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SUBBIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

I. Pembangunan Prasarana Pendidikan 

A. Kegiatan pembangunan prasarana di tinjau dari sumber pendanaan  

1. Sumber dana dari DAK Fisik reguler bidang pendidikan 

subbidang SMP diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, 

ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat 

kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa 

perabot; 

b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;  

c. pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

beserta perabotnya; 

d. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; 

e. Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya; 

dan/atau 

f. rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan 

minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa 

sanitasinya.  

2. Sumber dana dari DAK Fisik Afirmasi bidang pendidikan 

subbidang SMP  diperuntukan untuk pembangunan rumah 

dinas guru, baik beserta perabot atau tanpa perabot. 

Besarnya dana swakelola yang dialokasikan untuk tiap-tiap sekolah 

dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dan 

disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan sekolah. Tiap 

daerah memiliki patokan satuan biaya konstruksi yang berbeda satu 

dengan yang lain. Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman 

pada harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
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Mengingat pembiayaan pendidikan menurut perundang-undangan 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, maka kegiatan pembangunan prasarana 

pendidikan pada program DAK ini bersifat stimulan sehingga dalam 

pelaksanaannya sekolah masih membutuhkan adanya partisipasi 

pemerintah daerah untuk penyelesaian seluruh pembangunan 

mengacu Pembakuan Bangunan dan Perabot untuk SMP tahun 

2004. 

Secara umum sekolah penerima DAK diharuskan melaksanakan 

kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan 

secara tuntas dan bertanggungjawab. Pembangunan prasarana 

pendidikan sekolah sesuai dengan gambar, spesifikasi dan RAB yang 

dibuat, maka tahapan yang dapat dilakukan pengelola pembangunan 

sebagai berikut: 

1. Panitia Pelaksana di Satuan pendidikan (P2S) bekerja dibantu 

seorang fasilitator.  

2. Fasilitator ditugaskan dan diberi honor oleh pemerintah daerah.  

3. P2S harus melakukan koordinasi dengan pengelola DAK di 

daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

terkait dengan rencana anggaran biaya kegiatan rehabilitasi 

dan/atau pembangunan prasarana pendidikan sekolah.  

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang dimiliki dapat membantu dan 

mengarahkan P2S untuk melakukan analisis perhitungan 

dengan memperhatikan urutan skala prioritas sesuai dengan 

petunjuk teknis yang ada.  

5. Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran pada tahun 

berikutnya diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang 

diterima untuk membantu menuntaskan penyelesaian pekerjaan 

yang telah dilaksanakan oleh sekolah. 

6. P2S membuat berita acara perubahan sasaran dan biaya akibat 

adanya selisih lebih atau kurang antara besaran dana DAK Fisik 

yang diterima dengan kebutuhan riil yang akan dilaksanakan. 
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B. Kriteria ruang bangunan 

1. Ruang kelas baru (RKB)  

a. Sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, 

dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 

siswa. 

b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 99 m2 dengan ukuran 

lahan minimal ((9m x 9 m) + (1m x 9m)+ (1m x 9m)), dengan 

ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi 

lapangan upacara atau lapangan olahraga. 

c. Ukuran bangunan adalah (7m x 9m) ditambah selasar (2m 

x 9m). 

d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka 

pembangunan dapat dibangunan secara bertingkat dengan 

ketentuan : 

1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan tidak 

lebih dari 2 lantai; dan 

2) struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar 

untuk dapat menumpu bangunan diatasnya. 

2. Ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang 

laboratorium IPA atau memiliki ruang laboratorium IPA 

yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan 

pembakuan bangunan dan perabot sekolah. 

b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 180 m2 dengan 

ukuran lahan minimal ((10m x 15 m) + (1m x 15m) +(1m x 

15m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak 

mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga. 

c. Ukuran bangunan adalah (8m x 15m) ditambah selasar (2m 

x 15m). 

d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka 

pembangunan dapat dibangunan secara bertingkat dengan 

ketentuan : 

1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan tidak 

lebih dari 2 lantai; dan 

2) struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar 

untuk dapat menumpu bangunan diatasnya. 
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3. Ruang perpustakaan 

a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang 

perpustakaan atau memiliki ruang perpustakaan yang tidak 

memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan 

bangunan dan perabot sekolah. 

b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 165 m2 dengan 

ukuran lahan minimal ((9m x 15 m) + (1m x 15m) +(1m x 

15m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak 

mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga. 

c. Ukuran bangunan adalah (7m x 15m) ditambah selasar (2m 

x 15m). 

d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka 

pembangunan dapat dibangunan secara bertingkat dengan 

ketentuan : 

1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan tidak 

lebih dari 2 lantai; dan 

2) struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar 

untuk dapat menumpu bangunan diatasnya. 

4. Jamban siswa/guru  

a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki jamban 

siswa/guru sesuai kebutuhan atau memiliki jamban 

siswa/guru yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai 

dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah. 

b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 45,5 m2 dengan 

ukuran lahan minimal ((4,5m x 7 m) + (1m x 7m) +(1m x 

7m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak 

mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga. 

c. Ukuran bangunan adalah (4,5m x 7m) ditambah selasar 

(1m x 7m). 

5. Rumah dinas guru. 

a. Diperuntukan untuk guru yang berada di daerah sasaran 

afirmasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur 

dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas 

(kecamatan) pada Kabupaten/Kota yang termasuk kategori 

daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi. 
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b. Belum memiliki rumah dinas sesuai kebutuhan atau rumah 

dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak 

sesuai dengan pembakuan bangunan. 

c. Memiliki lahan yang luasnya minimal 100 m2 dengan 

ukuran lahan minimal ((6m x 6 m) + (2m x 6m) +(2m x 10m) 

+ (2m x 6m) +(2m x 10m)) dengan ketentuan pemakaian 

lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau 

lapangan olahraga. 

d. Ukuran bangunan adalah (6m x 6m) ditambah selasar 

depan (1m x 6m) dan selasar belakang (1m x 6m). 

 

C. Biaya pembangunan prasarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang 

Pendidikan untuk SMP 

Biaya pembangunan prasarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang 

Pendidikan untuk SMP harus dihitung sesuai dengan volume 

pekerjaan, harga satuan dengan mempertimbangkan lokasi dan 

kesulitan geografis. 

1. Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang 

perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa 

perabotnya. 

Biaya rehabilitasi untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

R = Biaya rehabilitasi  

a = biaya rehabilitasi sesuai perhitungan kondisi ruang 

b = harga rehabilitasi/penyediaan perabot 

 

2. Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa 

sanitasinya. 

Biaya rehabilitasi untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

R = a + b 
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Keterangan : 

Rj = Biaya rehabilitasi jamban 

e = biaya rehabilitasi sesuai perhitungan kondisi ruang 

f = biaya rehabilitasi sanitasi 

3. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya,  

pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya, dan 

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. Biaya 

pembangunan untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

P = Biaya pembangunan 

c = biaya pembangunan sesuai perhitungan 

d = Harga penyediaan perabot 

4. Pembangunan Pembangunan jamban siswa/guru beserta 

sanitasinya. Biaya pembangunan untuk 1 (satu) unit ruang 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
 

 

 

Keterangan : 

Pj = Biaya pembangunan jamban 

g = biaya pembangunan sesuai perhitungan 

h = biaya pembangunan sanitasi dan instalasi air 

5. Pembangunan Pembangunan rumah dinas guru. Biaya 

pembangunan untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 
 

 

 

Keterangan : 

Pr = Biaya pembangunan rumah dinas guru 

i = biaya pembangunan sesuai perhitungan 

 

Pj = g + h 

Rj = e + f 

P = c + d 

Pr = i 
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6. untuk pembangunan lebih dari 1 (satu) lantai, maka biaya 

satuan pembangunan diatur sebagai berikut: 

a) jika belum ada bangunan sama sekali (langsung dibangun 

dua lantai) maka harga satuan yang dipakai adalah harga 

satuan ditambah 10% per ruang; 

b) jika sudah ada bangunan lantai dasar yang sudah siap 

untuk ditingkatkan menjadi dua lantai, maka harga satuan 

yang dipakai untuk pembanguan lantai kedua sama sengan 

harga satuan yang ada; dan 

c) jika sudah ada bangunan lantai dasar tetapi belum siap 

untuk ditingkatkan untuk menjadi dua lantai, maka harga 

satuan yang dipakai untuk pembangunan lantai ke dua 

adalah harga satuan ditambah 20 %. 
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Tabel Koefisien Bangunan (k) 

 

No Kondisi Bangunan Koefisien Keterangan 

1 

 

1 Bangunan baru 1 lantai 

2 

 

1,1 

Bangunan baru 2 lantai 

(konstruksi langsung 

bertingkat), sehingga 

masing-masing lantai 

memiliki koefisien 1,1 

3 

 

1 

Bangunan baru yang 

ditumpangkan pada 

bangunan lama (sudah 

ada dak beton), dimana 

konstruksi bangunan 

lama sudah 

direncanakan bertingkat 

4 

 

1,2 

Bangunan baru yang 

ditumpangkan pada 

bangunan lama (belum 

mempunyai dak beton), 

dimana konstruksi 

bangunan lama belum 

direncanakan bertingkat 

 

baru 

 

 

existing 

baru 

baru 

 

 

existing 

baru 

 

baru 

baru 
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7. sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara 

optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar SMP, 

ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang 

guru, juga rehabilitasi jamban yang telah disepakati sudah 

selesai (output tercapai) tetapi masih terdapat sisa dana maka 

sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi 

prasarana lain sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah 

dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM). 

 

D. Prototipe Bangunan 

1. Persyaratan Teknis 

Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus 

memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi dan memiliki usia 

pemakaian yang cukup lama. Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut, dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar dan/atau 

pembangunan prasarana pendidikan, P2S harus memahami 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemahaman Tentang Gambar Teknis 

Pemahaman mengenai “Gambar Teknis” sangat penting. Hal 

ini dimaksudkan agar P2S dapat mengetahui komponen 

bangunan apa saja yang akan dikonstruksikan dan bahan 

apa saja yang perlu dipersiapkan untuk setiap komponen 

bangunan. Dengan demikian selain bisa membaca gambar 

teknis, diharapkan P2S mampu pula melakukan kontrol 

terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

termasuk kontrol penggunaan bahan maupun pemakaian 

biayanya. 

 

Tabel. Pemahaman Gambar Teknis 

No Keterangan Penjelasan 

1. Denah lokasi 
Gambar lokasi keberadaan tanah milik 

sekolah yang bersangkutan. 

2. 
Rencana tapak 

(site plan) 

Tata letak bangunan-bangunan yang ada 

dalam lokasi bidang tanah sekolah. 

3. Gambar denah 
Gambar yang menunjukkan bagian-

bagian ruangan pada bangunan yang 
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No Keterangan Penjelasan 

akan dikerjakan dilengkapi dengan 

berbagai keterangan antara lain ukuran 

ruang, ketinggian lantai, tata letap pintu 

dan jendela dll. 

4. 

Tampak 

depan/belaka

ng 

Gambar yang menunjukkan bentuk 

bangunan dilihat dari arah depan dan 

belakang. 

