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Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Pedagogik 1.  Menguasai karak-

teristik peserta 

didikdari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional 

dan intelektual 

1.1  Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual,sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

1.1.1 Guru dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek sosial-emosional 

pada setiap standar kompetensi 

transmisi tenaga listrik 

1.1.1 Guru dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek sosial-emosional 

pada setiap standar 

kompetensi yang diampu 

1.1.1 Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek sosial-

emosional pada setiap standar 

kompetensi yang diampu 

  
1.2.Mengidentifikasi bekalajar 
awal peserta didik dalam 
matapelajaran yang diampu 

1.2.1 Guru dapat 
mengidentifikasi bekal-ajar 
awal peserta didik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik  

1.2.1  Guru dapat 
mengidentifikasi bekal-ajar 
awal peserta didik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

1.2.1  Mengidentifikasi bekal-
ajar awal peserta didik pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

  

1.3 Mengidentifikasi 

kesulitanbelajar peserta 

didik dalammata pelajaran 

yang diampu 

1.3.1.Guru dapat 
mengidentifikasi kesulitan 
belajar peserta didik pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga  

1.3.1.Guru dapat 
mengidentifikasi kesulitan 
belajar peserta didik pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

1.3.1. Mengidentifikasi kesulitan 
belajar peserta didik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

 

2. Menguasai teori 
pembelajaran dan 
prinsip-prinsip 
pembelajaran yang 
mendidik 

2.1 Memahami berbagai teori 
belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik 
terkait dengan mata pelajaran 
yang diampu 

2.1.1.Guru dapat menjelaskan 
teori-teori belajar pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.1.1 Memahami berbagai 
teori belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang 
mendidik terkait dengan mata 
pelajaran yang diampu 

2.1.1 Teori-teori belajar pada 

setiap standar kompetensi 

transmisi tenaga listrik yang 

diampu 
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2.2   Menerapkan berbagai 
pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik pembelajar an yang 
mendidik secara kreatif dalam 
mata pelajaran yang diampu. 

2.2.1  Guru dapat memilih 
strategi pembelajaran yang 
mendidik pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.2.1  Menerapkan berbagai 
pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik pembelajar an yang 
mendidik secara kreatif dalam 
mata pelajaran yang diampu. 

2.2.1 Memilih strategi 
pembelajaran yang mendidik 
pada setiap kompetensi dasar 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

   

2.2.2  Guru dapat memilih 
metode pembelajaran yang 
mendidik pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.2.2  Guru dapat memilih 
metode pembelajaran yang 
mendidik pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.2.2  Memilih metode 
pembelajaran yang mendidik 
pada setiap kompetensi dasar 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

   

2.2.3  Guru dapat memilih 
model pembelajaran yang 
mendidik pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.2.3  Guru dapat memilih 
model pembelajaran yang 
mendidik pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

2.2.4 Memilih model 
pembelajaran yang mendidik 
pada setiap kompetensi dasar 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

 

3. Mengembangkan 
kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran 
yang diampu 

3.1 Menentukan tujuan 
pembelajaran yang diampu 

3.1.1  Guru dapat menyusun 
tujuan pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

3.1.1  Guru dapat menyusun 
tujuan pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

3.1.1  Menyusun tujuan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

  
3.2 Menentukan pengalaman 
belajar yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 

3.2.1  Guru dapat memilih 
pengalaman belajar yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

3.2.1  Guru dapat memilih 
pengalaman belajar yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

3.2.1  Memilih pengalaman 
belajar yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

  

3.3 Memilih materi 
pembelajaran yang diampu 
yang terkait dengan 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran 

3.3.1  Guru dapat memilih 
materi pembelajaran sesuai 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

3.3.1  Guru dapat memilih 
materi pembelajaran sesuai 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

3.3.1  Memilih materi 
pembelajaran sesuai 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 
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3.4 Menata materi 
pembelajaran secara benar 
sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih dan karakteristik peserta 
didik 

3.4.1  Guru dapat menyusun 
materi pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik 
dalam setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

3.4.1  Guru dapat menyusun 
materi pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik 
dalam setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

3.4.1  Menyusun materi 
pembelajaran secara benar 
sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih dan karakteristik peserta 
didik dalam setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  
3.5 Mengembangkan indikator 
dan instrumen penilaian 

3.5.1 Guru dapat menyusun 
indikator berdasarkan SK/KD 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

3.5.1 Guru dapat menyusun 
indikator berdasarkan SK/KD 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

3.5.1  Menyusun indikator 
berdasarkan SK/KD pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

3.5.2 Guru dapat menyusun 
instrumen berdasarkan SK/KD 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

3.5.2 Guru dapat menyusun 
instrumen berdasarkan SK/KD 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

3.5.2 Menyusun instrumen 
berdasarkan SK/KD pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

 
4. Menyelenggarakan 
pembelajaran yang 
mendidik 

4.1 Memahami prinsip-prinsip 
perancangan pembelajaran 
yang mendidik 

4.1.1 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-prinsip 
perancangan pembelajaran 
(RPP) yang mendidik 
berdasarkan Permen Diknas No. 
41/2007 tentang Standar 
Proses dengan urut 

