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PANCASILA 

 
1. KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. 

3. PERSATUAN INDONESIA. 

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT 
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARAT-
AN /  PERWAKILAN. 

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT 
INDONESIA. 
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TRIBRATA 

KAMI POLISI INDONESIA : 

1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA 
DENGAN PENUH KETAQWAAN TERHADAP 
TUHAN YANG MAHA ESA. 

2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN 
KEADILAN DAN KAMANUSIAAN DALAM 
MENEGAKAN HUKUM NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN 
PANCASILA DAN UUD 1945. 

3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI 
DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN 
KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN 
KEAMANAN DAN KETERTIBAN. 
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CATUR PRASETYA 

SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA, KEHORMATAN 
SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI 
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, UNTUK :  
1. MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN 

KEAMANAN. 

2. MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, 
HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA. 

3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN 
HUKUM. 

4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN 
DAMAI. 
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PANCA PRASETYA KORPRI 

KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK 
INDONESIA, ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN 
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, 
BERJANJI : 

1.  SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATU-
AN, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 
YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN 
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.  

2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN 
BANGSA DAN NEGARA SERTA MEMEGANG 
TEGUH RAHASIA JABATAN DAN NEGARA. 

3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA 
DAN MASYARAKAT DI ATAS KEPENTINGAN 
PRIBADI DAN GOLONGAN. 
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4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN 
BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS 
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA. 

5. MENEGAKKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN 
DISIPLIN SERTA MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME. 
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PROGRAM PROMOTER 

PROFESIONAL : 

MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM POLRI YANG 
SEMAKIN BERKUALITAS MELALUI PENINGKATAN 
KAPASITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA 
MELAKUKAN POLA-POLA PEMOLISIAN 
BERDASARKAN PROSEDUR BAKU YANG MUDAH 
DIPAHAMI, DILAKSANAKAN DAN DAPAT DIUKUR 
KEBERHASILANNYA 

MODERN : 

MELAKUKAN MODERNISASI DALAM LAYANAN 
PUBLIK YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI SEHINGGA 
SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT DIAKSES OLEH 
MASYARAKAT, TERMASUK PEMENUHAN 
KEBUTUHAN ALMATSUS DAN ALPAKAM YANG 
SEMAKIN MODERN 

 



9 

 

TERPERCAYA : 

MELAKUKAN REFORMASI INTERNAL MENUJU 
POLRI YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN, 
GUNA TERWUJUDNYA PENEGAKKAN HUKUM 
YANG OBYEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL 
DAN BERKEADILAN 
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PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI 

 

1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA 
YANG UNGGUL 

2. PENERTIBAN PEMELIHARAAN KEAMANAN 
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 
(HARKAMTIBNAS)  

3. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM YANG 
PROFESIONAL DAN BERKEADILAN  

4. PEMANTAPAN MANAJEMEN MEDIA  

5. PENINGKATAN SINERGI POLISIONAL  

6. PENATAAN  KELEMBAGAAN 

7. PENGUATAN  PENGAWASAN 
 
. 
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KODE ETIK PROFESI POLRI 
Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan 

tanggungjawab anggota Polri harus dijalankan secara 
profesional, proporsional, dan prosedural yang 
didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 
Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam 
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan 
tidak patut. 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-
aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau 
filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun 
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, 
patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri 
dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab jabatan. 

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia harus dilaksanakan secara 
obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian 
hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta 
hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa 
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pengabdian anggota Polri yang diduga melanggar 
kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Etika Profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai 
Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai 
oleh Pancasila serta mencerminkan jatidiri setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
wujud komitmen moral yang meliputi pada etika  
kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakat-
an dan etika kepribadian selanjutnya disusun ke 
dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
1. Etika kenegaraan adalah sikap moral setiap 

anggota Polri  terhadap Negara  Kesatuan  
Republik Indonesia, Pancasila, UUD Negara  
Republik Indonesia tahun 1945, dan 
kebhinekatunggalikaan. 

2. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota 
Polri terhadap institusi yang menjadi wadah 
pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai 
ikatan lahir bathin dari semua insan bhayangkara 
dengan segala martabat dan kehormatannya 
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sesuai dengn nilai-nilai yang terkandung dalam 
Tribarata dan Catur Prasetya. 

3.  Etika kemasyarakatan adalah sikap moral ang-
gota Polri yang senantiasa memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, 
serta melindungi, mengayomi, dan melayani 
masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal 
dalam budaya Indonesia. 

4. Etika kepribadian adalah sikap perilaku 
perseorangan  anggota Polri dalam kehidupan 
beragama, kepatuhan, ketaatan dan sopan santun 
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.  
a. Etika kenegaraan memuat pedoman 

berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 
1) Tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
2) Pancasila. 
3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945, dan 
4) Kebhinekatunggalikaan. 
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b. Etika Kelembagaan memuat pedoman 
berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 
1) Tribrata sebagai pedoman hidup. 
2) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. 
3) Sumpah/janji Anggota Polri. 
4) Sumpah/janji jabatan, dan 
5) Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola 

pikir (mind set). 
 

c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman 
berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 
1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat (kamtibmas). 
2) Penegakan hukum. 
3) Pelindung,pengayom, dan pelayan 

masyarakat, dan 
4) Kearifan lokal, antara lain gotong royong, 

kesetiakawanan, dan toleransi. 
 

d. Etika Kepribadian memuat pedoman 
berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 
1) Kehidupan beragama. 
2) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum. 
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3) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

1. Etika Kenegaraan : 

a. Setiap Anggota Polri wajib : 
1) Setia kepada NKRI yang berdasarkan  

Pancasila dan UUD 1945. 
2) Menjaga kamdagri yang meliputi 

terpeliharanya kamtibmas, tertib dan 
tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
masyarakat serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi 
HAM. 

3) Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah 
NKRI. 

4) Menjaga terpeliharanya persatuan dan 
kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggal-
ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat. 
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5) Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI 
daripada kepentingan sendiri, seseorang, 
dan/atau golongan. 

6) Memelihara dan menjaga kehormatan bendera 
Negara sang merah putih, bahasa Indonesia, 
lambang Negara Garuda Pancasila dan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Membangun kerjasama dengan sesama 
pejabat penyelenggara Negara dan pejabat 
Negara dalam pelaksanaan tugas. 

8) Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.  

b. Setiap Anggota Polri dilarang: 

1) Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-
nyata bertujuan untuk mengganti atau 
menentang Pancasila dan UUD 1945. 

2) Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah 
yang sah. 

3) Menjadi anggota atau pengurus parpol. 
4) Menggunakan hak memilih dan dipilih 

dan/atau. 
5) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 
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2. Etika Kelembagaan 

a. Setiap Anggota Polri wajib : 
1) Setia kepada Polri sebagai bidang 

pengabdian kepada masyarakat, bangsa 
dan Negara dengan memedomani dan 
menjunjung tinggi Tribrata dan Catur 
Prasetya. 

2) Menjaga dan meningkatkan citra, 
soliditas, kredibilitas, reputasi dan 
kehormatan Polri. 

3) Menjalankan tugas secara profesional, 
proporsional dan prosedural. 

4) Melaksanakan perintah dinas untuk 
mengikuti diklat dalam rangka pembinaan 
karier dan peningkatan kemampuan 
profesionalisme kepolisian. 

5) Menjalankan perintah dinas untuk 
melaksanakan mutasi dalam rangka 
pembinaan personel, profesi, karier dan 
penegakan KEPP. 

6) Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan 
tugas. 
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7) Menyelesaikan tugas dengan seksama dan 
penuh rasa tanggungjawab. 

8) Memegang teguh rahasia yang menurut 
sifatnya atau menurut perintah kedinasan 
harus dirahasiakan. 

9) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui 
keteladanan, ketaatan pada hukum, 
kejujuran, keadilan serta menghormati dan 
menjungjung tinggi HAM dalam 
melaksanakan tugas. 

10) Melaksanakan perintah kedinasan dalam 
rangka penegakan disiplin dan KEPP 
berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat 
tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin 
dan/atau pelanggaran KEPP sesuai dengan 
kewenangan. 

11) Melaksanakan perintah kedinasan yang 
berkaitan dengan pengawasan internal di 
lingkungan Polri dalam rangka penguatan 
system pengendalian intern pemerintah 
(SPIP). 

12) Menghargai perbedaan pendapat yang 
disampaikan dengan cara sopan dan santun 
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pada saat pelaksanaan rapat, sidang atau 
pertemuan yang bersifat kedinasan. 

13) Mematuhi dan mentaati keputusan yang telah 
disepakati dalam rapat, sidang atau 
pertemuan yang bersifat kedinasan. 

14) Mengutamakan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam melaksanakan tugas. 

15) Mendahulukan pengajuan laporan keberatan 
atau komplain kepada Ankum atau Atasan 
Ankum berkenaan dengan keputusan yang 
dinilai bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebelum 
mengajukan gugatan ke PTUN 

b. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan 
sebagai Atasan wajib : 
1) Menunjukan kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership), keteladanan, menjadi 
konsultan yang dapat menyelesaikan masalah 
(solutif), serta menjamin kualitas kinerja 
Bawahan dan kesatuan (quality assurance). 
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2) Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan 
tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai 
tingkat kewenangannnya. 

3) Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran 
yang dilakukan oleh Bawahan. 

c. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan 
sebagai bawahan wajib : 
1) Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat 

hambatan dalam pelaksanaan tugas. 
2) Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan-
nya. 

3) Menolak perintah Atasan yang bertentangan 
dengan norma hukum, norma agama, dan 
norma kesusilaan. 

4) Melaporkan  kepada Atasan pemberi perintah 
atas penolakan perintah yang dilakukannya 
untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
Atasan pemberi perintah. 

d. Sesama Anggota Polri wajib : 
1) Saling menghargai dan menghormati dalam 

melaksanakan tugas. 
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2) Bekerjasama dalam rangka meningkatkan 
kinerja. 

3) Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau 
disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara 
langsung kepada pejabat yang berwenang. 

4) Menunjukan rasa kesetiakawanan dengan 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling 
menghormati. 

5) Saling melindungi dan memberikan pertolongan 
kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia 
dalam melaksanakan tugas. 

e. Pejabat Polri yang berwenang melaporkan setiap 
pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak 
pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang 
dilihat atau diketahui secara langsug kepada 
pejabat yang berwenang wajib memberikan 
perlindungan.. 

f. Setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, 
tugas, wewenang dan tanggungjawab berdasar-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dari pada status dan hak dengan mengindahkan 
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norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai 
kearifan lokal. 

g. Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas 
penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik 
pembantu dan penyidik wajib melakukan 
penyelidikan, penyidikan perkara pidana dan 
menyelesikannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta melaporkan hasil 
pelaksanaan tugasnya kepada Atasan penyidik 
 

h. Setiap Anggota Polri dilarang : 
1) Melakukan, menyuruh melakukan atau turut 

serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme 
dan/atau gratifikasi. 

2) Mengambil keputusan yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan karena pengaruh keluarga, sesama 
Anggota Polri, atau pihak ketiga. 

3) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau 
pribadi Anggota Polri kepada pihak lain. 
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4) Menghindar dan/atau menolak perintah kedinas-
an dalam rangka pemeriksaan internal yang 
dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait 
dengan laporan/pengaduan masyarakat. 

5) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksa-
nakan tugas kedinasan. 

6) Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis 
dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut 
umum, atau hakim yang berwenang 

7) Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan 
dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan 
lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

i. Setiap Anggota Pori yang berkedudukan 
sebagai Atasan dilarang : 
1) Memberi perintah yang bertentangan dengan 

norma hukum,norma agama, norma kesusilaan. 
2) Menggunakan kewenangannya secara tidak 

bertanggungjawab. 

j. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan 
sebagai bawahan dilarang  : 
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1) Melawan atau menentang atasan dengan kata-
kata atau tindakan yang tidak sopan 

2) Menyampaikan laporan yang tidak benar 
kepada atasan. 
 

k. Sesama Anggota Polri dilarang : 
1) Saling menista dan/atau menghina. 
2) Meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang 

bersama melaksanakan tugas. 
3) Melakukan tindakan yang diskriminatif. 
4) Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP 

atau disiplin atau tindak pidana 
5) Berperilaku kasar dan tidak patut. 