5. 

Tampak 

Samping 

(kiri/kanan) 

Gambar yang menunjukkan bentuk 

bangunan dilihat dari arah sebelah kiri 

dan kanan denah bangunan. 

6. 
Gambar 

potongan 

Gambar yang menunjukkan bentuk dan 

bagian-bagian bangunan pada posisi 

potongan, pada gambar denah umumnya 

ditunjukkan dengan tanda:                                       

                                A 

 

                                A 

Arah panah menunjukkan arah pandang 

bidang potongan 

7. Gambar detail 

Gambar mengenai bagian bangunan 

(seperti: pondasi, kusen pintu/jendela, 

sambungan konstruksi kayu dan lain-lain 

yang dianggap perlu. Gambar tersebut 

dibuat berskala besar misal 1 banding 10 

(1:10), atau 1 banding 5 (1:5), untuk 

menunjukan detail-detail bagian 

bangunan tersebut. 

8. Petunjuk arah 

Gambar/simbol yang menunjukkan posisi 

bangunan terhadap arah mata angin 

(Utara), misalnya:    

                      U 
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Gambar bagian bagian bangunan secara umum 
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b. Pemahaman  Tentang  Bahan  Bangunan 

Pemahaman tentang bahan bangunan meliputi bagaimana 

melihat dan mengetahui kualitas dan manfaat bahan 

bangunan. Untuk lebih jelasnya secara ringkas disajikan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel  Pemahaman Bahan Bangunan 

No Jenis Bahan Penjelasan 

1.  Pasir urug 

atau 

timbunan  

Kegunaan:  

- Pasir urug digunakan sebagai bahan 

pengisi dan dudukan suatu komponen 

struktur bangunan, antara lain: 

pasangan pondasi batu kali, bahan 

penutup lantai, dan buis beton untuk 

saluran air.  

- Berfungsi sebagai bahan 

pengering/pematus (drainase).  

- Sebagai bahan penambah kestabilan 

konstruksi.  

Jenis pasir yang digunakan:  

- Pasir berkualitas sedang atau pasir 

oplosan. 

2.  Pasir pasang  Kegunaan:  

- Digunakan untuk bahan campuran 

spesi/adukan pasangan, baik 

pasangan pondasi batu kali maupun 

dinding bata, dan plesteran dinding.  

Jenis pasir yang digunakan:  

- Pasir sungai, yaitu pasir yang diambil 

dari dasar sungai. Memiliki ciri-ciri 

butiran keras dan bersisi tajam. Jenis 

pasir ini sangat baik terutama untuk 

bahan campuran spesi/adukan untuk 

pekerjaan pasangan.  

- Pasir gunung, yang diperoleh dari 

hasil galian. Memiliki ciri-ciri butiran 
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No Jenis Bahan Penjelasan 

kasar dan tidak terlalu keras, sisi-

sisinya tidak terlalu tajam. Jenis pasir 

ini sangat baik terutama untuk 

pekrejaan plesteran.  

- Untuk dipergunakan pasir pasang 

harus diayak dahulu.  

- Disarankan pasir harus bersih dari 

butiran tanah liat maupun kotoran 

organik lain yang dapat menurunkan 

kualitas pekerjaan.  

3.  Pasir cor  Kegunaan:  

- Digunakan untuk bahan campuran 

pembuatan struktur beton.  

Jenis pasir yang digunakan:  

- Pasir yang memiliki butiran keras dan 

bersisi tajam. Butirannya lebih besar 

dari butiran pasir pasang.  

- Apabila digenggam dalam keadaan 

basah tidak lengket di tangan karena 

jenis pasir ini memiliki kadar lumpur 

sangat kecil.  

- Umumnya berwarna lebih hitam 

dibandingkan jenis pasir yang 

lainnya.  

4.  Batu belah  Kegunaan:  

- Digunakan sebagai bahan utama 

pondasi, baik aanstamping (pasangan 

batu kosong) maupun pasangan 

pondasi batu dengan pengikat spesi.  

Jenis batu yang digunakan:  

- Batu kali yang dibelah dengan 

ukuran sesuai kebutuhan 

(berdiamater ± 25 cm). Jenis batu ini 

paling baik digunakan untuk 

pekerjaan pondasi karena apabila 
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No Jenis Bahan Penjelasan 

tertanam dalam tanah kekuatannya 

relatif tidak berubah.  

- Dipersyaratkan batu yang akan 

digunakan tidak berbentuk bundar 

(bersisi tumpul). Oleh karena itu 

harus dibelah.  

- Disarankan batu kali yang akan 

digunakan harus bersih dari kotoran 

yang dapat menurunkan kualitas 

pekerjaan  

5.  Kerikil/split  Kegunaan:  

- Digunakan untuk bahan campuran 

pembuatan struktur beton  

- Untuk membantu meningkatkan 

kekuatan tanah.  

Jenis kerikil/split yang digunakan:  

- Kerikil/split berasal dari batu alam 

dipecah (manual/masinal).  

- Untuk bahan campuran pekerjaan 

beton (sloof, kolom, dan balok) 

digunakan kerikil ø 0,5 cm s/d 2 cm  

- Untuk pekerjaan beton yang lain (plat, 

rabat) dapat digunakan kerikil/split 

dengan butiran lebih besar, yaitu ø 3 

cm s/d 5 cm.  

- Dipersyaratkan kandungan lumpur 

sesedikit mungkin.  

6.  Batu bata  Kegunaan:  

- Digunakan bahan utama pasangan 

dinding bata.  

- Bisa digunakan untuk pondasi pada 

konstruksi yang bersifat ringan.  

 

Jenis bata yang digunakan:  

- Terbuat dari tanah liat dicetak dan 
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No Jenis Bahan Penjelasan 

dibakar cukup matang (berwarna 

merah kehitaman).  

- Terbuat dari batuan putih (alam).  

- Terbuat dari tanah padas/keras 

(alam).  

- Berbentuk prisma segi empat panjang 

dengan ukuran standar setempat.  

- Cukup padat dan tidak banyak 

porous (berpori besar).  

- Memiliki rusuk-rusuk yang siku-siku 

dan tajam.  

- Memiliki bidang datar dengan 

permukaan kasar dan tidak 

menunjukkan tanda-tanda retak dan 

mudah patah.  

- Bata cetak (batako), batu tela, dan 

bahan lainnya, hanya digunakan 

untuk pekerjaan dinding yg berfungsi 

sebagai partisi (bukan pemikul 

beban).  

7.  Semen 

portland (PC)  

Kegunaan:  

- Sebagai bahan perekat spesi maupun 

adonan beton.  

Jenis semen yang digunakan:  

- Semen produksi pabrik dengan tipe 

sesuai kebutuhan.   

8.  Air  Kegunaan:  

- Sebagai bahan utama pelarut 

campuran/ adukan spesi dan beton.  

Jenis air yang digunakan:  

- Air bersih, tidak mengandung 

kotoran organik ataupun kimia.  

- Air laut, air selokan, dan air limbah 

industri tidak diperkenankan 

dipergunakan untuk pekerjaan beton.  
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No Jenis Bahan Penjelasan 

9.  Kayu  Kegunaan:  

- Digunakan sebagai bahan konstruksi 

atap (Kap: kuda-kuda, nok, gording, 

usuk dan reng, balok).  

- Digunakan sebagai bahan kusen dan 

daun pintu/jendela.  

- Digunakan sebagai bahan perabot.  

- Digunakan untuk pondasi tiang 

pancang.  

- Digunakan untuk struktur dan 

dinding bangunan kayu.  

- Digunakan untuk lantai bangunan 

kayu.  

- Digunakan untuk cetakan/acuan 

atau bekisting.  

10 Baja ringan Kegunaan:  

- Dapat digunakan sebagai bahan 

konstruksi atap (kap: kuda-kuda, 

nok, gording, usuk dan reng, balok).  

11 Aluminium Kegunaan:  

- Dapat digunakan sebagai bahan 

kusen pintu dan jendela 

12 Besi beton  Kegunaan:  

- Digunakan untuk tulangan pada 

pekerjaan beton bertulang.  

- Digunakan sebagai angkur pada 

pemasangan kusen. 

13 Cat dinding  Jenis cat yang digunakan:  

- Halus, rata dan tidak luntur apabila 

terkena air (dapat dilap dengan lap 

basah).  

- Untuk bagian luar yang langsung 

berhubungan dengan cuaca (matahari 

dan hujan), digunakan jenis cat yang 

tahan terhadap perubahan cuaca 
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No Jenis Bahan Penjelasan 

(weathershield).  

Disarankan sebelum pengecatan, dinding 

dilapisi plamir dengan kualitas baik 

sehingga cat tidak mudah mengelupas 

atau luntur.  

14 Cat kayu/besi  Jenis cat yang digunakan:  

- Halus, rata dan berwarna cerah (tidak 

kusam).  

- Tahan terhadap perubahan cuaca 

(tidak mudah mengelupas akibat 

perubahan cuaca).  

- Cepat kering dan tidak luntur.  

Disarankan permukaan bidang yang akan 

dicat dilapisi plamir berkualitas baik 

sehingga cat tidak mudah mengelupas 

atau kusam. 

15 Politur kayu  Jenis politur yang digunakan:  

- Halus, rata, cepat kering dan tidak 

mudah luntur atau warna pudar.  

- Sebelum dipolitur, permukaan kayu 

harus diratakan dengan 

menggunakan dempul kayu.  

16 Vernis  Digunakan sebagai bahan finishing 

setelah dipolitur sehingga lebih mengkilat 

dan tahan terhadap cuaca ataupun 

goresan.  

17 Penutup atap  Jenis penutup atap yang digunakan:  

- Genteng tanah, seng gelombang, atau 

jenis penutup atap yang lain.  

- Masing-masing jenis penutup atap 

harus memiliki ukuran yang sama, 

tidak retak yang menyebabkan bocor 

atau rembesan air, tidak mudah pecah 

dan cukup kuat menahan injakan 

kaki pada saat dikerjakan/dipasang, 
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No Jenis Bahan Penjelasan 

dan tidak mudah berjamur/lumut.  

18 Penutup lantai  Jenis penutup lantai yang digunakan:  

- Keramik, tegel, atau jenis penutup 

lantai lainnya yang memiliki kualitas 

setara, papan kayu.  

- Dipakai kualitas No. 1/kw-1/kw-A 

(memiliki ukuran yang seragam/sama, 

sudut-sudutnya siku/presisi, 

permukaan bidang datar/tidak 

baling).  

19 Kaca  Jenis kaca yang digunakan:  

- Kaca dengan ketebalan 5 mm, 

berwarna bening atau jenis rayban 

(maks 40%) satu sisi, permukaan 

bidang rata/tidak bergelombang).  

20 Kualitas beton  - Untuk beton struktur (sloof, kolom, 

balok, dan ringbalk) dingunakan 

perbandingan campuran 1 bagian 

semen : 2 bagian pasir : 3 bagian 

kerikil dengan mutu beton minimal 

K.175.  

- Untuk beton non struktur atau beton 

rabat, digunakan perbandingan 

campuran 1 bagian semen : 3 bagian 

pasir : 5 bagian kerikil dengan mutu 

beton minimal K.125.  