4.1.1 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-
prinsip perancangan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan Permen 
Diknas No. 41/2007 tentang 
Standar Proses dengan urut 

4.1.1 Mengidentifikasi prinsip-
prinsip perancangan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan Standar 
Proses dengan urut 

  
4.2 Mengembangkan 
komponen-komponen 
rancangan pembelajaran 

4.2.1 Guru dapat 
mengidentifikasi komponen 
rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan 
Permen Diknas No. 41/2007 
tentang Standar Proses dengan 
tepat 

4.2.1 Guru dapat 
mengidentifikasi komponen 
rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan 
Permen Diknas No. 41/2007 
tentang Standar Proses 
dengan tepat 

4.2.1  Mengidentifikasi 
komponen rancangan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan Standar 
Proses dengan tepat 

  4.3Menyusun rancangan 4.3.1 Guru dapat menyusun 4.3.1 Guru dapat menyusun 4.3.1 Menyusun rancangan 
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pembelajaran yang lengkap, 
baiku ntuk kegiatan di dalam 
kelas, laboratorium, maupun 
lapangan 

rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan PP 
no.19 Tahun 2005 pasal 19 
diselenggarakan untuk 
kegiatan di dalam kelas pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan PP 
no.19 Tahun 2005 pasal 19 
diselenggarakan untuk 
kegiatan di dalam kelas pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  

4.4 Melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik di 
kelas, di laboratorium dan di 
lapangan dengan 
memperhatikan standar 
keamanan yang diper-syaratkan 

4.4.1 Guru dapat menyusun 

rancangan pembelajaran 

(RPP) yang mendidik 

berdasarkan Permen 

Diknas No. 41/2007 

tentang Standar Proses 

untuk kegiatan di 

lapangan pada setiap 

standar kompetensi 

transmisi tenaga listrik 

yang diampu 

4.4.1 Guru dapat menyusun 
rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan 
Permen Diknas No. 41/2007 
tentang Standar Proses untuk 
kegiatan di lapangan pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

4.4.1 Menyusun rancangan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan Standar 
Proses untuk kegiatan di 
lapangan pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

   

4.4.2 Guru dapat melaksanakan 

pembelajaran pada setiap 

kompetensi dasar 

transmisi tenaga listrik 

yang diampu di lapangan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (RPP) yang 

mendidik berdasarkan 

Permen Diknas No. 

41/2007 tentang Standar 

4.4.2 Guru dapat 
melaksanakan pembelajaran 
pada setiap kompetensi dasar 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu di lapangan sesuai 
dengan rancangan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik berdasarkan Permen 
Diknas No. 41/2007 tentang 
Standar Proses dengan tepat 
 
 

4.4.2 Melaksanakan 
pembelajaran pada setiap 
kompetensi dasar transmisi 
tenaga listrik yang diampu di 
lapangan sesuai dengan 
rancangan pembelajaran (RPP) 
yang mendidik berdasarkan 
Standar Proses dengan tepat 
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Proses dengan tepat  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

4.5Menggunakan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan 
mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh 

4.5.1 Menggunakan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan 
mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh 

4.5.1 Menggunakan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan 
mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh 

4.5.1 Menggunakan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan 
mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh 

  

4.6 Mengambil keputusan 
transaksional dalam 
pembelajaranyang diampu 
sesuai dengan situasi yang 
berkembang 

4.6.1 Guru dapat memutuskan 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 
sesuai situasi yang berkembang 

4.6.1 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara 
optimal pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

4.6.1 Memilih berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mendorong 
peserta didik mencapai prestasi 
secara optimal pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

4.6.2Menyediakan berbagai 
kegiatan pembelajaran 
untukmengaktualisasikan 
potensi peserta didik, termasuk 
kreativitasnya 

4.6.2 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk krea-
tivitasnya pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

4.6.2  Memilih berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk krea-
tivitasnya pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

 
5. Memanfaatkan 
teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 

5.1 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam 
pembelajaran yang diampu 

5.1.1 Guru dapat 
memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran pada setiap 

5.1.1 Guru dapat 
memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran pada setiap 

5.1.1 Memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
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kepentingan 
pembelajaran 

standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

tenaga listrik yang diampu 

 

6. Memfasilitasi pe-
ngembangan potensi 
peserta didik untuk 
mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang 
dimiliki 

6.1 Menyediakan berbagai 
kegiatan pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara 
optimal 

6.1.1 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara 
optimal pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

6.1.1 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara 
optimal pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

6.1.1 Memilih berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mendorong 
peserta didik mencapai prestasi 
secara optimal pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

  

6.2. Menyediakan berbagai 
kegiatan pembelajaran 
untukmengaktualisasikan 
potensi peserta didik, termasuk 
kreativitasnya 

