan.

2) Evaluasi hasil pendidikan dalam rangka

mencapai efektivitas, diarahkan pada kemampuan

hasil didik sesuai dengan kemampuan yang dituntut

dalam penugasan.
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33. Lingkungan Pendidikan. Pembinaan lingkungan
pendidikan yang harus diperhatikan dalam kaitan
penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

a. Lingkungan lntern. Pembinaan kehidupan di tempat
penyelenggaraan pendidikan/kesatrian diarahkan pada
upaya nyata agar lingkungan intern dapat memberikan
dampak positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

b. Lingkungan Ekstern. pembinaan lingkungan
ekstern diarahkan pada pembinaan kehidupan keluarga
peserta didik dan kondisi masyarakat sekitar tempat
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan
yang aoa.

34. Validasi. Pembinaan validasi diarahkan kepada
kegiatan pengendalian mutu hasil didik yang menggunakan
informasi umpan balik dari pemakai personel hasil didik.
Dengan demikian efektivitas pendidikan akan tercapai apabila
hasil didik dengan bekal pengetahuan yang telah diperoleh
dapat melaksanakan tugas/pekerjaannya dengan lebih baik.
Untuk itu sangat diperlukan adanya data yang obyektif tentang
tuntutan situasi tugas, kemudian diperbandingkan dengan
l(emampuan prajurit yang telah menyelesaikan suatu
pendidikan. Apabila tujuan pendidikan telah menggariskan
sasaran suatu rencana pendidikan dalam rangka memenuhi
tuntutan situasi tugas, maka validasi berusaha memeriksa
bahwa konsep tersebut benar dan kemampuan hasil didiknya
telah memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pemakai hasil
didik.

a. Peranan Validasi. Kegiatan validasi berguna untuk
mengadakan:
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1) Modifikasi terhadap tujuan' isi, . urutan,

intensitas, dan alokasi waktu dari himpunan

Pelajaran.

2) Penyempurnaan dalam metode pelajaran

3) Penyempurnaan dalam menyusun evaluasi

peserta didik.

4) Penyempurnaan dalam seleksi calon peserta

didik.

5) Penyempurnaan dalam pemilihan tenaga
pendidik.

6) Penyempurnaan aspek lain dari kurikulum'

b. Metode Validasi.

1) Kuesener.

2) Wawancara.

3) Pengkajian dokumen.

4) Observasi/Pengamatan

c. Pelembagaan Validasi. Pengumpulan'

penyusunan. Jnalisis interpretasi data hasil did.ik yang

diperoleh dari umpan balik satuan pemakai, serta

p"nveUartua"un informasi hasil didik tersebut adalah

[rg;" O"n tanggung jawab pengendalian kualitas prajurit

Ji" tingt<at tuJnes 
- iNt/Angkatan. Informasi , tersebut

disusu-n sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi para
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pembina Lemdik, tenaga pendidik dan para pembina
personet.

Pengembangan Pendidikan.

a. Pengembangan pendidikan dilakukan melalui
penelitian/pengkajian yang sistematik dan mendalam
dengan mempergunakan teknik dan metode keilmuan
agar pendidikan dapat terselenggara secara efektif dan
eJisien. Pengembangan pendidikan pada dasarnya
dilakukan melalui penelitian komprehensif dengan
melaksanakan pengkajian terhadap aspek pendidikan.
Pengembangan pendidikan dapat bersifat mikro yang
mencakup penyempurnaan suatu macam pendidikan
tertentu, atau bersifat makro yang mengarah kepada
pengembangan pendidikan secara keseluruhan.

b. Pengembangan pendidikan yang bersifat mikro, lebih
banyak diarahkan kepada proses pendidikan yang
mempunyai unsur pokok sebagai berikut:

1) Calon peserta didik.

2) .Komponen pendidikan terutama tenaga
pendidik.

3) Hasil didik.

4) Umpan balik.

c. Pengembangan pendidikan yang bersifat makro
terutama diarahkan kepada validasi pendidikan daram
kaitannya dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan.
Unsur pokok yang perlu diperhatikan meliputi:



IJ

1) Tujuan pendidikan.

2) Kebutuhan pendidikan meliputi jenis dan
macamnya.

3) Pola dan struktur Pendidikan.

36, Tataran Kewenangan dan Tanggung jawab.
Pembinaan yang berhasil dan berdaya guna menuntut adanya
penentuan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi
yang jelas. Oleh karena itu dalam pembinaan pendidikan perlu

ditentukan tataran kewenangan dan tanggung jawab dari tiap-

tiap tingkat komando seperti tercantum pada sublampiran D

lampiran surat keputusan ini.
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BAB VI
PENUTUP

37. Petunjuk Administrasi ini memuat hal-hal yang bersifat
umum dan secara garis besar, berisikan kebijakan yang
mengatur pendidikan Prajurit TNl. Hal-hal yang bersifat khusus
di luar ketentuan yang dibakukan dalam petunjuk Adminiskasi
ini, akan diatur tersendiri.