- Untuk mempercepat proses dan 

meningkatkan kualitas pekerjaan, 

dimungkinkan pemakaian bahan 

aditif.  
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c. Pemahaman Tentang Item Pekerjaan 

Dalam pembangunan konstruksi gedung/ruang termasuk 

pekerjaan rehabilitasi dikenal istilah item pekerjaan 

pembangunan, item pekerjaan pembangunan ini adalah 

pengelompokan kegiatan yang diklasifikasikan sesuai 

komponen-komponen yang ada didalam konstruksi 

bangunan. Pemahaman terhadap item pekerjaan akan 

mempermudah P2S dalam menyusun RAB dan menyusun 

rencana kerja. Item-item pekerjaan tersebut antara lain: 

1) Pekerjaan Persiapan 

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain: 

a) mempersiapkan gambar dan jadwal kerja; 

b) mencetak/menggandakan gambar dari sumber 

dana swakelola. 

c) pembersihan lokasi (site clearing); 

d) pembuatan bedeng kerja (direksi keet) untuk 

gudang bahan dan los kerja untuk melakukan 

pembuatan dan perakitan komponen-komponen 

bangunan; 

e) pembuatan papan informasi untuk penempelan 

informasi proses pelaksanaan rehabilitasi yang 

dipasang di depan direksi keet dan terlindung dari 

hujan; dan 

f) pengukuran bagian-bagian rencana bangunan 

(setting out) 

2) Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah (jika ada) 

3) Pekerjaan Fondasi (jika ada) 

4) Pekerjaan Beton 

5) Pekerjaan Pemasangan Dinding 

6) Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 

7) Pekerjaan Atap 

8) Pekerjaan Langit-Langit /Plafond 

9) Pekerjaan Lantai 

10) Pekerjaan Penggantung dan Pengunci 

11) Pekerjaan Instalasi Listrik 

12) Pekerjaan Plumbing dan Drainasi (jika ada) 
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13) Pekerjaan Finishing dan Perapihan 

d. Pemahaman Tentang Perabot 

Jenis perabot dan tata letaknya mengacu pada Pembakuan 

Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah tahun 2004. Bahan-bahan yang biasa digunakan 

dalam pembuatan perabot sekolah antara lain meliputi: 

1) Kayu solid 

2) Plywood 

3) Blockboard 

4) HDF (High Density Fibreboard) 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbatasan 

persedian kayu, maka aplikasi penerapan jenis bahan tidak 

terbatas pada bahan yang berasal dari unsur kayu saja, 

tetapi juga dimungkinkan berasal dari beraneka ragam 

seperti rotan, stainless steel, aluminium dan lain 

sebagainya. Penggunaan bahan baik yang berasal dari kayu 

ataupun bahan lain baik secara sendiri ataupun bersama-

sama dalam pembuatan perabot sekolah dapat bersifat 

sebagai bahan baku ataupun bahan pembantu.  

Persyaratan utama dalam hal pengadaan perabot sekolah 

harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kualitas; 

2) keamanan penggunaan; 

3) kenyamanan dalam penggunaan; 

4) kemudahan dalam pemakaian; 

5) kemudahan dalam pemeliharaan; dan 

6) kemudahan dalam perbaikan. 

e. Pemahaman Tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Untuk menghitung perkiraan biaya rehabilitasi atau 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), Panitia Pembangunan 

Satuan pendidikan (P2S) harus mempunyai perkiraan 

volume pekerjaan. Berdasarkan perkiraan volume setiap 

item pekerjaan panitia bisa membuat penyesuaian 

perhitungan berdasarkan kondisi maupun bahan-bahan 

yang dipakai. Tahap pekerjaan yang ditempuh untuk 

mendapatkan volume pekerjaan adalah sebagai berikut: 
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1) merinci seluruh jenis pekerjaan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan, hasil survai lapangan, 

gambar dan spesifikasi teknis/RKS; 

2) mengelompokkan jenis pekerjaan berdasarkan 

kelompok pekerjaan sejenis, dimulai dari pekerjaan 

persiapan, pekerjaan bongkaran, pekerjaan tanah dan 

galian pondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan finishing 

(lantai, dinding, kusen dan plafond), pekerjaan atap, 

pekerjaan M/E dan lain-lain; 

3) memulai perhitungan jenis pekerjaan di atas dengan 

satuan m, m2, m3, kg, buah, unit dan lumpsum yang 

didasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan gambar 

kerja; 

4) daftar harga bahan/material yang dipakai dalam setiap 

item pekerjaan yang berlaku disekitar wilayah dimana 

pekerjaan dilaksanakan; dan 

5) rumus perhitungan harga satuan item pekerjaan. 

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan harga 

satuan setiap jenis pekerjaan dalam satuan tertentu (m’, 

m2, m3, kg, buah). Analisis harga satuan ini terdiri dari 

analisis harga bahan bangunan, harga upah dan harga alat 

bantu yang disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan 

dalam satu satuan pekerjaan tersebut. Banyaknya 

keperluan bahan, upah dan alat dihitung berdasarkan pada 

formula SNI yaitu indeks atau faktor pengali pada masing-

masing jenis satuan pekerjaan tetapi disesuaikan dengan 

mekanisme swakelola. 

P2S bisa menambahkan item analisa di sesuaikan dengan 

kondisi dan bahan-bahan yang dipakai dimasing-masing 

lokasi pembangunan.Perhitungan anggaran biaya adalah 

hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga 

satuan pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. 

Untuk lebih jelas, pengertian di atas dapat dijabarkan 

dalam rumus berikut: 

 

RAB = ∑ (Volume Pekerjaan x Harga Satuan Pekerjaan) 
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f. Pemahaman Tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

Penjadwalan merupakan penerjemahan tahapan-tahapan 

pekerjaan konstruksi yang digambarkan dalam skala 

waktu.Dalam penyusunan jadwal perlu ditentukan kapan 

masing-masing kegiatan dimulai dan diselesaikan, sehingga 

pembiayaan dan pemakaian sumber daya dapat diatur 

waktunya sesuai keperluannya. Selain itu penjadwalan ini 

dapat digunakan untuk pengendalian atau pengawasan 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dari beberapa cara 

yang biasa digunakan untuk mengontrol dan memonitor 

kemajuan pekerjaan di lapangan, salah satu cara yang 

sederhana dan cukup dikenal adalah diagram balok (bar 

chart). 

Dalam tabel di bawah ini, bisa dilihat bahwa ada beberapa 

pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan. 

Akan tetapi yang dimaksud adalah misalnya pekerjaan 

pondasi dapat dilakukan setelah pekerjaan galian tanah 

mencapai hasil tertentu dan tidak harus menunggu sampai 

pekerjaan galian tanah selesai semuanya. Pekerjaan dinding 

misalnya, dapat dilakukan pada saat pekerjaan pondasi 

mencapai hasil tertentu (tidak harus selesai semuanya). 

Beberapa contoh lain dapat disampaikan seperti 

pembuatan/fabrikasi kusen pintu/jendela dapat dilakukan 

lebih awal sehingga pada saat harus dipasang sudah siap. 

Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang lain dapat 

dilakukan dengan cara yang sama sehingga tidak saling 

ketergantungan satu sama lainnya dan waktu penyelesaian 

pekerjaan lebih efisien. 
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Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan  

(contoh pembangunan bangunan baru) 

 

Nama Sekolah  : ....................................... 

Alamat : ....................................... 

Kabupaten/Kota  : ....................................... 

 

No. URAIAN PEKERJAAN 

B U L A N  ke 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Pekerjaan Persiapan                         

II 
Pekerjaan Galian dan 

Urugan                         

III Pekerjaan Pondasi                         

IV Pekerjaan Dinding                         

V 
Pekerjaan Kusen, Pintu 

dan Jendela                         

VI Pekerjaan Atap                         

VII Pekerjaan Plafond                         

VIII Pekerjaan Lantai                         

IX 
Pekerjaan Penggantung 

dan Pengunci                         

X Pekerjaan Instalasi Listrik                         

XI 
Pekerjaan Instalai 

Plumbing & Drainasi                         

XII 
Pekerjaan Finishing dan 

Perapihan                         
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2. Rencana Kerja dan Teknis 

a. Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Panitia 

Pembangunan di Satuan pendidikan (P2S) secara swakelola. 

b. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada 

didalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S. 

c. P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas 

dengan sempurna dan dalam keadaan progress fisik selesai 

100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan. 

d. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh P2S secara 

swakelola tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga 

(pemborong/ rekanan), meliputi pekerjaan: 

1) pekerjaan persiapan dan pembongkaran; 

2) pekerjaan pelaksanaan; 

3) pekerjaan administrasi dan pelaporan; 

4) pekerjaan perawatan; dan 

5) pekerjaan lain yang tercantum atau yang dimaksudkan 

dalam petunjuk operasional, gambar-gambar dan 

spesifikasi teknis. 

e. Ukuran dalam gambar harus sesuai dengan standar 

pembakuan bangunan SMP yang ditetapkan. 

f. Gambar yang disertakan dalam petunjuk operasional ini 

merupakan bentuk prototipe/model standar yang 

dikembangkan oleh pusat. Prinsip yang harus dipahami 

P2S dalam merencanakan bangunan sekolah mencakup 

pemahaman atas fungsi, estetika, keselamatan, kesehatan 

dan kemudahan dalam pemakaian dan perawatan harus 

diutamakan. 

g. P2S dapat mengadopsi prototipe yang disertakan dalam 

petunjuk operasional tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada sesuai dengan kondisi 

lahan, karakteristik lokal dan memperhatikan kesesuaian 

dengan bangunan yang sudah ada tetapi tetap 

mengutamakan unsur fungsi, estetika, keselamatan, 

kesehatan dan kemudahan dalam pemakaian dan 

perawatan sesuai dengan standar pembakuan bangunan 

dan perabot sekolah yang telah ditetapkan dan tidak 

mengubah ukuran dan peruntukan bangunan. 
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h. Penempatan calon bangunan/ruang baru diusahakan 

memperhati kan pendaerahan tapak (zoning plan) sehingga 

tata letak bangunan menjadi efisien sesuai master plan 

yang ditentukan oleh sekolah. Pendaerahan tapak yang 

dianjurkan mencakup antara lain: 

1) zona privat merupakan daerah yang terbatas akses 

publik dan minimal adanya gangguan tehadap proses 

belajar mengajar; 

2) zona semi privat merupakan daerah transisi dimana 

akses publik dan gangguan dalam batas tertentu 

diijinkan; 

3) zona publik merupakan daerah umum yang tidak 

mensyaratkan batasan akses dan gangguan terhadap 

proses belajar mengajar. 

i. Penempatan calon bangunan/ruang baru juga diusahakan 

memperhatikan orientasi terhadap matahari dan angin 

sehingga memberikan dampak positif terhadap penerangan 

dan penghawaan alami bangunan/ruang baru tersebut. 
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CONTOH GAMBAR 

PROTOTIPE BANGUNAN 

DAN PERABOT SEKOLAH 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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PROTOTIPE 

RANCANGAN 

RUANG KELAS BARU 

(RKB) 
 

   

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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PROTOTIPE 

RANCANGAN RUANG 

LABORATORIUM IPA 
 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

RUANG 

LABORATORIUM IPA 

TATA LETAK PERABOT 
 

KODE 

GAMBAR 

 