6.2.1 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk krea-
tivitasnya pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

6.2.1 Guru dapat memilih 
berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk krea-
tivitasnya pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

6.2.1 Memilih berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk krea-
tivitasnya pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

 

7. Berkomunikasi 
secara efektif, empatik 
dan santun dengan 
peserta didik 

7.1 Memahami berbagai 
strategi berkomunikasi yang 
efektif, empatik dan santun 
secara lisan, tulisan dan/atau 
bentuk lain 

7.1.1 Guru dapat memilih 
berbagai strategi berkomunikasi 
yang efektif, empatik dan 
santun, secara lisan pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

7.1.1 Guru dapat memilih 
berbagai strategi 
berkomunikasi yang efektif, 
empatik dan santun, secara 
lisan pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

7.1.1 Memilih berbagai strategi 
berkomunikasi yang efektif, 
empatik dan santun, secara lisan 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

   

7.1.2 Guru dapat memilih 

berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dengan 

tulisan atau bentuk lain yang 

relevan pada setiap standar 

kompetensi transmisi tenaga 

7.1.2 Guru dapat memilih 

berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dengan 

tulisan atau bentuk lain yang 

relevan pada setiap standar 

kompetensi transmisi tenaga 

7.1.2 Memilih berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dengan 

tulisan atau bentuk lain yang 

relevan pada setiap standar 

kompetensi transmisi tenaga 



Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

listrik yang diampu listrik yang diampu listrik yang diampu 

  

7.2 Berkomunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara klasikal dari: 

(a) penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam  permainan 

melalui bujukan dan contoh 

(b) ajakan kepada peserta didik 

untuk ambil bagian 

(c) respons peserta didik 

terhadap ajakan guru  dan 

(d) reaksi guru terhadap 
respons peserta didik dan 
seterusnya 

7.2.1 Guru dapat melaksanakan 
komunikasi yang efektif, 
empatik dan santun dengan 
bahasayang khas dalam 
interaksi kegiatan permainan 
yang mendidik yang terbangun 
secara klasikal dari (a) 
penyiapan kondisi psikologis 
peserta didik untuk ambil 
bagian dalam permainan 
melalui bujukan dan contoh, (b) 
ajakan kepada peserta didik 
untuk ambil bagian, (c) respon 
peserta didikterhadap ajakan 
guru dan (d) reaksi guru 
terhadap respons peserta didik 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

7.2.1 Guru dapat 
melaksanakan komunikasi 
yang efektif, empatik dan 
santun dengan bahasayang 
khas dalam interaksi kegiatan 
permainan yang mendidik 
yang terbangun secara klasikal 
dari (a) penyiapan kondisi 
psikologis peserta didik untuk 
ambil bagian dalam permainan 
melalui bujukan dan contoh, 
(b) ajakan kepada peserta 
didik untuk ambil bagian, (c) 
respon peserta didikterhadap 
ajakan guru dan (d) reaksi guru 
terhadap respons peserta didik 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

7.2.1 Melaksanakan komunikasi 
yang efektif, empatik dan santun 
dengan bahasa yang khas dalam 
interaksi kegiatan permainan 
yang mendidik yang terbangun 
secara klasikal dari (a) penyiapan 
kondisi psikologis peserta didik 
untuk ambil bagian dalam 
permainan melalui bujukan dan 
contoh, (b) ajakan kepada 
peserta didik untuk ambil 
bagian, (c) respon peserta 
didikterhadap ajakan guru dan 
(d) reaksi guru terhadap respons 
peserta didik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

 

8. Menyelenggarakan 
penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil 
belajar 

8.1 Memahami prinsip-prinsip 
penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 
yangdiampu 

8.1.1 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-prinsip 
penilaian dan evaluasi proses 
pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.1.1 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-
prinsip penilaian dan evaluasi 
proses pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.1.1 Mengidentifikasi prinsip-
prinsip penilaian dan evaluasi 
proses pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 



Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

   

8.1.2 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-prinsip 
penilaian dan evaluasi hasil 
belajar sesuai dengan 
karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.1.2 Guru dapat 
mengidentifikasi prinsip-
prinsip penilaian dan evaluasi 
hasil belajar sesuai dengan 
karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.1.2  Mengidentifikasi prinsip-
prinsip penilaian dan evaluasi 
hasil belajar sesuai dengan 
karakteristik pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  

8.2 Menentukan aspek-aspek 
proses dan hasil belajar yang 
penting untuk dinilai dan die-
valuasi sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 
yang diampu. 