 

l. Setiap anggota Polri dalam  melaksanakan 
tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, 
penyidik pembantu dan penyidik dilarang : 

1) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor 
atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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2) Menempatkan tersangka di tempat bukan 
rumah tahanan Negara/Polri dan tidak 
memberitahukan kepada keluarga atau kuasa 
hukum tersangka. 

3) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang 
menjadi tanggungjawabnya dalam rangka 
penegakan hukum. 

4) Merekayasa isi keterangan dalam BAP. 
5) Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang 

dengan cara memaksa untuk mendapatkan 
pengakuan. 

6) Melakukan penyidikan yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan karena adanya campur tangan pihak 
lain. 

7) Menghambat kepentingan pelapor, terlapor,dan 
pihak terkait lainnya yang sedang berperkara 
untuk memperoleh haknya dan/atau melaksa-
nakan kewajibannya. 

8) Merekayasa status barang bukti sebagai 
barang temuan atau barang tak bertuan. 

9) Menghambat dan menunda-nunda waktu 
penyerahan barang bukti yang disita kepada 
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pihak yang berhak sebagai akibat dihenti-
kannya penyidikan tindak pidana. 

10) Melakukan penghentian atau membuka kemba-
li penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

11) Melakukan hubungan atau pertemuan secara 
langsung atau tidak langsung diluar kepenting-
an dinas dengan pihak -pihak terkait dengan 
perkara yang sedang ditangani. 

12) Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13) Menangani perkara yang berpotensi menimbul-
kan konflik kepentingan. 
 

3. Etika Kemasyarakatan 
a. Setiap Anggota Polri wajib : 

1) Menghormati harkat dan martabat manusia 
berdasarkan prinsip dasar HAM. 

2) Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap 
warga negara dihadapan hukum. 
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3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dengan cepat, tepat, mudah, nyaman , trans-
paran dan akuntabel berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4) Melakukan tindakan pertama kepolisian 
sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas 
kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar 
tugas. 

5) Memberikan pelayanan informasi publik kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, 
keadilan dan menjaga kehormatan dalam 
berhubungan dengan masyarakat. 
 

b. Setiap Anggota Polri dilarang : 
1) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolo-

ngan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari 
masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi 
dan kewenangannya. 
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2) Mencari-cari kesalahan masyarakat yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3) Menyebarluaskan berita bohong dan/atau 
menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat 
meresahkan masyarakat. 

4) Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau 
tindakan dengan maksud untuk mendapatkan 
imbalan atau keuntungan pribadi dalam 
memberikan pelayanan masyarakat. 

5) Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-
wenang. 

6) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan 
perlindungan, pengayoman,dan pelayanan. 

7) Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan 
kehormatan perempuan pada saat melakukan 
tindakan kepolisian. 

8) Membebankan biaya tambahan dalam membe-
rikan pelayanan di luar ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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4.  Etika Kepribadian 
a.  Setiap Anggota Polri wajib : 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. 
2) Bersikap jujur, terpercaya, bertanggungja-

wab, disiplin, bekerjasama, adil, peduli 
responsive, tegas dan humanis. 

3) Mentaati dan menghormati norma kesusilaan, 
norma agama, nilai-nlai kearifan lokal dan 
norma hukum. 

4) Menjaga dan memelihara kehidupan berke-
luarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara secara santun. 

5) Melaksanakan tugas kenegaraan, kelemba-
gaan, dan kemasyarakatan dengan niat 
tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata 
amal ibadahnya. 
 

b. Setiap Anggota Polri dilarang : 
1) Menganut dan menyebarkan agama dan 

kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. 
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2) Mempengaruhi atau memaksa sesama 
Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara 
beribadah di luar keyakinanya. 

3) Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, 
serta menista kesatuan, atasan, dan/atau 
sesama Anggota Polri. 

4) Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga 
swadaya masyarakat dan organisasi kema-
syarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan 
Polri. 
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KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan  
sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap 
dan berpedoman  pada etika dalam bernegara, dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi,  
dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan 
sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur  dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

1.  Etika dalam bernegara meliputi: 

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan 
negara; 

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mentaati semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam melaksanakan 
tugas; 

e. akuntabel dalam melaksanakan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa; 
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f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta  tepat 
waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan 
dan program Pemerintah; 

g. menggunakan atau memanfaatkan semua  
sumber daya Negara secara efisien dan 
efektif; 

h. tidak memberikan kesaksian palsu atau 
keterangan yang tidak benar. 

2.  Etika dalam berorganisasi adalah: 

a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; 
c. melaksanakan setiap kebijakan yang 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan 

kinerja organisasi; 
e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan 

unit kerja lain yang terkait dalam rangka 
pencapaian tujuan; 

f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan 
tugas; 
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g. patuh dan taat terhadap standar operasional 
dan tata kerja; 

h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan 
inovatif dalam rangka  peningkatan kinerja 
organisasi; 

i. berorientasi pada upaya peningkatan kualias 
kerja. 

3.  Etika dalam bermasyarakat meliputi: 

a. mewujudkan pola hidup sederhana; 
b. memberikan pelayanan dengan empati hormat 

dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur 
pemaksaan; 

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, 
terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; 

d. tanggap terhadap keadaan lingkungan 
masyarakat; 

e. berorientasi kepada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dalam  
melaksanakan tugas. 
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4.   Etika terhadap diri sendiri meliputi: 

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan 
informasi yang tidak benar. 

b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan 
ketulusan; 

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, 
kelom-pok, maupun golongan; 

d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas 
pengeta-huan, kemampuan, keterampilan, 
dan sikap; 

e. memiliki daya juang yang tinggi; 
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan 

keluarga; 
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 

5.   Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil: 

a. saling menghormati  sesama warga negara 
yang memeluk agama/kepercayaan yang 
berlainan; 

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan 
sesama Pegawai Negeri Sipil; 
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c. saling menghormati  antara  teman sejawat, 
baik secara vertikal maupun horizontal dalam 
suatu unit kerja, instansi, maupun antar 
instansi; 

d. menghargai perbedaan pendapat; 
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat 

Pegawai Negeri Sipil; 
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang 

kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; 
g. berhimpun dalam  satu wadah Korps Pegawai 

Republik Indonesia yang menjamin 
terwujudnya  solidaritas dan soliditas semua 
Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan 
hak-haknya 
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JANJI PESERTA DIDIK 
 
KAMI   PESERTA DIDIK   PADA   PUSAT    
PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI , 
BERJANJI : 
 
1. AKAN MENJUNJUNG TINGGI DAN SETIA 

KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG 
DASAR 1945. 

2. AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI  
DERAJAT DAN MARTABAT PENDIDIKAN. 

 
3. SANGGUP DENGAN PENUH KESADARAN 

UNTUK MENJALANKAN SEMUA KETENTUAN  
YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS  
YANG BERLAKU DALAM LINGKUNGAN PUSAT 
PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMDIKLAT 
POLRI. 

 
4. MEMAHAMI BAHWA PUSAT PENDIDIKAN 

ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI BEKERJA 
DENGAN PRINSIP  KEHORMATAN SEBAGAI 
DASAR. 
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JADWAL KEGIATAN PBM DIKBANGSPES 
 
1. Hari Senin s.d. Jum’at 
2. Waktu 

Unit I   07.30 s.d 09.00 WIB 
Unit II   09.15 s.d 10.45 WIB 
Unit III   11.00 s.d 12.30 WIB 
Unit IV   13.30 s.d 15.00 WIB 
Unit V   15.15 s.d 16.45 WIB 
Unit VI   19.00 s.d 20.30 WIB 

 
JADWAL KEGIATAN PBM DIKLAT PKA DAN PKP 
 
1. Hari Senin s.d. Sabtu 
2. Waktu 

Sesi I   07.30 s.d 09.45 WIB 
Sesi II   10.15 s.d 12.30 WIB 
Sesi III   13.30 s.d 15.45 WIB 
Sesi IV   16.00 s.d 18.15 WIB 
Sesi V   19.00 s.d 21.15 WIB 
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JADWAL KEGIATAN PBM DIKLATSAR CPNS 

1. Hari Senin s.d. Sabtu 
2. Waktu 

Sesi I   07.30 s.d 09.45 WIB 
Sesi II   10.30 s.d 12.30 WIB 
Sesi III   13.30 s.d 15.45 WIB 
Sesi IV   16.00 s.d 18.15 WIB 
Sesi V   19.00 s.d 21.15 WIB 

 
JADWAL PENGASUHAN DIKBANGSPES 
 
1. Bangun pagi          04.00 WIB 
2. Olah raga pagi          05.00 s.d 05.45 WIB 
3. Binroh           04.30 s.d 05.45 WIB 

                                        12.00 s.d 13.00 WIB        
4. Makan pagi          06.15 WIB 
5. Apel pagi          07.00 WIB 
6. Makan siang          13.00 WIB 
7. Olah raga mandiri          16.45 s.d 18.00 WIB 
8. Makan malam          18.30 WIB 
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9. Wajib belajar                   19.30 WIB 
10. Apel malam          21.00 WIB 
11. Apel selesai pesiar/IBL   22.00 WIB 
12. Istirahat                           23.00 WIB 
 
JADWAL PENGASUHAN DIKLAT PKA DAN PKP 
 
1. Bangun pagi          04.00 WIB 
2. Olah raga pagi          05.00 s.d 05.45 WIB 
3. Binroh           04.30 s.d 05.45 WIB 

                                        12.00 s.d 13.00  WIB 
4. Makan pagi          06.15 WIB 
5. Apel pagi          07.00 WIB 
6. Makan siang          13.00 WIB 
7. Olah raga mandiri           16.45 s.d 18.00 WIB 
8. Makan malam          18.30 WIB 
9. Wajib belajar                  19.30 WIB 
10. Apel malam          21.00 WIB 
11. Apel selesai Pesiar        22.00 WIB 
12. Istirahat          23.00 WIB 
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JADWAL PENGASUHAN DIKLATSAR CPNS 
 
1. Bangun pagi     04.00 WIB 
2. Olah raga pagi     05.00 s.d 05.45 WIB 
3. Binroh      04.30 s.d 05.45 WIB 

                                   12.00 s.d 13.00  WIB 
4. Apel makan pagi     06.00WIB 
5. Apel pagi     07.00 WIB 
6. Apel makan siang      13.00 WIB 
7. Apel makan malam    18.30 WIB 
8. Wajib belajar              19.30 WIB 
9. Apel malam     21.30 WIB 
10. Apel selesai pesiar     22.00 WIB 
11. Istirahat     23.00 WIB 
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KETENTUAN SIKAP TAMPANG/PENAMPILAN 
Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan para 
peserta didik diwajibkan untuk mematuhi/mentaati 
ketentuan tentang sikap tampang (penampilan), 
sebagai berikut : 

1. rambut dipelihara rapih, pantas dan tidak 
gondrong; 

2. tidak diperkenankan memelihara jenggot dan 
cambang; 

3. bagi peserta didik yang memelihara kumis, harus 
selalu dipelihara secara baik dan rapih serta 
tidak terkesan menyeramkan; 

4. harus bersikap tegas dan korek, sopan dalam 
sikap dan tutur kata; 

5. semua kelengkapan pakaian dijaga bersih dan 
rapih, seperti : Sepatu  setiap hari harus disemir 
begitu juga perlengkapan yang mengkilat harus 
di Braso; 

6. tidak diperkenankan memelihara kuku; 
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7. bagi peserta didik wanita yang rambutnya 
panjang melebihi bahu, harus diikat dengan rapih 
dan indah; 

8. tidak dibenarkan menggunakan perhiasan yang 
mencolok kecuali cincin kawin dan satu cincin 
hias (baik Polwan maupun PNS wanita 
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KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN 
Ketentuan tentang Penggunaan Pakaian Dinas 
selama mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah 
sebagai berikut : 
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Dikbangspes, 

digunakan pada saat : 
a. mengikuti upacara pembukaan dan penutupan 

pendidikan; 
b. mengikuti pelajaran di kelas dan wajib belajar; 
c. mengikuti Pelatihan teknis (Latnis);   
d. mengikuti Korps Raport bagi para peserta didik 

yang melaksanakan kenaikan pangkat pada 
saat melaksanakan pendidikan; 

e. acara  brifing  dan atau pengarahan-
pengarahan lainnya; 

f. memasuki kantin / koperasi / tempat lainnya 
yang berada di                                                                        
lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri selama 
jam pelajaran atau sebelum apel malam  
dilaksanakan; 

g. melaksanakan visitasi/kunjungan ke 
instansi/satuan yang ada kaitannya dengan 
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proses pembelajaran sesuai jenis diklat yang 
diikutinya. 