EH-8 SMP TIPE – A, B & C 
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PROTOTIPE 

RANCANGAN RUANG  

PERPUSTAKAAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

RUANG 

PERPUSTAKAAN 

TATA LETAK PERABOT 
 

KODE 

GAMBAR 

 

C-9 SMP TIPE – A, B & C 
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PROTOTIPE 

RANCANGAN JAMBAN 

SISWA/GURU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

RUANG JAMBAN 

DENAH BANGUNAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

N-01A SMP TIPE – A, B & C 
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PROTOTIPE 

RANCANGAN 

RUMAH DINAS GURU 
 

 

 

 

 

  

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

RUMAH DINAS GURU 

DENAH BANGUNAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

RD-01A SMP  
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CONTOH GAMBAR 

PROTOTIPE MODEL 

PERABOT SEKOLAH 
 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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PROTOTIPE  

MODEL PERABOT KURSI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

KURSI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

K-01 KURSI SISWA  
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

KURSI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

K-02 KURSI BUNDAR  
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

KURSI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

K-03 KURSI GURU  
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

KURSI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

K-05 KURSI KERJA  
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PROTOTIPE MODEL 

PERABOT LEMARI  
 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-01 LEMARI BUKU 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-02 LEMARI KACA GESER 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-05 LEMARI ADMINISTRASI 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-06 LEMARI ALAT PERAGA 

 



- 72 - 
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-08 LEMARI BESI 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-10 LEMARI KERTAS KERJA 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-11 LEMARI KATALOG 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-12 LEMARI KARDEK 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-14 LEMARI GANTUNG/P2K 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

LEMARI 
 

KODE 

GAMBAR 

 

L-20 LEMARI ASAM 
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PROTOTIPE MODEL 

PERABOT MEJA 
 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-01 MEJA SISWA TUNGGAL 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-03 MEJA BACA INDIVIDU 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-04 
MEJA BACA 

KELOMPOK 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-05 MEJA SERBA GUNA 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-07 MEJA KERJA 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-10 MEJA SIRKULASI 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-11 MEJA DEMONTRASI 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

MEJA 
 

KODE 

GAMBAR 

 

M-12 MEJA KETIK 
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PROTOTIPE MODEL 

PERABOT PAPAN 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

PAPAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

P-02 PAPAN TULIS PUTIH 

 



- 89 - 
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

PAPAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

P-04 
WHITEBOARD 

GANTUNG 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

PAPAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

P-08 PAPAN PAMERAN 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL PERABOT 

PAPAN 
 

KODE 

GAMBAR 

 

P-10 PAPAN ABSENSI 
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PROTOTIPE MODEL 

PERABOT RAK  
 

 

Gambar pada lampiran berikut adalah prototipe. Sekolah dapat 

mengadopsi prototipe tersebut apa adanya ataupun 

mengembangkan prototipe yang ada tetapi tetap mengutamakan 

unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai 

dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang 

telah ditetapkan. 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-01 RAK TAS 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-02 RAK BUKU SATU MUKA 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-03 RAK BUKU DUA MUKA 

 



- 96 - 
 

 
 

 

 

 

KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-06 RAK MAJALAH 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-07 RAK ALAT TULIS 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-08 RAK ENSIKLOPEDI 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-09 RAK KORAN 
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KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN 

PROTOTIPE 

BANGUNAN 

DAN 

PERABOT 

SMP 

 

MODEL  

PERABOT RAK 
 

KODE 

GAMBAR 

 

R-10 
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II. Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan 

A. Proses pengadaan sarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang 

Pendidikan untuk SMP  

 

Tabel 1. Proses Pengadaan DAK Fisik Pendidikan 

sarana pendidikan untuk SMP 

No Menu DAK Satuan Proses Pengadaan 

1 Peralatan matematika Paket 

dengan menggunakan 

mekanisme e-Purchasing 

berdasarkan Katalog (e-

Catalogue) sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang undangan.  

2 Peralatan laboratorium 

IPA:    

a. Fisika 

b. Biologi 

 

 

Paket 

Paket 

3 Peralatan laboratorium 

komputer 
Paket 

4 Media pendidikan  Paket 

5 Peralatan IPS Paket menggunakan mekanisme e-

Purchasing berdasarkan 

Katalog (e-Catalogue) sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. Hanya 

jika mekanisme e-purchasing 

tidak dapat dilaksanakan 

maka dapat dilakukan 

dengan mekanisme e-

tendering. 

6 

Peralatan pendidikan 

jasmani, olahraga dan 

kesehatan (PJOK) 

Paket 

7 Peralatan seni budaya Paket 

8 Buku koleksi 

perpustakaan sekolah 

Paket 

 

B. Acuan pengadaan sarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang 

Pendidikan untuk SMP 

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP yang 

diperuntukan pengadaan peralatan pendidikan dan media 

pendidikan mengacu pada spesifikasi teknis sebagai berikut: 

1. Peralatan Matematika 

Kurikulum yang berlaku menjadi landasan pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam 
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pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Pembelajaran matematika dimulai dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan 

mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 

meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti 

komputer, alat peraga, atau media lainnya. Untuk itu diperlukan 

ketersediaaan peralatan matematika yang baik dengan jumlah 

yang cukup di sekolah. 

Setiap peralatan matematika diharapkan memenuhi kebutuhan 

yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta tuntutan Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Matematika SMP. 

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata 

kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses 

pengadaan paket peralatan matematika dilakukan dengan 

menggunakan mekanisme e-Purchasing berdasarkan Katalog (e-

Catalogue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

No Nama Alat 
Jumlah 

satuan  

1 Model Bangun Datar  1 set 

2 Model Luas Bangun Datar 1 set 

  (1). Model luas daerah segitiga  

  (2). Model luas daerah Jajarangenjang  

  (3). Model luas daerah layang-layang  

  (4). Model luas daerah Trapesium  

3 Teorema Pythagoras 1 set 

4 Model Lingkaran 1 set 

  (1). Model luas daerah lingkaran  

  (2). Model penemu nilai phi  

5 Model Bangun Ruang Sisi Lengkung 1 set 

  (1) Model Bangun Ruang Sisi Lengkung transparan  

  (2) Model Volum Bangun sisi lengkung  
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2. Peralatan Laboratorium IPA 

Pembelajaran IPA harus secara proporsional mengembangkan 

kemampuan deklaratif dan kemampuan prosedural maka fungsi 

laboratorium tidak hanya sekedar untuk kegiatan praktikum 

saja tetapi merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran IPA. 

Untuk itu, harus diupayakan ketersediaan peralatan 

laboratorium IPA dengan mutu yang baik dan dalam jumlah 

yang cukup di sekolah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

peralatan laboratorium IPA SMP, melalui DAK Fisik mengadakan 

peralatan laboratorium IPA yang meliputi. 

a. Alat Fisika terdiri dari kit mekanika, kit panas dan 

hidrostatika,kit optika, kit listrik dan magnet, serta alat 

penunjang. 

b. Alat Biologi terdiri dari mikroskop, alat umum, bahan, 

model, dan carta. 

Setiap alat IPA diharapkan memenuhi kebutuhan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

tuntutan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

IPA SMP. 

2.1. Peralatan Laboratorium IPA Fisika 

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata 

kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses 

pengadaan paket peralatan laboratorium IPA Fisika dilakukan 

dengan menggunakan mekanisme e-Purchasing berdasarkan 

6 Model Bangun Ruang Sisi Datar 1 set 

  (1) Model bangun ruang sisi datar transparan   

  (2) Model kerangka bangun ruang sisi datar  

  (3) Model Volum bangun sisi datar  

7 Busur Derajat Besar 2 buah 

8 Jangka besar 2 buah 

9 Blok Pecahan 1 set 

10 Papan Magnet 2 muka 1 buah 

11 Penyangga Papan Magnet 1 buah 

12 Buku Panduan Penggunaaan Alat 1 buah 
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Katalog (e-Catalogue) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

No. Nama Alat 
Jumlah 

satuan 
 

Alat-alat laboratorium IPA-Fisika disusun dalam 4 boks Kit, yakni 

Kit Mekanika, Kit Hidrostatika & Panas, Kit Optika dan Kit Listrik 

& Magnet dan Alat Umum Fisika. Di dalam Kit berisi banyak 

komponen yang cocok satu sama lain atau dapat digunakan 

bersama untuk bermacam-macam percobaan. Komponen-

komponen pada setiap kit ditempatkan pada suatu dudukan yang 

terbuat dari vacum plastik warna putih/abu-abu muda, tebal 

minimum 1,6 mm dan ditempatkan dalam kotak boks kit yang 

kokoh yang warnanya sesuai jenis kit-nya. Jumlah dan bentuk 

dudukan sesuai dengan komponen-komponen yang menempati. 

Boks kit mudah dibersihkan, dilengkapi pengunci yang kokoh.   

 