8.2.1 Guru dapat menentukan 
aspek-aspek proses 
pembelajaran yang penting 
untuk dinilai dan dievaluasi 
sesuai dengan karakteristik  
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.2.1 Guru dapat menentukan 
aspek-aspek proses 
pembelajaran yang penting 
untuk dinilai dan dievaluasi 
sesuai dengan karakteristik  
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.2.1 Menentukan aspek-aspek 
proses pembelajaran yang 
penting untuk dinilai dan 
dievaluasi sesuai dengan 
karakteristik  pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

8.2.2 Guru dapat menentukan 
aspek-aspek hasil belajar yang 
penting untuk dinilai dan di 
evaluasi sesuai dengan 
karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.2.2 Guru dapat menentukan 
aspek-aspek hasil belajar yang 
penting untuk dinilai dan di 
evaluasi sesuai dengan 
karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.2.2  Menentukan aspek-aspek 
hasil belajar yang penting untuk 
dinilai dan di evaluasi sesuai 
dengan karakteristik pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

  
8.3 Menentukan prosedur 
penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

8.3.1 Guru dapat menentukan 
prosedur penilaian dan evaluasi 
proses pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.3.1 Guru dapat menentukan 
prosedur penilaian dan 
evaluasi proses pembelajaran 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.3.1 Menentukan prosedur 
penilaian dan evaluasi proses 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

8.3.2 Guru dapat menentukan 
prosedur penilaian dan evaluasi 
hasil belajar pada setiap  
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

8.3.2 Guru dapat menentukan 
prosedur penilaian dan 
evaluasi hasil belajar pada 
setiap  standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 

8.3.2  Menentukan prosedur 
penilaian dan evaluasi hasil 
belajar pada setiap  standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 
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diampu 

  
8.4 Mengembangkan instrumen 
penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

8.4.1 Guru dapat menyusun 
instrumen penilaian dan 
evaluasi proses pembelajaran 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.4.1 Guru dapat menyusun 
instrumen penilaian dan 
evaluasi proses pembelajaran 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang 

8.4.1  Menyusun instrumen 
penilaian dan evaluasi proses 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang 

   

8.4.2 Guru dapat menyusun 
instrumen penilaian dan 
evaluasi hasil belajar pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.4.2 Guru dapat menyusun 
instrumen penilaian dan 
evaluasi hasil belajar pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.4.2  Menyusun instrumen 
penilaian dan evaluasi hasil 
belajar pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  

8.5 Mengadministrasi kan 
penilaian proses dan hasil 
belajar secara 
berkesinambungan dengan 

8.5.1 Guru dapat 
mengadministrasikan penilaian 
dan evaluasi proses 
pembelajaran secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.5.1 Guru dapat 
mengadministrasikan 
penilaian dan evaluasi proses 
pembelajaran secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.5.1  Mengadministrasikan 
penilaian dan evaluasi proses 
pembelajaran secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

   

8.5.2 Guru dapat 
mengadministrasikan penilaian 
dan evaluasi hasil belajar secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.5.2 Guru dapat 
mengadministrasikan 
penilaian dan evaluasi hasil 
belajar secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.5.2  Mengadministrasikan 
penilaian dan evaluasi hasil 
belajar secara 
berkesinambungan dengan 
menggunakan berbagai 
instrumen pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  
8.6 Menganalisis hasil 
penilaianproses dan hasil 

8.6.1 Guru dapat mengolah 
hasil penilaian proses 

8.6.1 Guru dapat mengolah 
hasil penilaian proses 

8.6.1   Mengolah hasil penilaian 
proses pembelajaran untuk 
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belajar untuk berbagai tujuan pembelajaran untuk berbagai 
tujuan pada setiap  standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

pembelajaran untuk berbagai 
tujuan pada setiap  standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

berbagai tujuan pada setiap  
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

8.6.2 Guru dapat mengolah 
hasil penilaian dari hasil belajar 
untuk berbagai tujuan pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.6.2 Guru dapat mengolah 
hasil penilaian dari hasil 
belajar untuk berbagai tujuan 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.6.2  Mengolah hasil penilaian 
dari hasil belajar untuk berbagai 
tujuan pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

  
8.7 Melakukan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

8.7.1 Guru dapat melakukan 
evaluasi proses pembelajaran 
dalam setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

8.7.1 Guru dapat melakukan 
evaluasi proses pembelajaran 
dalam setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang 

8.7.1  Melakukan evaluasi proses 
pembelajaran dalam setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang 

   

8.7.2 Guru dapat melakukan 
evaluasi hasil belajar pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.7.2 Guru dapat melakukan 
evaluasi hasil belajar pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

8.7.2  Melakukan evaluasi hasil 
belajar pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

 

9. Memanfaatkan hasil 
penilaian dan evaluasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran 

9.1  Menggunakan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
untuk menentukan ketuntasan 
belajar 

9.1.1 Guru dapat menggunakan 
informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk menentukan 
ketuntasan belajar pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 
berdasarkan KKM 

9.1.1 Guru dapat 
menggunakan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
menentukan ketuntasan 
belajar pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 
berdasarkan KKM 

9.1.1 Menggunakan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
untuk menentukan ketuntasan 
belajar pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu berdasarkan 
KKM 

  

9.2 Menggunakan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
untuk merancang program 
remedial dan pengayaan 

9.2.1 Guru dapat menggunakan 
informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk merancang 
program remedial pada setiap 
standar kompetensi transmisi 