2.  Pakaian Dinas Upacara Polri digunakan pada saat   

a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I, digunakan 
untuk Hari Proklamasi dan hari ulang tahun 
(HUT) Bhayangkara; 

b. pakaian dinas upacara (PDU) III, digunakan 
untuk Hari Pahlawan; 

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) PNS Polri 
digunakan untuk Hari Proklamasi dan hari 
ulang tahun (HUT) Bhayangkara dan hari 
Pahlawan; 

d. upacara lainnya, disesuaikan dengan 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 

 
3.  Pakaian Seragam Korpri, digunakan pada saat 

hari ulang tahun Korpri atau acara lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

4.  Pakaian (kemeja warna putih, celana panjang/rok 
warna hitam)  digunakan oleh :  
a. Peserta didik PKA/PKP mulai hari Senin 

sampai hari Kamis; 
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b. Peserta didik Diklatsar CPNS mulai hari Senin 
sampai Minggu. 

5.  Pakaian Batik, digunakan khusus untuk peserta 
didik PKA dan PKP pada hari Jum’at dan  Sabtu; 

6.     Pakaian Olah Raga  (Training Pack) digunakan 
pada saat olahraga pagi, olah raga mandiri dan 
Olahraga bersama atau kegiatan lain sesuai 
perintah Pengasuh langsung; 

7. Pakaian pada saat IBL / weekend (khusus 
dikbangspes) dan pesiar menggunakaan pakaian 
bebas rapih sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
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TATA TERTIB DI FLAT/BARAK 
1. Flat /Barak merupakan tempat istirahat  seluruh 

peserta didik, maka peserta didik: 
a. wajib menjaga kebersihan dan kerapihan Flat 

/Barak;  
b. tidak diperkenankan membawa makanan ke 

dalam Flat/Barak; 
c. pakaian harus ditata rapih di dalam Almari 

(sesuai ketentuan); 
d. menggunakan lampu penerangan secukupnya; 
e. setiap meninggalkan Flat/Barak harus dalam 

keadaan rapih dan  bersih, lampu penerangan 
pada siang hari dimatikan dan keran air dalam 
keadaan tertutup; 

f. dilarang merokok di dalam Flat/Barak; 
g. dilarang mencoret-coret dinding, lemari dan 

fasilitas lainnya yang ada di dalam Flat/Barak. 
2. penataan penyimpanan kaporlap di dalam lemari, 

disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan rapih; 
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3. urut-urutan penyusun kaporlap diantaranya sebagai 
berikut : 

a. saf pertama untuk menyimpan pakaian 
PDH/pakaian putih hitam (celana dan 
bajunya); 

b. saf kedua untuk menyimpan pakaian preman 
(celana dan bajunya); 

c. saf ketiga untuk menyimpan pakaian olah 
raga; 

d. tempat gantungan, digunakan untuk 
menggantunkan baju; 

e. pakaian dalam disimpan di dalam bagian 
belakangnya setelah pakaian; 

f. sepatu (dinas/preman), sandal disimpan 
dibawah lemari (yang ada raknya); 

g. barang kelontong/alat kecantikan disimpan di 
bawah gantungan baju; 

h. Tas sekolah/modul dan tutup kepala disimpan 
di atas lemari; 

i.  Air minum mineral (botol aqua) disimpan di 
atas lemari atau temapt lain yang 
memungkinkan; 
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j. Koper pakaian disimpan disamping lemari atau 
tempat tidur atau tempat lain yang 
memungkinkan  

k. atau disesuaikan dengan bentuk dan bagian 
dari lemari yang tersedia di Barak/Flat peserta 
didik.  
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TATA TERTIB DI RUANG MAKAN 

1. setiap waktunya jam makan, seluruh peserta 
didik wajib mengikuti makan di ruang makan 
yang telah ditentukan, kecuali yang sakit dan 
sedang melaksanakan ibadah puasa; 

2. dalam pelaksanaan makan didahului dan diakhiri 
dengan do’a sesuai dengan Agama/Keyakinan 
masing-masing, dipimpin oleh peserta didik yang 
dituakan/senior dan atau yang telah ditunjuk; 

3. selama makan berlangsung suasana harus 
hening, mencegah suara benturan sendok, 
garpu, piring dan lain-lain; 

4. tidak diperkenankan membawa makanan dari 
ruangan makan kecuali untuk siswa yang sakit 
berdasarkan surat keterangan dari dokter 
Pusdikmin; 

5. tidak diperkenankan merokok, membaca koran 
dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban 
diruang makan. 
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TATA TERTIB MENGIKUTI PEMBELAJARAN 
 

Selama  mengikuti proses pembelajaran baik di kelas 
maupun di lapangan, maka : 
1. peserta didik  harus sudah siap di dalam kelas 5 

(lima) menit sebelum jam pelajaran dimulai; 
2. peserta didik dilarang membuat gaduh ataupun 

melakukan perbuatan lain yang dapat 
mengganggu jalannya pembelajaran; 

3. peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan 
seksama dan sungguh-sungguh serta 
melaksanakan perintah Widyaiswara/Dosen/ 
Gadik /Instruktur/Pelatih dengan sebaik-baiknya; 

4. peserta didik wajib menjaga ketertiban dan 
ketenangan, kerapihan,  kebersihan kelas dan 
lingkungannya; 

5. peserta didik tidak diperkenankan membawa 
makanan, minuman, merokok maupun 
mengaktifkan telepon genggam selama 
pembelajaran berlangsung di dalam kelas; 
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6. Danton Harian peserta didik wajib mengisi daftar 
hadir/absensi sebelum pembelajaran 
berlangsung dan setiap pelajaran dimulai; 

7. peserta didik dilarang meninggalkan ruangan 
kelas/pelajaran, kecuali : 
a. diijinkan oleh widyaiswara/dosen/gadik/ 

instruktur/pelatih yang bersangkutan; 
b. sesudah pelajaran dinyatakan selesai atau 

pada saat jam  istirahat. 
8. jika peserta didik terlambat masuk kelas, maka 

wajib menghormat kepada widyaiswara/dosen/ 
gadik /instruktur/pelatih dan melapor tentang 
alasan-alasan keterlambatannya dan 
selanjutnya atas perintah widyaiswara/ dosen/ 
gadik/ instruktur/ pelatih mengambil tempat 
duduk dengan tertib; 