A. KIT MEKANIKA  

1. Dasar Statif,  pak isi  2 buah 2 pak 

2. Kaki Statif,  pak isi  2 buah 2 pak 

3. Balok Pendukung,  pak isi 2 buah 2 pak 

4. Batang Statif Pendek,  pak isi  2 buah 2 pak 

5. Batang Statif Panjang,  pak isi 2 buah 2 pak 

6. Penyambung Batang statif  2 buah 

7. Penggaris Logam 2 buah 

8. Neraca Pegas  1.5 N 2 buah 

9. Penunjuk Pasang, sepasang 2 pasang 

10. Tali pada Roda 2 rol 

11. Beban Pemberat 50 gram ± 0,5 gram, pak isi 6 

buah                                                     

2 pak 

12. Beban Pemberat  25 gram ± 0,2 gram, pak isi 

6 buah 

2 pak 

13. Neraca Pegas 3.0 N,  pak isi 2 buah 2 pak 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

14. Jangka Sorong 2 buah 

15. Balok Aluminium 2 buah 

16. Steker Penahan, pak isi 3 buah 2 pak 

17. Roda Katrol diameter 50 mm,  pak isi  2 buah 2 pak 

18. Roda Katrol diameter 100 mm,  pak isi  2 

buah 

2 pak 

19. Steker Poros  2 buah 

20. Batang Pengait,  pak isi 2 buah 2 pak 

21. Tuas  2 buah 

22. Steker Perangkai,  pak isi  2 2 pak 

23. Batang Perangkai,  pak isi 2 2 pak 

24. Bidang Miring 2 buah 

25. Pegas Spiral,  0.1N / cm 2 buah 

26. Balok Gesekan 2 buah 

27. Kubus  Materi 2 set 

28. Stopwatch/Jam Henti Analog satu tombol 2 buah 

29. Kereta Dinamika  2 buah 

30. Kereta Dinamika dengan Motor 2 buah 

31. Balok Bertingkat 2 buah 

32. Pengetik Waktu + Pita Kertas 2 set 

33. Buku Panduan Penggunaan Alat 2 buah 

34. Boks dan Tray (Dudukan) alat: 2 set 

B. KIT HIDROSTATIKA & PANAS 

1. Tabung Berpancuran 2 buah 

2. Gelas Kimia (Beaker).   2 buah 

3. Silinder Ukur 2 buah 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

4. Selang Plastik/Silikon,  Pak isi 2 buah 2 pak 

5. Corong  2 buah 

6. Penjepit Pendukung 2 buah 

7. Penghubung Selang,  Pak isi 2 buah 2 pak 

8. Penanda Kedalaman Air (Pelacak Tekanan), Pak 

isi 2 buah 

2 pak 

9. Tabung Plastik dengan Penggantung 2 buah 

10. Tabung Plastik dengan Beban 120 gram 2 buah 

11. Labu Erlenmeyer,  mulut lebar, pak isi 3 buah 2 pak 

12. Pipa lubang kecil, pak isi 3 buah 2 pak 

13. Bak Plastik 2 buah 

14. Penunjuk Khusus 2 buah 

15. Pipa Baja 2 buah 

16. Pipa Aluminium 2 buah 

17. Pipa Tembaga 2 buah 

18. Selang Silikon 2 buah 

19. Pembakar Spiritus 2 buah 

20. Termometer Celsius dengan skala  -10 s/d 110 

°C, pak isi 2 buah 

2 pak 

21. Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d ≥ 

230 °F  

2 buah 

22. Termometer tanpa skala 2 buah 

23. Tabung Reaksi pak isi 2 buah 2 pak 

24. Sumbat Karet kecil, 1 Lubang,  Pak isi 2 buah 2 pak 

25. Sumbat Karet Besar, 2 Lubang, pak isi 2 buah 2 pak 

26. Sumbat Karet Besar, 1 Lubang, pak isi 3 buah 2 pak 

27. Sumbat Karet Kecil Tanpa Lubang, pak isi 2 2 pak 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

buah 

28. Tabung Tiga Arah,  Pak isi  2 buah 2 pak 

29. Bola dari gelas (kelereng),  Pak isi 2 buah 2 pak 

30. Siring 50 ml 2 buah 

31. Siring 10 ml 2 buah 

32. Klem Universal,  Pak isi 2 buah 2 pak 

33. Penjepit Klem / Boss Head,  Pak isi 2 buah 2 pak 

34. Pipa dan Selang Konveksi Zat Cair 2 set 

35. Baling-Baling dan Jarum Baling-Baling 2 set 

36. Detektor Radiasi 2 set 

37. Buku Panduan Penggunaan Alat 2 buah 

38. Boks dan Tray (Dudukan) alat: 2 set 

C. KIT OPTIKA 

 1. Meja Optik  2 buah 

2. Rel Presisi,  Pak isi  3 buah 2 pak 

3. Penyambung Rel,  Pak isi 2 buah 2 pak 

4. Kaki Rel,  Pak isi 2 buah 2 pak 

5. Lampu Cadangan, 12 V/18 W, Pak isi 4 buah 2 pak 

6. Rumah Lampu  2 buah 

7. Pemegang Slide Diafragma 2 buah 

8. Diafragma, 5 celah 2 buah 

9. Diafragma, 1 celah 2 buah 

10. Diafragma Anak Panah 2 buah 

11. Layar Translusen 2 buah 

12. Lensa, + 50 mm   2 buah 

13. Lensa, + 100 mm  2 buah 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

14. Lensa, + 200 mm  2 buah 

15. Lensa, -100 mm  2 buah 

16. Tumpakan Berpenjepit,  Pak isi 4 buah 2 pak 

17. Kaca ½  Lingkaran 2 buah 

18. Prisma, Siku-Siku 2 buah 

19. Model Lensa Bikonvex 2 buah 

20. Cermin Kombinasi 2 buah 

21. Model Lensa Bikonkaf 2 buah 

22. Balok Kaca 2 buah 

23. Pemegang Lilin 2 buah 

24. Bak Persegi panjang 2 buah 

25 Bak Bujur Sangkar 2 buah 

26 Cermin Cekung 2 buah 

27 Cermin Cembung 2 buah 

28 Buku Panduan Penggunaan Alat 2 buah 

29. Boks dan Tray (Dudukan) alat 2 set 

D. KIT LISTRIK & MAGNET  

1. Papan Rangkaian, 120 lubang  2 buah 

2. Jembatan penghubung,  Pak isi 10 buah 2 pak 

3. Jepit Buaya, sepasang 2 pasang 

4. Saklar Tukar,  Pak isi 2 buah 2 pak 

5. Inti Besi Bentuk I  2 buah 

6. Inti Besi Bentuk U 2 buah 

7. Kumparan, 250 Lilitan 2 buah 

8. Kumparan, 500 Lilitan 2 buah 

9. Kumparan, 1000 Lilitan 2 buah 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

10. Steker Jepit,  Pak isi 4 buah 2 pak 

11. Steker Pegas,  Pak isi 2 buah 2 pak 

12. Magnet Batang, sepasang 2 pasang 

13. Model Kompas  2 buah 

14. Wadah Sel  (Bak Elektrolisis) 2 buah 

15. Elektroda Tembaga  2 buah 

16. Elektroda Seng  2 buah 

17. Elektroda Besi 2 buah 

18. Elektroda Timbal  2 buah 

19. Resistor 4,7 , 2 W, 5% pak isi 2 buah ;    2 pak 

20. Resistor  47 , 2 W, 5% pak isi 2 buah; 2 pak 

21. Resistor 56 , 2W,  5% pakisi 2 buah; 2 pak 

22. Resistor 100 , 2W,  5% pakisi 2 buah; 2 pak 

23. Lampu LED 2 buah 

24. Saklar Satu Kutub 2 buah 

25. Pemegang Lampu E 10,  Pak isi 2 buah 2 pak 

26. Bola Lampu, 6.2V 0.3A, E 10,  Pak isi 4 buah 2 pak 

27. Kawat Konstantan 2 rol 

28. Kawat Nikrom  2 rol 

29. Kawat Sekering 2 rol 

30. Kawat Tembaga 2 rol 

31. Serbuk Besi  2 buah 

32. Pemegang Baterai,  Pak isi 4 buah 2 pak 

33. Kabel Penghubung, Merah, Pak isi 2 buah 2 pak 

34. Kabel Penghubung, Hitam, Pak isi 2 buah 2 pak 

35. Batang PVC,  Pak isi 2 buah 2 pak 
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No. Nama Alat 
Jumlah 
satuan 

36. Batang Flexiglass,  Pak isi 2 buah 2 pak 

37. Kain Wol dan kain Sutra 2 buah 

38. Magnet Pemetaan,  Pak isi 10 buah 2 pak 

39. Model Motor/Generator Listrik DC 2 buah 

40. Buku Panduan Penggunaan Alat 2 buah 

41. Boks dan Tray (Dudukan) alat 2 set 

E. ALAT UMUM FISIKA  

1. Catu Daya 2 buah 

2. Timbangan, 311 gram 2 buah 

3. Multimeter, Analog 2 buah 

4. Tabung penyaringan 2 set 

5. Cermin Datar Lipat dengan busur 2 set 

6. Meter Dasar (Basic meter), pak isi 2 buah 2 pak 

7. Slinki 1 buah 

8. Elektroskop 2 set 

 

2.2.  Peralatan Laboratorium IPA Biologi 

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata 

kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses 

pengadaan paket peralatan laboratorium IPA Biologi dilakukan 

dengan menggunakan mekanisme e-Purchasing berdasarkan 

Katalog (e-Catalogue) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

No. Nama Alat  
Jumlah 

Satuan  

1 Alat Bedah 4 set 

2 Papan Bedah                                                                                                    4 buah 

3 Kancing Genetika 4 set 

4 Lup 4 buah 

5 Thermometer Badan 4 buah 
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No. Nama Alat  
Jumlah 

Satuan  

6 Thermometer 4 buah 

7 Rak Tabung Reaksi 4 buah 

8 Kertas Saring, pak isi 100 2 pak 

9 Lakmus 2 pak 

10 Auksanometer 1 set 

11 Osmometer 8 set 

12 Insect Net 3 buah 

13 Keranjang Serangga 2 buah 

14 Cawan Petri 4 buah 

15 Pipet Tetes, pak isi 10 4 pak 

16 Gelas Kimia 1000 mL 3 buah 

17 Gelas Kimia 250 mL 4 buah 

18 Gelas Kimia 100mL 8 buah 

19 Erlemeyer 250 mL 6 buah 

20 Gelas Ukur 250 mL 4 buah 

21 Gelas Ukur 25 mL 4 buah 

22 Corong Kaca 3 buah 

23 Sumbat Karet Satu Lubang, Pak Isi 6 Buah 1 pak 

24 Kaca Arloji 3 buah 

25 Aquarium 1 buah 

26 Tabung Reaksi, pak isi 50 1 pak 

27 Kuadrat 2 buah 

28 Statif 2 buah 

29 Klem Universal 2 buah 

30 Boss Head 2 buah 

 31 Sirink 4 buah 

32 Stopwatch 4 buah 

33 Tensi Meter Analog/Aneroid 2 buah 

34 Stetoskop 2 buah 

35 Mikroskop Siswa 4 set 

36 Kit Pemeliharaan Mikroskop 1 set 

37 Preparat, Tulang Rawan 2 buah 

38 Preparat, Tulang Keras 2 buah 

39 Preparat, Batang Dikotil 2 buah 

40 Preparat, Batang Monokotil 2 buah 
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No. Nama Alat  
Jumlah 

Satuan  

41 Preparat, Akar Dikotil 2 buah 

42 Preparat, Akar Monokotil 2 buah 

43 Preparat, Daun Dikotil 2 buah 

44 Preparat, Daun Monokotil 2 buah 

45 Preparat, Otot Lurik 2 buah 

46 Preparat, Otot Polos 2 buah 

47 Preparat, Otot Jantung 2 buah 

48 Preparat, Sel Darah Merah 2 buah 

49 Preparat, Sel Darah Putih 2 buah 

50 Preparat, Paramaecium 2 buah 

51 Preparat, Hydra 2 buah 

52 Preparat, Spirogyra 2 buah 

 53 Preparat, Jamur Aspergillus 2 buah 

54 Kotak Preparat 1 buah 

55 Kaca Benda, pak isi  50 buah 2 pak 

56 Kaca Penutup, pak isi  50 buah 3 pak 

57 Model, Mata  1 buah 

58 Model, Telinga  1 buah 

59 Model, Jantung  1 buah 

60 Carta, Hukum Mendel 1 buah 

61 Carta, Sel  1 buah 

62 Carta, Sistem Reproduksi Manusia 1 buah 

63 Carta, Metamorfosis 1 buah 

64 Carta, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 1 buah 

65 Carta, Reproduksi Tumbuhan Generatif 1 buah 

66 Carta, Reproduksi Tumbuhan Vegetatif 1 buah 

67 Carta, Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif) 1 buah 

68 Carta, Siklus Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut 1 buah 

69 Carta, Macam-Macam Penyerbukan 1 buah 

70 Carta, Macam-Macam Bunga 1 buah 

71 Carta, Sistem Peredaran Darah Manusia 1 buah 

72 Carta, Sistem Pencernaan Manusia 1 buah 

73 Carta, Sistem Ekskresi Manusia 1 buah 

74 Carta, Interaksi Makhluk Hidup 1 buah 

75 Carta, Sistem Pernapasan Manusia 1 buah 
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No. Nama Alat  
Jumlah 

Satuan  

76 Carta, Jaringan Pada Tumbuhan  1 buah 

77 Carta, Otot Tubuh Manusia 1 buah 

78 Carta, Struktur Tulang dan Sendi 1 buah 

79 Carta, Penyakit dan Kelainan Tulang 1 buah 

80 Carta, Sistem Saraf Manusia 1 buah 

81 Carta, Alat Indra Manusia 1 buah 

82 Carta, Organisasi kehidupan 1 buah 

83 Carta, Zat Psikotropika 1 buah 

84 Carta, Perubahan dan Aliran Energi 1 buah 

85 Carta, Sistem Periodik 1 buah 

86 Kit Respirasi/Pernafasan 

Peralatan di bawah dikemas dalam sebuah kotak 

plastik, kecuali KOH, Vaselin dan Kapur Tohor 

dikemas terpisah. 