A.n. Panglima TNI
Aspers

Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.
Marsekal Muda TNI

Autentikasi
A.n. Kepala Setum TNI
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TENTARA NASIONAL INDONESIA $ublampiran A lampiran
MARKAS BESAR Peraturan Panolima TNI

Nomor PeroanAl 51 llx2008
Tanooal 4 Seofember 2008Tanggal 4 Sepfember 2008

POLA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN PERWIRA TNI

MD BA USIA BA PKT BA MD
PA USIA PA PKT PA

NBU + NBU

35
34

32

30
29
28

26

53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43

52
5'1

50
49
48
47

E
L
T
U

23

2l

56
57

I

LETKOL
20
1U
'18

17
16
15

54

51
50

58

56

54

MA'

(
/oR

i
14 49
'tJ
12
11
10
09
08

4E
47
46

44
43

52
51
50
49
48
47

KAP

@

TEN

@

23
42
41
40

4ti
45
44
43

PELDA

@

UI
06
05
04

42
41
40
39

46
45
44
43

LETTU

tt
20
J9
't8

17
16

3ts

r34)

41
40

r3a

SERMA

|,-.-\\,

U3
02
01

3A
37

42
41
40

LETDA

\J_/

PERSY. SETUKPA i

MIN PKT SERMA
USIA MAKS 44 TH
SETUKPA * 1 TH

ffi
A.n. Panglima TNI

Aspers

Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE
Marsekal Muda TNI

15
14
13

1',1

32
31
30

3/
36

34

SERKA

\t
1U

09
08
07
06

2a
27

25
24

32

30
29
28

SERTU

05
04
03
02
01

23
22

20
19

zl

25
24

SERDA

(! ir ffi
rlonel Lek'

I trl

509061
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TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Sublampiran B lampiran
Peraturan Panqlima TNI
Nomor Perpan6/5 1 /lX/200S
Tanggal 4 Seplember 2008

POLA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM PERWIRA TNI

MDP USIA PANGKAT
MDDP

GOL
JAB

LEMfIANNAS DIKEANG UM
LINGKUP PENERAPAN MACAM DIK

37
36
35

34
33
32
31
30
29
2a
27

58

56

55
54
53
52
51
50
49
48

T
I

I

l

t wAKS bo l
t stsRo-iNl-l
f MpPEI

I u MIrel

I sEsKo 
I..I ANGK I

U MAKS 55
KSA

U MAKS 53
KRA

26
25

_2!
23
22

47,54
48-57
45-56-d.5b-
43-54

:'- Iol IVB

t s'RAil
I HANNEG 

I

21

20
19
18
17

41 52
40-51
39-50
38-49

VB STRAT
N/ATM

16

_15
14
13

37-4A

_39-g_
35-46
34-45

-@-- I -v'i f i IVDP 14 I SELAPA
- ------l DTKLAPA

I SEKMUTIK

12

-1f -
10
09
08

33-44

- zliz
30-41
29-40

{llr-ElL
o

_vll4

VIIB

01
06

05
04

28-39
27-38
26-37
25-36

LETTU I@l VIIIB

lx03
02
01

24-35
23 34
22-33

LETDA

\,
Autentikasi

A.n. Panglima TNI
Aspers

Cap/Tertanda

Agus Mudigdo, SE
Marsekal Muda TNI
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TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Sublampiran C lampiran
Peraturin Panqlima TNI
Nomor Perpandl'l llw2}o9
Tanggal 4 Sepfember 2008

POLA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA TNI

TNI

SE
TNI

MD TA USIA TA PKT TA MD BA USIA BA PKT BA

35u
32
31

29
2A

24
23
22

50
49
48
47
45
45
44
43
42
41

40

52
51
50
49
48
47
46
45
44

K
o

K
A

23

21
52
51

PELOA

20
to

't6

50
49
4E
47
46

52

50

SERMA
/a\\v

15
14
13

11

45
44
43

41

49
48
47
46
45

SERKA,

o
10

09
08
07
06

40

39
44

42
41
40

SERTU

o
2'l
20
lo
'18

38

JO

43
42
41
40

KOPTU

tt
UI
04
03
02
01

34

a,

J6
37'

35

SERDA

@
16

14
13
12

34

3l
6D

3E
37
36
35(a

KOPDA

{<l\:,/

A.n. Panglima T

Aspers

Cap/tertanda

Agus Mudigdo,
Marsekal Muda '

MIN PKT KOPDA
USIA MAKS 40 TH
SETUKBA T 8 BL

't1

10
09
08

2A
27 31

PRAKA

g,
07
06
05

o4

24
23
22

29
28 PRATU

(4J

03

02

01

21

20
to

24
23

PRADA
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