9. apabila widyaiswara/dosen/gadik/ instruktur/ 
pelatih  yang bersangkutan  berhalangan /tidak 
hadir 10 menit setelah jam pelajaran seharusnya 
dimulai, maka Danton Harian peserta didik  
segera melapor kepada piket penyelenggara. 
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TATA TERTIB SELAMA  PELAKSANAAN UJIAN, 
1. para peserta didik  wajib mematuhi tata cara dan 

tata tertib ujian yang telah ditetapkan; 
2. selama berlangsungnya ujian para peserta didik  

tidak diperkenankan bercakap-cakap atau 
dengan tanda-tanda isyarat tertentu sehingga 
menimbulkan hal-hal yang mengganggu jalannya 
ujian; 

3. peserta didik  dilarang membuka/membaca 
catatan-catatan/buku-buku pelajaran di dalam 
ruang kelas selama berlangsungnya ujian, 
kecuali ada pemberitahuan sebelumnya bahwa 
ujian dinyatakan terbuka (open book) dari Kabag 
Diklat; 

4. peserta didik  harus bersungguh-sungguh 
mengerjakan/mengisi soal ujian untuk mencapai 
hasil yang maksimal (dengan cara yang wajar). 
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WAJIB KUNJUNG KE PERPUSTAKAAN 
 

1. Seluruh peserta didik wajib melaksanakan 
kunjungan ke Perpustakaan; 

2. Setiap berkunjung ke Perpustakaan peserta didik 
wajib mengisi buku tamu/kunjungan; 

3. Mengikuti dan mentaati ketentuan yang berlaku 
di Perpustakaan 
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KETENTUAN IBL DAN PESIAR 
IBL (Ijin Bermalam di luar) dan Pesiar peserta didik 
dikbangspes 

1. Ijin Bermalam di Luar (IBL) / week end dapat 
dilaksanakan setelah selesai jam pelajaran 
terakhi; 

2. Ijin Bermalam di Luar (IBL) / week end dapat 
dilaksanakan hanya pada akhir pekan dan atau 
pada hari-hari libur lainnya dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. mendaftarkan diri/mencatat nama, 

tempat/alamat yang dituju dan keterangan lain 
secara jelas dan lengkap pada Buku Ijin 
Bermalam di Luar (IBL) yang telah disediakan 
staf Binsis kepada Danton tetap peserta 
didik/sekretaris, yang kemudian diteruskan 
kepada  Patun/Kasubbag minsis; 

b. selambat-lambatnya dua hari sebelum 
pelaksanaan, Buku Ijin Bermalam di Luar 
(IBL) harus sudah masuk ke staf  Binsis; 

c. pada saat berangkat IBL peserta didik  harus 
menggunakan pakaian rapih (tidak 
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menggunakan kaos oblong dan sandal jepit), 
memperhatikan ketertiban, kebersihan, 
kelengkapan dan termasuk sikap tampang.  
Selama berada di luar Kesatrian harus 
memelihara/menjaga sikap dan perilaku; 

d. berangkat IBL setelah jam pelajaran unit 
terakhir pada hari Jum’at dengan membawa 
surat ijin bermalam di luar (IBL); 

e. peserta didik keluar kesatriaan mengisi 
absensi keluar masuk kesatrian di tempat 
yang telah ditentukan (Lobi Flat A/B/ WBK) 
dan menyimpan kartu peserta didik /kartu 
keluar masuk kesatriaan di penjagaan; 

f. kembali dari melaksanakan IBL selambat-
lambatnya hari minggu pukul 21.30 WIB dan 
melaksanakan apel malam pukul 22.00 WIB; 

g. pelaksanaan IBL sewaktu-waktu dapat 
berubah sesuai kepentingan proses 
pembelajaran dan atas perintah 
KapusdikminLemdiklat Polri; 

h. peserta didik  yang tidak melaksanakan 
IBL/week end, wajib tidur di Flat/Barak. 
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3. Pesiar dapat dilakukan oleh peserta dikbangspes 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. setiap hari Rabu sore selesai jam pelajaran 

terakhir sampai dengan pukul 21.00 WIB; 
b. setiap hari Jum’at sore selesai jam pelajaran 

terakhir, hari Sabtu dan Minggu (bagi peserta 
dikbangspes yang tidak melaksanakan IBL. 
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KETENTUAN PESIAR PESERTA DIDIK  
PKA DAN PKP 

 
1. Kegiatan pesiar peserta didik PKA dan PKP 

dilaksanakan pada hari : 
a. Hari Rabu  sore (mulai minggu kedua) selesai 

sesi  jam pelajaran terakhir sampai pukul 
21.00 WIB; 

b. Setiap hari Sabtu sore selesai sesi jam 
pelajaran terakhir sampai pukul 21.00 WIB; 

c. Setiap hari Minggu selesai makan pagi 
sampai dengan pukul 21.00 WIB.  

2. Pada saat berangkat Pesiar peserta didik harus 
menggunakan pakaian rapih (tidak 
menggunakan kaos oblong dan sandal jepit), 
memperhatikan ketertiban, kebersihan, 
kelengkapan dan termasuk sikap tampang, 
selama berada di luar Kesatrian harus 
memelihara/menjaga sikap dan perilaku; 

3. Peserta didik keluar kesatriaan mengisi absensi 
keluar masuk kesatrian dan menyimpan tanda 
peserta di piket penjagaan; 
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4. Pelaksanaan pesiar sewaktu-waktu dapat 
berubah sesuai kepentingan proses 
pembelajaran dan atas perintah Kapusdikmin 
Lemdiklat Polri. 
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KETENTUAN IJIN KHUSUS 
 
1. peserta didik Dikbangspes yang mempunyai 

kepentingan yang sangat mendesak dan tidak 
dapat ditunda pelaksanaanya dapat mengajukan 
permohonan ijin khusus kepada Kapusdikmin 
Lemdiklat Polri dengan tidak melebihi 2% dari 
lama pendidikan yang diikutinya; 