9.2.1 Guru dapat 
menggunakan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
merancang program remedial 
pada setiap standar 

9.2.1  Menggunakan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
untuk merancang program 
remedial pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
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tenaga listrik yang diampu 
berdasarkan pedoman dari 
BSNP 

kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 
berdasarkan pedoman dari 
BSNP 

listrik yang diampu berdasarkan 
pedoman dari BSNP 

   

9.2.2 Guru dapat menggunakan 
informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk merancang 
program pengayaan pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 
berdasarkan pedoman dari 
BSNP 

9.2.2 Guru dapat 
menggunakan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
merancang program 
pengayaan pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 
berdasarkan pedoman dari 
BSNP 

9.2.2  Menggunakan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
untuk merancang program 
pengayaan pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu berdasarkan 
pedoman dari BSNP 

  
9.3 Mengkomunikasikan hasil 
penilaian dan evaluasi kepada 
pemangku kepentingan 

9.3.1 Guru dapat 
mengkomunikasikan hasil 
penilaian dan evaluasi kepada 
pemangku kepentingan pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

9.3.1 Guru dapat 
mengkomunikasikan hasil 
penilaian dan evaluasi kepada 
pemangku kepentingan pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

9.3.1  Mengkomunikasikan hasil 
penilaian dan evaluasi kepada 
pemangku kepentingan pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

  

9.4  Memanfaatkan informasi 
hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran 

9.4.1 Guru dapat menggunakan 
informasi hasilpenilaian dan 
evaluasi pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

9.4.1 Guru dapat 
menggunakan informasi 
hasilpenilaian dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

9.4.1 Menggunakan informasi 
hasilpenilaian dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

 

10. Melakukan 
tindakan reflektif 
untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran 

10.1 Melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang 
telah di laksanakan 

10.1.1 Guru dapat melakukan 
refleksi terhadap pembelajaran 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang telah 
dilaksanakan 

10.1.1 Guru dapat melakukan 
refleksi terhadap 
pembelajaran standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang telah dilaksanakan 

10.1.1 Melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang telah dilaksanakan 
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10.2 Memanfaatkan hasil 
refleksi untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 
dalam mata pelajaran yang 
diampu 

10.2.1 Guru dapat 
memanfaatkan hasil refleksi 
untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

10.2.1 Guru dapat 
memanfaatkan hasil refleksi 
untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 
pada setiap standar 
kompetensi transmisi tenaga 
listrik yang diampu 

10.2.1  Memanfaatkan hasil 
refleksi untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 
pada setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

  

10.3 Melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk meningkat 
kan kualitas pembelajaran 
dalam mata pelajaran yang 
diampu 

10.3.1 Guru dapat menyusun 
prososal PTK  untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

10.3.1 Guru dapat menyusun 
prososal PTK  untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

10.3.1  Menyusun prososal PTK  
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

10.3.2 Guru dapat melakukan 
PTK  untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

10.3.2 Guru dapat melakukan 
PTK  untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listrik yang 
diampu 

10.3.2  Melakukan PTK  untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

   

10.3.3 Guru dapat menyusun 
laporan PTK untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listrik yang diampu 

10.3.3 Guru dapat menyusun 
laporan PTK untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran pada setiap 
standar kompetensi transmisi 
tenaga listri 

10.3.3 Guru dapat menyusun 
laporan PTK untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada 
setiap standar kompetensi 
transmisi tenaga listri 

      

Profesional 
 
 
 
 
 

Menguasai materi,  
struktur, konsep, dan 
pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata 
pelajaran yang 
diampu. 

1. Memelihara peralatan 
elektronik 

1.1 Memahami  gangguan pada 
peralatan elektronik 
 
 
 
 

1.1.1  Memahami  prosedur 
pemeliharaan peralatan 
elektronik   

1.1.1 Langkah-langkah 
pemeliharaan peralatan 
elektronik  
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Menguasai standar 
kompe-tensi dan Kom-
petensi dasar mata 
pelajaran yang 
diampu. 

 

 

1.1.2  Mengidentifikasi 
gangguan pada peralatan 
elektronik  

 

1.1.2 Penentuan gangguan pada 
peralatan elektronik  

 

 

 
Mengembangkan 
materi pembela-jaran 
yang diampu secara 
kreatif. 