a. Respirometer  

b. Labu Erlenmeyer  

c. Sumbat Karet Dua Lubang  

d. Pipa L  

e. Pipa Y  

f. KOH, 250 gr 

g. Vaslin, 500 gr 

h. Kapur Tohor  

i. Boks dan Tray (dudukan) 

 

 

 

 

8 set 

4 buah 

4 buah 

6 buah 

3 buah 

1 botol 

1 botol 

2 Kg 

1 set 

 87 Kit Pencernaan 

Peralatan di bawah dikemas dalam sebuah kotak 

plastik kecuali Benedict, Lugol dan Biuret dikemas 

terpisah. 

a. Kaki Tiga  

b. Kawat Kasa  

c. Pembakar Spiritus 

d. Tabung Reaksi 

e. Penjepit Tabung Reaksi 

f. Pipet Tetes 

g. Lumpang Alu 

h. Plat Tetes 

 

 

 

 

4 buah 

4 buah 

4 buah 

8 buah 

8 buah 

4 buah 

8 set 

8 buah 
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No. Nama Alat  
Jumlah 

Satuan  

i. Sikat Pembersih Tabung Reaksi  

j. Benedict, 500 mL 

k. Lugol, 250 mL 

l. Biuret, 500 mL 

m. Boks dan Tray (dudukan) 

8 buah 

1 botol 

1 botol 

1 botol 

1 set 

88 Higrometer,  1 buah 

89 Bryophyta, set isi 3 blok 1 set 

90 Pterydophyta, set isi 3 blok 1 set 

91 Gymnospermae, set isi 3 blok 1 set 

92 Kartu Tumbuhan, set isi 50 lembar 2 set 

93 Kartu Hewan, set isi 50 lembar 2 set 

94 Buku Kegiatan Laboratorium 1 buah 

 

3. Peralatan Laboratorium Komputer 

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata 

kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses 

pengadaan paket peralatan komputer untuk pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-Purchasing 

berdasarkan Katalog (e-Catalogue)  sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

 

Adapun jenis peralatan dan jumlahnya adalah sebagai berikut: 

No. Deskripsi Unit Jumlah 

1 Komputer Server   1 set 

  Chassis Tower     

  Processor Intel® E3     

  Memory 8GB     

  Hard Disk 2 x 1 TB Hot Plug     

    

Dilengkapi dengan Raid 

Controller 1, 5, 10     

  

Networking/ 

LAN Card 

 

2 Port: 1 untuk ke hub 

switch, 1 untuk koneksi ke 

internet 
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  USB Ports 

Dilengkapi dengan USB 3.0  

dan USB 2.0     

  I/O Ports VGA, HDMI     

  

System/Server 

Management built in     

  Kipas/Blower hening     

  Monitor Included,  LED 18,5 Inch     

  

Garansi 3 Tahun 

     

2 Komputer     

A. Platform Desktop Mini PC 22 set 

  Tipe Prosesor Intel Core i3     

  Memori Standar 4GB DDR3      

  

Hard Drive 120 GB Solid State Drive 

(SSD)/500 GB HDD     

  Tipe Grafis Intel HD Graphics     

  Audio Integrated      

  Monitor Included,  LED 18,5 Inch     

  Daya / Power Max 100 W     

  

Operating 

System 

MS. Windows 10 

    

  Garansi 3 Tahun     

 

Harus dilengkapi UPS Client dengan spesifikasi sebagai 

berikut : 

 UPS Client (jika menggunakan desktop) 8 unit 

 Daya Keluar 850 Watts     

 Voltase Masuk 220 VAC +20%     

 Voltase Keluar 220 VAC +10%     

 

Backup Time > 20 Menit dengan beban 3/4 

client     

 Garansi 2 tahun     

Atau bisa memilih point B dibawah ini 

B. Platform Laptop 22 unit 

  Tipe Prosesor Intel Core i3     

  

Memori Standar 4GB DDR3  
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Hard Drive 120 GB Solid State Drive 

(SSD)/500 GB HDD     

  Tipe Grafis Intel HD Graphics     

  Audio Integrated      

  Monitor Included,  LED 14 Inch     

  Daya / Power Max 100 W     

  

Operating 

System 

MS. Windows 10 

    

  Garansi 3 Tahun     

3 Switch Hub   1 unit 

  Ports 24 10/100/1000 Mbps Ports     

  2 Gigabit 10/100/1000Mbps     

  Media interfaces RJ45 Ports      

  Manageable Yes     

  Power Supply Input voltage : 100-240 VAC     

  

Others Standards and Protocols 

IEEE 802.3     

  Ethernet Cat. 5, 5e, 6     

  Garansi 1 Tahun     

4 Wireless Router   1 unit 

  Data Rates Up to 300Mbps     

  

Standards 

Protocol 

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11b     

  Garansi produk 1 Tahun     

5 UPS Server   1 unit 

  Daya Keluar 1400 Watts     

  Voltase Masuk 220 VAC +20%     

  Voltase Keluar 220 VAC +10%     

  

Backup Time > 20 Menit dengan beban 1 

server     

  Garansi 2 tahun     

6 Printer   1 unit 

  Platform Multifunction     

  Metode Cetak InkJet     

  Paper Mendukung A4 dan Legal     

  Kesesuaian Windows 8 (32 / 64bit) /     
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Sistem Operasi Windows 7 (32 / 64bit) / 

Window Vista (32 / 64bit) / 

Windows XP (32 / 64bit) 

  Konektivitas Min. USB 2.0 & Wireless      

  Garansi Minimal 1 tahun      

7 Projector   1 unit 

  Brightness 3000 lumens      

  

Input HDMI, VGA, Composite, S-

Video     

  Daya / Power 100 - 240 V AC ±10%     

  Garansi Minimal 2 tahun     

  Garansi Lampu minimal 500 jam     

8 Screen   1 unit 

  Sistem Tripod     

  Ukuran  Minimal 70×70 inchi     

  Garansi 12 Bulan     

9 Headset   23 unit 

  Panjang Kabel Min. 1 meters     

  Input 3,5 mm Jack     

  Mic Yes     

10 UTP Cat 5   1 rol 

11 Connector 1 

box 

(100 

pcs) 

12 
Microsoft Windows Server 2012 Academic 

Edition 
1 lisence 

13 CAL Microsoft Server 2012 22 lisence 

14 
Office 2013 Academic Edition Bersertifikat 

Resmi 
23 lisence 
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4. Media Pendidikan 

Media pendidikan sering juga disebut media pembelajaran yang 

digunakan dalam ruang kelas. Peralatan ini yang dananya dari 

sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP digunakan 

untuk pengadaan proyektor dan komputer pembelajaran di kelas 

guna mempermudah mengajar didalam kelas. Dalam rangka 

menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata kelola serta 

menunjang efisiensi pembelanjaan, proses pengadaan paket 

media pembelajaran di sekolah dilakukan dengan menggunakan 

mekanisme e-Purchasing berdasarkan Katalog (e-Catalogue)  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

 

Adapun jenis peralatan dan jumlahnya adalah sebagai berikut: 

No. Deskripsi Unit Jumlah 

1 Proyektor   2 unit 

  Brightness 3000 lumens      

  

Input HDMI, VGA, Composite, S-

Video     

  Daya / Power 100 - 240 V AC ±10%     

  Garansi Minimal 2 tahun     

  Garansi Lampu minimal 500 jam     

2. Platform Laptop 2 unit 

  Tipe Prosesor Intel Core i3     

  Memori Standar 4GB DDR3      

  

Hard Drive 120 GB Solid State Drive 

(SSD)/500 GB HDD     

  Tipe Grafis Intel HD Graphics     

  Audio Integrated      

  Monitor Included,  LED 14 Inch     

  Daya / Power Max 100 W     

  

Operating 

System 

MS. Windows 10 

    

  Garansi 3 Tahun     
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5. Peralatan IPS 

a. Persyaratan Teknis 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS antara lain meliputi 

aspek-aspek manusia, tempat, waktu, dan lingkungan. 

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pembelajaran IPS 

memerlukan media atau alat bantu pembelajaran 

diantaranya berupa buku, alat peraga seperti peta, globe, 

atlas, charta, model, dan yang lainnya. Ketersediaan alat 

bantu dapat mendekatkan siswa pada aspek-aspek dalam 

ruang lingkup pelajaran IPS. Untuk itu, harus tersedia 

peralatan IPS dengan mutu yang baik dan dalam jumlah 

yang cukup di sekolah.  

Setiap peralatan IPS diharapkan memenuhi kebutuhan 

yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta tuntutan kurikulum yang berlaku. 

Kebutuhan dimaksud tertuang dalam deskripsi teknis yang 

disebut spesifikasi. Karakteristik tersebut dirumuskan 

dengan melihat dua aspek utama, yaitu aspek umum dan 

aspek khusus dengan mempertimbangkan nilai edukatif, 

keamanan penggunaan, dan bahan/material. 

1) Aspek umum yang harus ada dalam setiap peralatan 

IPS adalah sebagai berikut. 

a) Setiap alat yang dibeli merupakan alat baru. 

b) Tanpa kerusakan atau cacat. 

c) Peralatan harus aman terhadap pemakai dan 

peralatan itu sendiri. 

d) Setiap alat terdapat identitas permanen 

(lambang/merk) dari 

pabrikan/produsen/penerbit. 

e) Penyedia barang harus dapat memberikan surat 

garansi purna jual selama 12 bulan untuk 

kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh 

kelalaian pemakaian atau terhadap kesalahan 

cetak.  

2) Aspek khusus berupa spesifikasi masing-masing 

komponen peralatan IPS SMP dengan 

mempertimbangkan: kebenaran isi, fungsi, ukuran, 
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bahan, mudah digunakan/dirakit, kelengkapan alat, 

mudah perawatan dan aman bagi siswa. Daftar nama, 

jenis alat minimal, spesifikasi minimal dan jumlah 

minimal peralatan yang diadakan selengkapnya dapat 

dilihat dalam spesifikasi teknis. 

b. Spesifikasi Teknis 

Peralatan IPS dengan spesifikasi teknis sebagai berikut : 

No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

 

Spesifikasi Umum Peta  

 Peta dasar menggunakan peta yang berasal dari Badan 

Informasi Geospasial (BIG) 

 Peta terdiri atas dua bagian: 

1. Muka/bidang peta, yang memuat peta wilayah dan semua 

unsur peta (titik, garis, dan area) termasuk peta inset bila 

diperlukan. 