2. peserta didik Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
TK. II yang mempunyai kepentingan yang sangat 
mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaanya dapat mengajukan permohonan 
ijin khusus kepada pihak penyelenggara (LAN RI/ 
PKP2A1 LAN), setelah mendapatkan 
persetujuan, maka diajukan kepada Kapusdikmin 
Lemdiklat Polri dengan tidak melebihi 3 sesi (9 
jam pelajaran)  dari lama pembelajaran klasikal 
yang diikutinya; 

3. peserta didik Diklatpim TK. III dan Diklatpim TK 
IV yang mempunyai kepentingan yang sangat 
mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaanya dapat mengajukan permohonan 
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ijin khusus kepada Kapusdikmin Lemdiklat Polri 
dengan tidak melebihi 3 sesi (9 jam pelajaran)  
dari lama pembelajaran klasikal yang diikutinya; 

4. peserta didik Diklatsar CPNS  yang mempunyai 
kepentingan yang sangat mendesak dan tidak 
dapat ditunda pelaksanaanya dapat mengajukan 
permohonan ijin khusus kepada Kapusdikmin 
Lemdiklat Polri dengan tidak melebihi 2 sesi (6 
jam pelajaran)  pada saat mengikuti pendidikan 
di Pusdikmin Lemdiklat Polri; 

5. ketentuan persyaratan administrasi untuk 
pengajuan ijin khusus adalah sebagai berikut: 
a. bagi yang mendapat perintah untuk 

melaksanakan tugas dari satuan/intansinya 
wajib melampirkan surat/surat perintah/surat 
tugas dari satuan/instansi sendiri dan 
ditandatangani oleh Kasatker atau pejabat 
yang berwenang; 

b. bagi yang sakit dan akan berobat wajib 
melampirkan surat keterangan/rujukan dari 
dokter rumah sakit/ poliklinik  yang 
memeriksanya; 
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c. bagi yang orang tuanya sakit keras atau 
meninggal dunia harus melampirkan surat 
keterangan sakit/kematian dari pejabat yang 
berwenang atau ada berita pertelpon dari 
pihak keluarganya; 

d. mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kapusdikmin Lemdiklat Polri, 
dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan/rekomendasi dari 
Wakapusdikmin Lemdiklat Polri dan para 
Kabag Pusdikmin Lemdiklat Polri; 

e. Khusus peserta didik Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II, sebelum 
mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pihak penyelenggara (LAN 
RI/PKP2A1 LAN), setelah mendapatkan 
persetujuan dari pihak penyelenggara, baru 
mengajukan permohonan ijin khusus 
kepada Kapusdikmin Lemdiklat Polri untuk 
mendapatkan Surat ijin khusus dimaksud.   

6. Berangkat melaksanakan ijin khusus setelah 
mendapatkan surat ijin khusus yang 
ditandatangani oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri. 
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7. Setelah selesai melaksanakan ijin khusus 
kembali Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan cepat 
dan tepat waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

KETENTUAN IJIN TIDAK MENGIKUTI PBM 
 
1. peserta didik yang mempunyai kepentingan yang 

sangat mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaanya dapat mengajukan permohonan 
ijin tidak mengikuti materi pelajaran  pada saat itu 
dengan tidak melebihi dari 1 (satu) sesi untuk 
peserta didik PKA/PKP/ diklatsar CPNS) serta 2 
unit bagi peserta didik dikbangspes; 

2.  permohonan ijin peserta didik (Dikbangspes, 
PKA/PKP dan Diklatsar CPNS) tidak mengikuti 
materi pelajaran pada saat itu kepada Tenaga 
Pendidik/Widyaiswara pengampu materinya dan 
disetujui oleh Kabag Diklat   serta melaporkan 
kepada Perwira Penuntunnya; 

3. Setelah mendapatkan ijin tidak mengikuti materi 
pelajaran baru peserta didik yang bersangkutan 
dapat meninggalkan kelas dan lapor kepada 
piket penyelenggara dan/atau piket penjagaan; 

4. Setelah selesai melaksanakan ijin tidak 
mengikuti pelajaran, kembali Pusdikmin 
Lemdiklat Polri dengan cepat dan tepat waktu. 
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TATA TERTIB DALAM KELAS : 
1. Peserta didik wajib hadir di kelas 5 menit sebelum  

PBM dimulai. 
2. Bilamana 15 menit gadik belum hadir, piket kelas 

agar menjemput / melapor ke ruang gadik. 
3. Piket kelas menyiapkan alat tulis. 
4. Peserta  didik dilarang merokok, makan dan 

minum di dalam kelas kecuali pada saat istirahat. 
5. Dilarang duduk di meja dan tembok depan  kelas. 
6. Dilarang mengaktifkan HP, pada saat berlang-

sungnya PBM. 
7. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas dan 

sekitarnya. 
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TATA TERTIB DALAM BARAK/FLAT (DORMI-
TORY): 
1. Peserta didik  dilarang menerima tamu di dalam 

barak / flat (dormitory). 
2. Jam bertamu pukul 19.00 sampai dengan pukul  

21.00 wib. 
3.  Peserta didik  pria dilarang memasuki barak/flat 

(dormitory) wanita dan sebaliknya peserta didik 
wanita dilarang memasuki barak/flat  (dormitory) 
pria kecuali seijin pengasuh / piket pengasuh. 

4. Dilarang menggunakan peralatan memasak air 
dan sejenisnya. 

5. Dilarang menyimpan makanan dan makan di 
dalam barak / flat (dormitory) kecuali bagi yang 
sakit sesuai Sket dari dokter Poliklinik Pusdikmin 
Lemdiklat Polri. 

6. Dilarang merokok di dalam barak / flat (dormitory) 
7. Dilarang memainkan alat musik, main kartu , 

membawa dan meminum minuman keras serta 
membuat gaduh. 
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8. Pada saat peserta didik meninggalkan barak/flat 
(dormitory) harus dalam keadaan rapi, bersih serta 
lampu dan kran air dimatikan. 