 

 

 

1.1.3  Mengatasi gangguan 
pada peralatan elektronik 

1.1.3 Perbaikan gangguan pada 
peralatan elektronik 

 

 

Mengembangkan 
keprofesionalan secara 
berkelan-jutan dengan 
melakukan tindakan 
reflektif 
 

2.  Memelihara peralatan 
komunikasi 

2.1  Memahami prosedur 
perawatan peralatan 
komunikasi 

 
 

2.1.1 Memahami prosedur 
perawatan peralatan 
komunikasi 

2.1.1  Langkah-langkah 
perawatan peralatan komunikasi 

 

Memanfaatkan 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi untuk 
mengambangkan diri 

 

 
2.1.2  Mengidentifikasi 
gangguan pada peralatan 
komunikasi 

2.1.2  Penentuan gangguan pada 
peralatan komunikasi 

  
 

 
2.1.3  Mengatasi gangguan 
peralatan komunikasi 

2.1.3 Perbaikan gangguan 
peralatan komunikasi 

  

 

 
2.1.4  Menguji coba hasil 
perbaikan peralatan 
komunikasi 

2.1.4  Menguji hasil perbaikan 
peralatan komunikasi 

  
3. Memelihara sarana 
penunjang 

3.1  Memelihara sarana 
penunjang 

3.1.1  Memahami prosedur 
perawatan sarana penunjang 

3.1.1  Langkah-langkah 
perawatan sarana penunjang 
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3.1.2  Mengidentifikasi 
gangguan pada sarana 
penunjang 

3.1.2 Pengelompokan pada 
sarana penunjang 

  
 

 
3.1.3  Mengatasi gangguan 
sarana penunjang 

3.1.3  Perbaikan gangguan 
sarana penunjang 

  
 

 
3.1.4  Menguji hasil perbaikan 
sarana penunjang 

3.1.4  Menentukan sarana 
penunjang pada saluran SUTT 

  

4.  Memelihara sistem 
kelistrikan 

4.1 Memelihara sistem 
kelistrikan 
 
 

4.1.1  Memahami fungsi 
bagian-bagian sistem 
kelistrikan jaringan transmisi 

4.1.1  Karakteristik fungsi 
bagian-bagian sistem kelistrikan 
jaringan transmisi 

  

 

 
4.1.2  Membuat gambar sketsa 
sistem kelistrikan pada 
jaringan transmisi 

4.1.2  Sketsa sistem kelistrikan 
pada jaringan transmisi 

  

 

 
4.1.3  Mengidentifikasi 
prosedur perawatan sistem 
kelistrikan 

4.1.3  Penentuan prosedur 
perawatan sistem kelistrikan 

  

 

 
4.1.4  Mengidentifikasi 
gangguan pada sistem 
kelistrikan 

4.1.4  Penentuan gangguan pada 
sistem kelistrikan 

  
 

 
4.1.5  Mengatasi gangguan 
pada sistem kelistrikan 

4.1.5  Perbaikan gangguan pada 
sistem kelistrikan 

  
 

 
4.1.6  Menguji hasil perbaikan 
sistem kelistrikan 

4.1.6  Pengukuran rangkaian 
Dropper pada  sistem kelistrikan 
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5.   Memelihara instrumen 
kontrol dan proteksi 

5.1  Memelihara instrumen 
kontrol dan proteksi 

5.1.1  Memahami karakteristik 
instrumen kontrol dan proteksi 

5.1.1  Syarat-syarat instrumen 
relay proteksi 

  

 

 
5.1.2  Mengidentifikasi 
prosedur perawatan 
instrumen kontrol dan proteksi 

5.1.2  Identifikasi  instrumen dan 
proteksi 

  

 

 
5.1.3  Mengidentifikasi 
gangguan pada instrumen 
kontrol dan proteksi 

5.1.3  Gangguan pada instrumen 
kontrol dan proteksi 

  

 

 
5.1.4  Mengatasi gangguan 
pada instrumen kontrol dan 
proteksi 

5.1.4  Penyebab terjadinya 
kegagalan proteksi 

  

 

 
5.1.5  Menguji coba hasil 
perbaikan instrumen kontrol 
dan proteksi 

5.1.5Menyimpulkan hasil 
perbaikan instrumen kontrol dan 
proteksi 

  

6. Memasang isolator dan 
kelengkapannya 

6.1  Memasang isolator dan 
kelengkapannya 

6.1.1  Mengklasifikasikan jenis 
isolator dan kelengkapannya 

6.1.1  Kelompok isolator dan 

kelengkapannya 

  

  6.1.2  Memahami cara 
pemasangan isolator dan 
kelengkapannya 

6.1.2  Langkah pemasangan 

isolator dan kelengkapannya 

  

  6.1.3  Memasang isolator dan 
kelengkapannya 

6.1.3   Memasang isolator dan 

kelengkapannya 

  

  6.1.4   Memeriksa dan menguji 
hasil pemasangan isolator dan 
kelengkapannya 

6.1.4   Menganalisis hasil 

pemasangan isolator dan 

kelengkapannya 
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7.  Memelihara isolator dalam 
kondisi berte-gangan 

7.1  Spesipikasi isolator 7.1.Spesifikasi isolator dari 
fabrikan 

7.1.1  Mencamtumkan label 

  
  7.1.2  Karakteristik isolator 7.1.2  Kapasitas isolator 

  
  7.1.Kuat mekanik isolator 7.1.3  Beban tarik 

  

  7.1.Perlengkapan/fitting 
isolator 

7.1.4  Fungsi perlengkapan 

isolator 

  

