PENERIMAAN BINTARA POLRI 2011

6th January, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dimulai 7 - 14 Januari 2011

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

1.KETENTUAN PENERIMAAN :

a.Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan atau tidak benar)
dalam rangka penerimaan brigadir Polisi;
b.Para calon harus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi dengan sungguh -sungguh dan bersih
(hindari masalah suap dan sponsor, yang justru akan merugikan calon);
c.Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan brigadir Polisi, tidak dipungut biaya;
d.Sebelum diangkat menjadi anggota Polri, calon yang telah lulus seleksi penerimaan dan telah lulus
pendidikan pembentukan brigadir Polisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan
kepercayaannya;
e.Pada saat diangkat menjadi anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), bagi lulusan D IV/S
1 diberikan masa dinas surut 3 (tiga) tahun, sedangkan lulusan D III diberikan masa dinas surut 2 (dua) tahun,
yang berpengaruh terhadap penghasilan dan kariernya, namun tidak mengurangi masa ikatan dinas pertama
(IDP) 10 tahun.

2.PERSYARATAN UMUM :

a.warga Negara Indonesia (pria dan wanita);
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
d.sehat jasmani dan rohani (surat keterangan dari institusi kesehatan);
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e.tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat keterangan dari Polres setempat);
f.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
g.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua
bidang tugas Kepolisian.

3.PERSYARATAN LAIN :

a.berijasah serendah-rendahnya SMU atau sederajat (tidak termasuk SMK
Busana/Boga/Kecantikan/Perhotelan/Guru TK/SMK yang tidak kompetensinya dengan Tupok Polri atau SMK
yang dikelola oleh Departemen), dengan ketentuan bagi lulusan :
1)SMU/Madrasah Aliyah, menggunakan surat tanda kelulusan dengan kriteria "LULUS";
2)SLTA lainnya yang sederajat/program pendidikan kesetaraan Paket C/SMK (termasuk lulusan luar negeri)
menggunakan transkrip nilai dengan rata - rata Baik atau dengan kriteria "LULUS" yang telah diakreditasi oleh
Instansi Diknas tingkat Provinsi;
3)D III/D IV/S 1, sesuai kompetensi Tupok Polri, diutamakan program studi Hukum yang telah terakreditasi;

b.umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan brigadir Polisi T.A. 2011 minimal 17 tahun 5 bulan,
dan umur maksimal bagi lulusan :

1)SMU/sederajat: 21 tahun;
2)D III: 24 tahun;
3)D IV/S1: 25 tahun;

c.tinggi badan minimal :

1)pria : 163 cm;
2)wanita: 160 cm;

dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

d.belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama dalam pendidikan ditambah dua tahun setelah lulus
dan dilantik pangkat Bripda;

e.bersedia melaksanakan ikatan dinas pertama selama sepuluh tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi
brigadir Polisi, (masa dinas surut tidak diperhitungkan);

fmemperoleh persetujuan orang tua/wali bagi yang belum berusia dua puluh satu tahun (wali harus dapat
menunjukkan surat keterangan perwalian);

g.tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
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h.telah berdomisili di wilayah polda tempat pendaftaran minimal satu tahun yang dibuktikan dengan KTP
setempat dan KK atau ijazah/STTB/rapor;

imengikuti dan lulus seleksi dengan menggunakan sistem gugur dalam tahapan yang meliputi :

1)pemeriksaan administrasi awal;
2)pemeriksaan kesehatan tahap I;
3)pemeriksaan dan pengujian psikologi;
4)pengujian akademik, yang meliputi;
(a)pengetahuan umum ( Undang-Undang Kepolisian, muatan lokal dan MIPA seperti teori / perhitungan fisika,
kimia dan matematika);
(b)bahasa Inggris;
(c)bahasa Indonesia.
5)pemeriksaan kesehatan tahap II;
6)pengujian kemampuan jasmani, yang meliputi ;
(1)antropometri;
(2)uji kesamaptaan jasmani;
(3)renang;
7)

pemeriksaan administrasi akhir;

8)

sidang penetapan kelulusan akhir;

TATA CARA PENDAFTARAN ONLINE MELALUI WEBSITE

1. Membuka website www.penerimaan.polri.go.id setelah website terbuka peserta memilih menu registrasi;
2. Selanjutnya klik pilihan untuk penerimaan brigadir Polisi setelah terbuka isikan form registrasi secara
lengkap dan benar (tidak dipalsu/sesuai dengan dokumen yang dimiliki peserta);
3. setelah mengisi data, peserta agar memasukan kode verifikasi sesuai gambar yang muncul pada kolom
registrasi;
4. Selanjutnya ,memasukan password sesuai pilihan peserta (minimal 4 huruf/karakter) selanjutnya klik tombol
daftar;
5. Maka akan muncul pesan informasi "Selamat anda sudah mengisi form registrasi dengan benar", nomor
registrasi ini harap disimpan dengan baik dan selanjutnya untuk penukaran nomor registrasi dengan nomor
ujian paling lambat .........(sesuai tanggal yang tercantum dalam form registrasi), untuk informasi lebih lanjut
harap melihat pengumuman di masing-masing Polda/Polres, jika hilang agar menghubungi Polda masingmasing;
6. Berdasarkan hasil registrasi peserta datang ke Polda atau Polres sesuai form registrasi dengan membawa
persyaratan lengkap dan menunjukkan nomor registrasi nomor daerah/pabanrim;
7. Apabila jaringan internet/website mengalami gangguan pada saat registrasi online, peserta dapat langsung

3 of 4

melakukan pendaftaran ke Polda/Polres tanpa melalui proses registrasi online melalui website.

Polda DIY Jl. Ringroud Utara Condong Catur Depok Sleman lantai III Biro SDM Polda DIY
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