9. Wajib menjaga ketertiban, keamanan dan 
kebersihan. 
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TATA TERTIB DALAM RUANG MAKAN : 

1. Sebelum dan sesudah makan terlebih dahulu 
berdo’a yang dipimpin oleh Danki / Danton harian 
siswa. 

2. Dilarang mengeluarkan suara gaduh/ ngobrol. 
3. Dilarang membawa makanan kedalam / keluar   

ruang makan. 
4. Setelah selesai makan, peralatan makan 

dirapihkan kembali. 
5. Dilarang merokok dan membawa bacaan. 
6. Meninggalkan ruang makan bersama-sama secara 

tertib serta ruangan dalam keadaan rapi  dan  
bersih. 
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JENIS- JENIS PRESTASI PESERTA DIDIK  
1. Tugas tanpa cacat (bobot 2), meliputi : 

a. menjabat sebagai Danton/ Danki tetap. 
b. menjabat sebagai Danton/ Danki harian. 
c. menjadi petugas pembaca Janji Siswa, 

pengucap (Catur Prasetya, Panca Prasetya 
Korpri). 

d. melaksanakan pengurusan administrasi 
kesiswaan. 

e. melaksanakan kebersihan dan kerapihan di 
dalam barak/ Flat (dormintory). 

f. inisiatif melaksanakan tugas yang dijadwalkan 
oleh lembaga. 

g. Melaksanakan kunjungan ke Perpustakaan 
 

2. Perbuatan tertentu yang bersifat khusus & 
dapat dipertanggungjawabkan (bobot 5), 
meliputi : 

a. melaksanakan kegiatan diluar program 
yang berkontribusi positif bagi  lembaga; 

b. melaksanakan kegiatan yang positif 
(menolong) bagi masyarakat.  
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3. Tugas tertentu atas rekomendasi lemdik & 
tugas kepolisian di luar tugas pokok peserta 
didik  (bobot 10), meliputi : 
melaksanakan tugas khusus atau tugas 
kepolisian atas rekomendasi Lemdik diluar tugas 
pokok selaku peserta didik serta mendapatkan 
apresiasi  

JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN 
SISWA, MELIPUTI : 
1. Pelanggaran  ringan (Bobot -2) 

 
a. membuang sampah, puntung rokok tidak pada 

tempatnya; 
b. memakai sandal jepit, celana pendek, pakaian 

tidur (daster) dan singlet ke luar barak; 
c. rambut gondrong; 
d. memelihara jambang/jenggot; 
e. makan dan merokok sambil berjalan; 
f. ngobrol dalam barisan(pada saat apel, 

berjalan); 
g. menggunakan perhiasan yang berlebihan; 
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h. menggunakan HP dalam barisan pada saat 
apel; 

i. tidak memberikan penghormatan/salam 
kepada pengasuh; 

j. menerima tamu di dalam barak/flat; 
k. melanggar ketentuan waktu menerima tamu; 
l. melanggar etika kesopanan (ucapan dan 

perilaku); 
m. tidak menjaga kebersihan dan kerapihan 

dalam berpakaian; 
n. mengotori barang inventaris/tidak memelihara 

barang inventaris; 
o. membawa makanan ke dalam kelas pada saat 

jam pelajaran tanpa seijin gadik dan surat 
keterangan dokter Pusdikmin Lemdiklat Polri; 

p. tidak menjaga kebersihan dan kerapihan di 
barak/flat; 

q. menaruh pakaian/barang tidak pada 
tempatnya; 

r. terlambat datang mengikuti pelajaran di 
kelas/lapangan; 



71 

 

s. membawa makanan ke dalam barak/flat 
kecuali ada sket dari dokter Pusdikmin 
Lemdiklat Polri.  

 
 
 

2. Pelanggaran  sedang (Bobot -5) 
 
a. terlambat datang ke Pusdikmin Lemdiklat Polri 

setelah pesiar/IBL; 
b. terlambat datang setelah melaksanakan ijin/ 

ijin khusus; 
c. merokok di dalam kelas tanpa seijin  gadik/ 

Widyaiswara; 
d. tidur di dalam kelas/Flat/barak pada saat jam 

pelajaran; 
e. meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran 

tanpa seijin Gadik/Widyaiswara; 
f. keluar / masuk kesatrian tidak lapor pada piket 

penjagaan; 
g. berangkat ke dan kembali dari kelas tanpa 

ikatan peleton/kelompok; 
h. tidak mengikuti kegiatan olah raga pagi; 
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i. tidak mengikuti apel (apel pagi, apel makan, 
apel malam) khusus bagi peserta diklatsar 
CPNS; 

j. tidak mengikuti apel (apel pagi, apel malam 
atau apel dinas lainnya) yang dijadwalkan oleh 
lembaga;  

k. memakai pakaian dinas tidak sesuai 
ketentuan; 

l. tidak mematuhi tata tertib di kelas, barak/flat 
dan ruang makan; 

m. menerima tamu di dalam barak/flat; 
n. berpakaian tidak sopan; 
o. melaksanakan IBL tidak sesuai dengan alamat 

tujuan; 
p. tidak mengembalikan surat IBL pada hari 

Senin/setelah melaksanakan IBL; 
q. mengganggu ketertiban kelas, barak/flat dan 

ruang makan; 
r. menyalahgunakan surat ijin; 
s. menyalahgunakan surat keterangan dokter; 
t. merusak barang inventaris; 
u. tidak mengikuti perkuliahan di kelas dan giat 

lapangan. 
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3. Pelanggaran  berat  (Bobot -10), meliputi 
 
a. nyontek, kerjasama pada saat mengikuti ujian, 
b. melecehkan/melawan kepada pengasuh, gadik 

/ instruktur / Widyaiswara dan personel 
Pusdikmin Lemdiklat Polri. 

c. tidur di luar barak/flat pada saat tidak 
melaksanakan IBL; 

d. berjudi; 
e. mencuri; 
f. berkelahi; 
g. berzina; 
h. menyimpan dan menggunakan minuman keras 

serta narkoba; 
i. memasuki lokasi terlarang; 
j. menyebarluaskan aliran sesat. 
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HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 

 
Apabila dalam pelaksanaan IBL/pesiar mengalami 
permasalahan, lakukan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Lapor pada kesatuan Polri terdekat. 

Segera menghubungi pengasuh langsung 
melalui : 
a. Kabag Binsis/Patun 
b. Penjagaan Pusdikmin Lemdiklat Polri  

              No.telp. 022 7561564, 022 7561139 
c. Segera kembali ke Pusdikmin Lemdiklat 

Polri. 
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