8.  Menyambung kawat saluran 
udara 

8.1   Menyambung kawat 
saluran udara 

8.1.1  Memahami hantaran 
saluran udara dan karakteristik 
pembebanannya 

8.1.1  Jenis-jenis hantaran 

saluran udara dan karakteristik 

pembebanannya 

  

  8.1.2  Memahami teknik dan 
prosedur penyambungan 
kawat saluran udara 

8.1.2  Identifikasi teknik dan 

prosedur penyambungan kawat 

saluran udara 

  

  8.1.3  Melakukan 
penyambungan kawat saluran 
udara 

8.1.3  Sambungan kawat saluran 

udara 

  

  8.1.4  Pemeliharaan  kawat 
saluran udara 

8.1.4  Mengatasi resiko 

gangguan  kawat saluran udara 

  
9. Memasang  konduktor 
switchgear 

9.1 Memasang  konduktor 
switchgear 

9.1.1  Mengklasifikasikan jenis  
konduktor switchgear 

9.1.1  Jenis-jenis konduktor 
switchgear 

  
  

9.1.2  Mendeskripsikan sifat-
sifat  konduktor switchgear 

9.1.2  Sifat-sifat  konduktor 
switchgear 

  
  

9.1.3  Melakukan pemasangan  
konduktor switchgear 

9.1.3  Memasang  konduktor 
switchgear 
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9.1.4 Menguji hasil perbaikan  
konduktor switchgear 

9.1.4  Menganalisis hasil 
pemasangan  konduktor 
switchgear 

  

 
 
10.  Memasang konduktor 
ground wire 

 
 
10.1 Memasang konduktor 
ground wire 

 

10.1.1  Memahami jenis 
penghantar pentanahan 

 

 

10.1.1  Karakteristik penghantar 
pentanahan 

  

  
 10.1.2 Memahami tujuan  
pemasangan konduktor 
ground wire 

10.1.2  Tujuan pemasangan 
konduktor ground wire titik 
netral 

  

  
10.1.3  Melakukan 
pemasangan penghantar 
pentanahan 

10.1.3  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya 
penghantar pentanahan 

  

  
10.1.4  Memeriksa dan 
menguji hasil pemasangan 
penghantar pentanahan 

10.1.4  Menganalisis hasil 
pemasangan penghantar  
pentanahan 

  

11.  Memasang instalasi 
penangkal petir dan 
pembumian gedung 

11.1  Memasang instalasi 
penangkal petir dan 
pembumian gedung 

11.1.1  Memahami koordinasi 
kerja sistem pembumian 
dengan peralatan pemutus 
tenaga 

11.1.1 Sistem pembumian 
dengan peralatan pemutus 
tenaga 

  

  
11.1.2  Mengklasifikasikan 
metoda pembumian dan 
penangkal petir 

11.1.2  Metoda Pentanahan titik 
netral 

    
11.1.3  Memahami teknik dan 11.1.3 Langkah pemasangan 
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prosedur pemasangan sistem 
pembumian dan penangkal 
petir 

sistem pembumian dan 
penangkal petir 

  
  

11.1.4  Memasang elektroda 
pembumian 

11.1.4  Memasang elektroda 
pembumian 

  

  
11.1.5  Memasang 
pengawatan sistem 
pembumian dan penangkal 
petir 

11.1.5  Pengawatan sistem 
pembumian dan penangkal petir 

  

  
11.1.6  Memeriksa dan 
menguji hasil pemasangan 
instalasi penangkal petir dan 
pembumian gedung kontrol 
gardu induk 

11.1.6  Menganalisis 
pemasangan instalasi penangkal 
petir dan pembumian gedung 
kontrol gardu induk 

  

12.  Mengukur tahanan 
pembumian peralatan sistem 
tenaga listrik 
 

12.1  Mengukur tahanan 
pembumian peralatan sistem 
tenaga listrik 
 

12.1.1  Memahami prosedur 
pengukuran tahanan 
pembumian peralatan sistem 
tenaga listrik 

12.1.1 Alat pengukuran tahanan 
pembumian peralatan sistem 
tenaga listrik 

  

  
12.1.2  Mengidentifikasi 
penggunaan alat pengukur 
tahanan pembumian 

12.1.2  Mengidentifikasi 
penggunaan alat pengukur 
tahanan pembumian 

  

  
12.1.3  Melakukan pengukuran 
tahanan pembumian peralatan 
sistem tenaga listrik 

12.1.3  Alat ukur  tahanan 
pembumian peralatan sistem 
tenaga listrik 

  
13.  Mengukur tahanan isolasi 
menggunakan meger 

13.1  Mengukur tahanan isolasi 
menggunakan meger 

13.1.1 Mendeskripsikan 
prosedur pengukuran tahanan 

13.1.1 Langkah pengukuran 
tahanan isolasi sistem tenaga 
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isolasi sistem tenaga listrik listrik 

  

  
13.1.2  Memahami 
penggunaan alat pengukur 
tahanan isolasi 

13.1.2  alat ukur tahanan isolasi 

  
  