2. Informasi tepi peta yang memuat judul, skala angka dan 

grafis, orientasi arah, legenda, sumber data, penerbit dan 

tahun pembuatan. 

 Peta disesuaikan dengan kaidah-kaidah kartografis yang meliputi:  

 Penulisan teks toponimi (tipe, style, ukuran, dan warna) 

 Pewarnaan peta dasar  

 Garis lintang dan garis bujur  

 Sistem proyeksi yang sesuai (transverse mercator, 

koordinat geografis lintang bujur) 

 Simbol unsur peta 

 Peta harus memenuhi kriteria : 

1. Akurasi posisi  

2. Akurasi atribut 

3. Akurasi geometris dan bentuk wilayah 

4. Kelengkapan unsur yang akan dipetakan 

5. Kekinian data 

6. Tahun pembuatan setelah tahun 2014 

7. Peta dicetak pada satu lembar (tidak ada sambungan) 

 Bingkai dari kayu atau batang PVC yang kokoh, dilengkapi 

tali untuk penggantung dan mengikat saat digulung 
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No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

 Permukaan peta dilaminasi atau dilapis plastik agar dapat 

ditulisi dengan spidol whiteboard (dapat dihapus).  

 Seluruh peta telah diverifikasi oleh Badan Informasi 

Geospasial (BIG) 

Catatan : Ukuran gambar mencakup muka peta dan informasi 

tepi peta. 

  

Spesifikasi Peta Umum 

Peta memuat informasi tentang bentang muka bumi: 

 Fenomena bentang alam, seperti sungai, danau, rawa, 

laut, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dataran 

rendah, dan sebagainya. 

 Fenomena bentang budaya, seperti kota, jaringan jalan, 

rel kereta api, dan sebagainya. 

 Batas-batas wilayah administrasi digambarkan dengan 

simbol garis (perbedaan wilayah tidak ditandai dengan 

perbedaan warna)  

1.  Peta Dunia (Umum/Geografi) 

Ukuran Kertas minimal 180 x 120 cm  

Ukuran Gambar minimal 170 x 115 cm  

Skala  minimal 1 : 22.500.000.  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Proyeksi silinder, sistem koordinat UTM (Universe 

Transfer Mercator) atau sistem koordinat geografi 

(garis lintang dan garis bujur). 

Peta menggambarkan permukaan muka 

bumi/topografi benua-benua, negara-negara dan 

batasnya, nama kota (ibu kota dan kota-kota 

penting), unsur hidrografi, pegunungan, jalan 

utama dan rel Kereta Api utama. Posisi garis 

ekuator pada Peta terletak di tengah-tengah muka 

peta, sehingga tampilan belahan bumi utara dan 

belahan bumi selatan terlihat seimbang. 

 

1 buah 
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No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

2.  Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Ukuran Kertas  minimal 180 x 120 cm, ukuran 

muka peta minimal 170 x 90 cm, ukuran informasi 

tepi peta minimal 170 x 18 cm, Skala  minimal 1 : 

3.500.000. 

Ukuran gambar meliputi ukuran muka peta dan 

informasi tepi peta. Proyeksi silinder, sistem 

koordinat UTM (Universe Transfer Mercator) atau 

sistem koordinat geografi (garis lintang dan garis 

bujur). 

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Peta menggambarkan permukaan muka bumi/ 

topografi, provinsi dan batasnya, nama kota (ibu 

kota dan kota-kota penting), unsur hidrografi, 

pegunungan, dan jalan. Dalam legenda 

dicantumkan daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Dalam peta tercantum Batas Laut Teritorial 

Indonesia dengan negara lain, Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Alur Laut 

Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai peta NKRI edisi 

terbaru yang diterbitkan oleh  BIG. (sekurang-

kurangnya kesesuaian posisi garis-garis batas 

atau alur laut tersebut). 

 1 buah 

  

  

  

3.  Peta Iklim di Dunia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 35.000.000 

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Proyeksi silinder, sistem koordinat UTM (Universe 

Transfer Mercator) atau sistem koordinat geografi 

(garis lintang dan garis bujur). 

Peta menggambarkan persebaran iklim matahari 

(tropis, subtropis, sedang, dan dingin/kutub), 

1 buah 
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No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

wilayah iklim menurut klasifikasi Koppen, dan 

pola pergerakan angin. Peta dilengkapi dengan 

negara-negara dan ibukotanya. 

Sumber data berasal dari instasi terkait. Posisi 

garis ekuator pada Peta terletak di tengah-tengah 

muka peta, sehingga tampilan belahan bumi utara 

dan belahan bumi selatan terlihat seimbang. 

 

4.  Peta Pola Arah Angin Musim dan Curah Hujan di 

Indonesia. 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000 

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menggambarkan pola arah angin muson di 

Indonesia (angin muson barat dan angin muson 

timur). 

Peta juga menggambarkan tinggi rendahnya curah 

hujan rata-rata tahunan di wilayah-wilayah 

Indonesia. Tinggi rendahnya curah hujan 

digambarkan dengan gradasi warna yang 

merupakan representasi dari isohyet dan grafik 

batang merepresentasikan curah hujan rata-rata 

bulanan dalam satu tahun. 

Penggunaan simbol garis, simbol warna dan lainya 

untuk masing-masing isi peta diupayakan tidak 

menimbulkan kekaburan/kerumitan memaknai 

informasinya. 

 

1 buah 

 

 

 

 

5.  Peta Persebaran Sumber Daya Mineral, Minyak 

bumi dan Gas Alam di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal: A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran Gambar minimal:  75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

1 buah 
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No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Peta menggambarkan persebaran sumber daya 

mineral  minyak bumi dan gas alam utama di 

Indonesia (Minyak bumi, gas alam, batubara, bijih 

besi, bauksit, timah, tembaga, emas, nikel), 

dengan menggunakan simbol piktorial.  

Sumber data berasal dari instansi yang terkait 

6.  Peta Geologi Regional Indonesia 

Ukuran Kertas minimal: A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran Gambar minimal: 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Peta menggambarkan lempeng-lempeng tektonik 

yang berpengaruh terhadap fisik muka bumi 

Indonesia dan jenis batuan pembentuk pulau-

pulau di Indonesia. 

Sumber data, simbol, dan pewarnaan berasal dari 

instansi yang terkait. 

1 buah 

  

  

  

  

  

7.  Peta Persebaran Kejadian Bencana Alam di 

Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala sekitar minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Peta menggambarkan persebaran peristiwa 

bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia 

(gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, 

dan tanah longsor) digambarkan dengan simbol 

piktorial. Dituliskan pula waktu peristiwa terjadi. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait. 

1 buah 

8.  Peta Persebaran Situs Peninggalan Masa Pra 

Aksara di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

1 buah 
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No. Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimal 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan letak situs ditemukannya  jenis-

jenis fosil manusia purba dan artefak zaman 

praaksara serta situs-situs yang pernah menjadi 

tempat tinggal manusia praaksara di Indonesia. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah. 

9.  Peta Sebaran Jenis Tanah di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala sekitar minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berl apis kain. 

Menunjukkan persebaran jenis-jenis tanah utama 

(seperti: tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah 

gambut, kapur) di Indonesia. 

Sumber data berasal dari instasi terkait. 

1 buah 

 

10.  Peta Sebaran Flora dan Fauna di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala sekitar minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan kawasan persebaran jenis-jenis flora 

dan fauna di Indonesia dengan garis Weber dan 

Wallace sebagai batas-batas persebaran tersebut. 

Peta juga menggambarkan simbol flora dan fauna 

khas di tiap provinsi. Menggunakan simbol 

piktorial. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait. 

1 buah 

 

11.  Peta Penduduk di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

1 buah 
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Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan jumlah dan kepadatan penduduk di 

wilayah Indonesia sesuai data kependudukan 

menurut sensus penduduk terakhir per provinsi. 

Jumlah penduduk digambarkan dengan piramida 

yang menunjukkan komposisi umur dan jenis 

kelamin. Dan kepadatan penduduk digambarkan 

dengan gradasi warna. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait. 

12.  Peta Persebaran Daerah Penghasil Rempah-

rempah pada Masa Kolonial di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menggambarkan persebaran daerah penghasil 

rempah-rempah (pala, lada, cengkih, kayu manis) 

pada zaman Kolonial di Indonesia dan jalur 

kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. 

Menggunakan simbol piktorial dan garis. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah. 

 

1 buah 

 

13.  Peta Jalur Kedatangan Nenek Moyang Bangsa 

Indonesia dan Persebaran Benda-benda 

Peninggalannya 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

1 buah 
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Peta menunjukkan jalur kedatangan nenek 

moyang bangsa Indonesia dari Cina Selatan dan 

persebarannya di Indonesia. Pada peta juga 

ditunjukkan daerah persebaran benda-benda hasil 

kebudayaan masa praaksara di Indonesia: pada 

masa berburu tingkat sederhana, masa berburu 

dan meramu tingkat lanjut, masa bercocok tanam 

dan masa perundagian, yang digambarkan oleh 

simbol warna yang berbeda dengan menggunakan 

simbol piktorial. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah. 

 

14.  Peta Pusat Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di 

Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menggambarkan pusat pemerintahan kerajaan-

kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dan 

mencantumkan periode masa kekuasaannya. Pada 

peta dicantumkan contoh gambar peninggalan 

kerajaan (prasasti, candi, arca) 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah. 

 

1 buah 

 

15.  Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya pada masa 

Kejayaannya 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran Muka Peta minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

1 buah 
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Menggambarkan wilayah kekuasaan dan pengaruh  

Kerajaan Sriwijaya  pada masa kejayaanya. Pada 

peta digambarkan jalur ekspedisi kerajaan 

Sriwijaya. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah 

 

16.  Peta Wilayah Kerajaan Majapahit pada masa 

Kejayaannya 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menggambarkan wilayah kekuasaan dan wilayah 

pengaruh Kerajaan Majapahit pada masa 

kejayaanya. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi Sejarah 

 

1 buah 

17.  Peta Penyebaran Agama Islam dan Pusat-pusat 

Kerajaan Islam di Indonesia 

Ukuran Kertas minimal A0  (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan jalur arah dan masa penyebaran 

Agama Islam keberbagai daerah di Indonesia. Pada 

peta juga ditunjukkan pusat-pusat kerajaan Islam  

di Indonesia (Samudera Pasai, Demak, Banten, 

Cirebon, Mataram, Gowatallo, Ternate, Tidore, 

Banjar dan lainnya) dan mencantumkan periode 

masa kekuasaannya. 

Mencantumkan pula pusat-pusat perdagangan 

1 buah 
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yang berperan sebagai pusat penyebaran Islam di 

Indonesia.  