13.1.3  Mengukur isolasi 
jaringan listrik 

13.1.3  Ukuran isolasi jaringan 
listrik 

  
  

13.1.4  Menguji isolasi 
peralatan jaringan listrik 

13.1.4  Evaluasi isolasi peralatan 
jaringan listrik 

  

14.  Mengukur tahanan kontak 
sambungan 

14.1  Mengukur tahanan kontak 
sambungan 

14.1.1  Memahami 
pengukuran tahanan kontak 
sambungan 

14.1.1  Pengukuran tahanan 
kontak sambungan 

  

  
14.1.2  Memahami 
penggunaan alat ukur tahanan 
kontak sambungan 

14.1.2  Prosedur penggunaan 
alat ukur tahanan kontak 
sambungan 

  
  

14.1.3  Melakukan pengukuran 
tahanan kontak sambungan 

14.1.3  Kekuatan tahanan kontak 
sambungan 

  

15.  Mengukur temperatur titik 
sambung 

15.1  Mengukur temperatur 
titik sambung 

15.1.1  Memahami 
penggunaan alat ukur 
temperatur titik sambung 

15.1.1  Langkah penggunaan alat 
ukur temperatur titik sambung 

  

  
15.1.2  Memahami 
pengukuran temperatur titik 
sambung 

15.1.2  Pengukuran temperatur 
titik sambung 

    
15.1.3  Melakukan pengukuran 15.1.3  Evaluasi pengukuran 
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temperatur titik sambung temperatur titik sambung 

  
16.  Mengukur ratio kumparan 
trafo daya 

16.1  Mengukur ratio kumparan 
trafo daya 

16.1.1  Mengukur ratio 
kumparan trafo daya 

16.1.1  Perbandingan kumparan 
trafo daya 

  

  
16.1.2  Memahami 
karakteristik transformator 
daya 

16.1.2  Karakteristik 
transformator daya 

  
  

 16.1.3 Menghitung ratio 
kumparan trafo 

16.1.3  Perbandingan hitungan 
ratio kumparan trafo 

  

  
16.1.4  Memahami 
penggunaan alat ukur ratio 
kumparan trafo 

16.1.4  Langkah penggunaan alat 
ukur ratio kumparan trafo 

  
  

16.1.5  Melakukan pengukuran 
ratio kumparan trafo daya 

16.1.5  Analisis pengukuran ratio 
kumparan trafo daya 

  

17.  Memasang tap changer 
transformator daya 

17.1  Memasang tap changer 
transformator daya 

17.1.1  Memahami komponen 
Tap Changer pada 
transformator daya 

17.1.1  komponen Tap Changer 
pada transformator daya 

  
  

17.1.2  Memahami regulasi 
dan efisiensi jaringan transmisi 

17.1.2  Regulasi dan efisiensi 
jaringan transmisi 

  

  
17.1.3  Memahami prosedur 
pemasangan tap changer 
transformator daya 

17.1.3  Langkah pemasangan tap 
changer transformator daya 

  
  

17.1.4  Memasang tap changer 
transformator daya 

17.1.4  Tap changer 
transformator daya 



Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

  

  
17.1.5  Memeriksa dan 
menguji hasil pemasangan tap 
changer transformator daya 

17.1.5  Evaluasi hasil 
pemasangan tap changer 

  

18.  Mengganti minyak trafo 18.1  Mengganti minyak trafo 
18.1.1  Memahami sistem 
pendinginan dan isolasi pada 
transformator daya 

18.1.1  Sistem pendinginan dan 
isolasi pada transformator daya 

  

  
18.1.2  Memahami prosedur 
penyaringan dan pengisian 
minyak transformator 

18.1.2  Persyaratan  minyak 
transformator 

  
  

18.1.3  Melakukan pemurnian 
minyak trafo 

18.1.3  Pemurnian minyak trafo 

  
  

18.1.4  Memahami prosedur 
penyaringan minyak trafo 

18.1.4  Penyaringan minyak trafo 

  
  

18.1.5  Melakukan 
pemvakuman trafo 

18.1.5  pemvakuman trafo 

  

  
18.1.6  Memeriksa/menguji 
hasil penyaringan minyak trafo 

18.1.6  Syarat yang harus 
dipenuhi oleh minyak trafo yang 
baik 

  

19.  Memelihara peralatan DC 19.1  Memelihara peralatan DC 
19.1.1  Memahami 
pemeliharaan peralatan DC 
power 

19.1.1  Tujuan Pemeliha-raan 
peralatan DC power 

  

  
19.1.2  Memahami bagian-
bagian charger pada peralatan 
DC power 

19.1.2  Bagian-bagian charger 
pada peralatan DC power 
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19.1.3  Mengidentifikasi 
gangguan pada peralatan DC 
power 

19.1.3  Penentuan gangguan 
pada peralatan DC power 

  
  

19.1.4  Mengatasi gangguan 
pada peralatan DC  power 

19.1.4  Sistem pengukuran DC 
power 

 