Jalur-jalur penyebaran dan situs-situs digambar 

dengan jelas dan dengan warna yang kontras, dan 

periode masa penyebaran Islam digambarkan 

dengan warna. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah 

18.  Peta Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap 

Kolonial Belanda 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan daerah-daerah tempat terjadinya  

perlawanan terhadap kolonial Belanda di 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku 

dan daerah lainnya. Pada peta juga dicantumkan 

tahun terjadinya perlawanan. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah  

1 buah 

 

19.  Peta Perang Dunia II di Asia Pasifik (Penyerbuan 

Jepang ke Asia Tenggara) 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 11.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan jalur pergerakan pasukan Jepang ke 

Asia Tenggara dan sekitarnya serta wilayah 

pendudukannya  pada Perang Dunia II di kawasan 

Asia Pasifik. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi sejarah. 

1 buah 
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20.  Peta Pembagian Wilayah Indonesia Pada Masa 

Republik Indonesia Serikat (RIS) 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar  minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 5.000.000  

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan pembagian wilayah Indonesia 

kedalam negara-negara bagian pada saat negara 

Indonesia berbentuk RIS. Sumber data berasal 

dari instansi yang terkait dan buku referensi 

sejarah. 

 

1 buah 

 

21.  Peta Penjelajahan Samudera 

Ukuran Kertas minimal A0 (84,1 x 118,9cm) 

Ukuran  Gambar minimal 75 x112 cm  

Skala minimal 1 : 35.000.000 

Jenis Kertas, minimal Mc Art Paper 120 gram atau 

albatros atau westtrank, berlapis kain. 

Menunjukkan jalur/arah penjelajahan tokoh – 

tokoh penjelajah samudera dari berbagai bangsa 

didunia antara lain bangsa Spanyol, Portugis, 

Italia, Inggris dan Belanda ke Indonesia dan 

berbagai tempat lain di dunia. Jalur-jalur/rute 

perjalanan dan tempat persinggahan digambar 

dengan jelas dan dengan warna yang kontras. 

Sumber data berasal dari instansi yang terkait dan 

buku referensi rejarah. 

 

1 buah 

 

 

 

 

 

 

 

 Spesifikasi Umum Carta 

- Bahan Carta : kertas minimal 135 gr/mm dengan 

laminasi/dilapisi vernis Uv.  

- Ukuran Carta : minimal 70 x 100 cm,  

- Dicetak berwarna, berupa hasil foto, desain grafis. 

- Menggambarkan struktur dengan bagian-bagian dan 
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informasinya akurat 

- Ketika dipasang di depan kelas, gambar pada carta terlihat 

jelas dari semua penjuru kelas. 

- skala harus proposional dengan aslinya. 

- Keterangan bagian-bagian dan kedalamannya mengacu atau 

sesuai dengan kurikulum SMP yang berlaku saat ini. 

- Deskripsi atau tulisan pada carta dibuat merupakan 

keterangan atau butir-butir penting dan singkat (maksimum 

20% dari luas carta) 

- Mencantumkan referensi  yang digunakan dan dicantumkan 

pernerbitnya. 

- Bagian atas dan bawah diberi bingkai berupa kayu atau 

pipa PVC yang kokoh dengan ukuran diameter ½ inchi 

dengan tali penggantung pada bingkai atas. 

- Pada bingkai atas diberi label judul carta. 

- Deskripsi carta harus relevan dengan tampilan dan judul 

gambar 

 

22.  Carta Lapisan-lapisan Atmosfer 

Menggambarkan lapisan-lapisan atmosfer terdiri 

dari lapisan : troposfer, stratosfer, mesosfer, 

termosfer, dan eksosfer. Tercantum ketinggian 

lapisan-lapisan tersebut dari permukaan laut, 

grafik dinamika temperatur, dan deskripsi singkat 

karakteristik setiap lapisan.  

1 buah 

 

23.  Carta Grafik Batang dan Piramida Penduduk 

Indonesia 

Tampilan utama dari carta ini adalah grafik batang 

penduduk Indonesia berdasarkan data tentang 

komposisi penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin. 

Data yang digunakan adalah hasil Sensus 

Penduduk terakhir. Dicantumkan pula tiga macam 

piramida penduduk disertai deskripsi singkat.   

1 buah 
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24.  Carta Kerusakan Lingkungan dan Cara 

Penanggulangannya 

Menggambarkan bentuk-bentuk kerusakan 

lingkungan alamiah (misalnya: gunung meletus, 

gempa bumi, tsunami) dan kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh manusia (misalnya: 

kerusakan hutan, lahan kritis, pencemaran) di 

satu bagian dan usaha-usaha penanggulangannya 

di bagian lain. 

 

1 buah 

25.  Carta Artefak Zaman Pra Aksara 

 Charta menggambarkan alat-alat yang 

digunakan masyarakat pra aksara dan 

penggunaanya, diantaranya: Kapak genggam, 

kapak perimbas, kapak persegi, kapak 

lonjong, alat serpih, batu pemantik api, alat-

alat dari logam, dan gerabah.  

 Gambar alat-alat dikelompokkan menurut 

kronologi masa Paleolithikum, Messolithikum, 

Neolithikum, dan masa Perundagian. 

 Setiap gambar diberi nama sesuai jenis alat 

yang digambarkan 

1 buah 

26.  Carta Candi yang Bercorak Hindu dan Budha 

Carta berisi: 

 Deskripsi esensi perkembangan Zaman Hindu-

Budha terutama dalam seni bangunan 

 menggambarkan candi-candi peninggalan 

kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia:   

- Candi-candi bercorak Hindu diantaranya: 

Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, 

Candi Panataran.  

- Candi-candi bercorak Budha diantaranya; 

Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 

Kalasan, Candi Pawon, dan Candi Muara 

Takus.  

1 buah 
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Menggambarkan perbandingan bagian-bagian 

candi yang membedakan  antara candi bercorak 

Hindu. 

27.  Carta Peninggalan-peninggalan Kebudayaan 

bercorak Islam di Indonesia  

Carta berisi : 

 Deskripsi esensi perkembangan kebudayaan 

pada zaman Islam di Indonesia 

 Menggambarkan peninggalan-peninggalan 

kebudayaan bercorak Islam di Indonesia yang 

berupa bangunan.  

 Jenis bangunan peninggalan yang 

digambarkan terdiri dari Masjid, Keraton, 

Makam/Batu Nisan, dan bangunan lain. 

 Setiap gambar diberi nama sesuai nama 

bangunan yang digambarkan. 

1 buah 

28.  Carta Pahlawan-pahlawan Nasional Pra 

Pergerakan Nasional  

Carta berisi : 

 Deskripsi singkat essensi latar belakang 

terjadinya perlawanan rakyat Indonesia 

terhadap kolonialisme pada masa sebelum 

Pergerakan Nasional,  

 Gambar para pahlawan nasional pra 

pergerakan nasional diantaranya: Sultan 

Hasanudin, Patimura,Pangeran Dipenogoro,  

Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar,Panglima 

Polim, Cut Nyak Dhien, dan Pangeran 

Antasari.  

 Setiap gambar diberi keterangan : Nama 

pahlawan,  tahun terjadinya perlawanan, 

tempat/daerah perlawanan dan ditampilkan 

cuplikan peta daerah perlawanan, serta  

deskripsi singkat peristiwa perlawanan. 

1 buah 
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29.  Carta Pahlawan Nasional pada Masa Pergerakan 

Nasional  

Carta berisi: 

 Deskripsi singkat essensi latar belakang 

terjadinya pergerakan nasional. 

 Gambar para pahlawan nasional pada 

pergerakan nasional, diantaranya: Dr. 

Sutomo, Dr.Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar 

Dewantara, H O S Tjokroaminoto, H.Agus 

Salim, Ir.Sukarno, Moh.Hatta,dan Moh 

Yamin.  

 Dicantumkan pula nama organisasinya. 

Deskripsi singkat perjuangan setiap tokoh yang 

digambarkan 

1 buah 

30.  Carta Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia  

Carta berisi: 

 Deskripsi singkat esensi latar belakang dan 

pentingnya peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. 

 Gambar suasana pembacaan proklamasi  dan 

proklamator (ditonjolkan sebagai peristiwa 

utama) 

 Gambar  tokoh-tokoh sekitar peristiwa 

proklamasi kemerdekaan RI  (seperti : tokoh 

golongan muda Sukarni, Chairul Saleh,Sutan 

Syahrir, Adam Malik,Tokoh Golongan tua : 

Sukarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad 

Subarjo. 

 Gambar Ibu Fatmawati dan Sayuti Melik.  

 Pada masing-masing gambar dicantumkan 

nama (identitas) tokoh dan deskripsi singkat 

peranannya dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan 

1 buah 
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31.  Carta Peristiwa dan Tokoh dalam Konferensi Asia 

Afrika Tahun 1955 

Carta menampilkan: 

 Deskripsi singkat esensi peristiwa Konferensi 

Asia Afrika 

 Gambar pemimpin-pemimpin negara 

pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) 

tahun 1955. 

 Suasana pelaksanaan (seperti persidangan, 

pidato delegasi,bendera negara peserta yang 

terpasang, Gedung Merdeka sebagai tempat 

pelaksanaan KAA) 

Hasil KAA berupa Dasa Sila Bandung, yang 

tulisannya ditampilkan dalam bentuk piagam 

(bukan hanya berupa teks). 

1 buah 

32.  Carta Peristiwa Pemilihan Umum I tahun 1955 

Carta menampilkan : 

 Deskripsi singkat pentingnya Peristiwa 

Pemilihan Umum I tahun 1955 

 Gambar suasana Pemilihan Umum  I tahun 

1955 (seperti suasana pelaksanaan pemilu di 

TPS, bendera-bendera partai yang terpasang 

di tempat umum, dan suasana kampanye). 

 Tujuan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. 

 Gambar lambang partai politik peserta Pemilu 

tahun 1955. 

 Daftar tiga besar Partai pemenang Pemilu 

tahun 1955. 

1 buah 

33.  Carta Kegiatan Ekonomi 

Carta berisi menggambarkan kegiatan ekonomi 

yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi. 

- Kegiatan produksi meliputi produksi barang dan 

jasa. 

1 buah 
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- Kegiatan distribusi meliputi distribusi langsung, 

tidak langsung dan semi langsung. 

- Kegiatan konsumsi meliputi kegiatan memakai 

dan menghabiskan nilai barang. 

 

34.  Atlas Indonesia dan Dunia 

Ukuran kertas: sekitar 31 x 24 cm 

Jumlah halaman: minimal 72 halaman 

Bahan cover:  kertas Ivory 250 gr 

Jenis kertas isi:  minimal HVS 100 gr 

Warna: full color 

Skala menyesuaikan dengan ukuran kertas dan 

proporsional. 

Dilengkapi daftar isi, legenda, peta umum, peta 

khusus (tematik), dan indeks. Pada atlas harus 

tertera penerbit dan percetakannya, serta tahun 

penerbitan. Tahun penerbitan setelah tahun 2014. 

- Peta dasar mengacu kepada Informasi 

Geospasial Dasar (IGD) dari Badan Informasi 

Geospasial. 

- Menggambarkan 7 pulau besar di Indonesia, 

peta provinsi dan batas-batas kabupaten/kota 

terkini 

- Menggambarkan benua-benua di dunia 

- Menggambarkan Kawasan di Asia meliputi Asia 

Barat Daya, Asia Timur, Asia Selatan, Asia 

Tenggara, dan Asia Tengah 

- Menggambarkan peta-peta tematik terpilih 

dengan mengacu pada kurikulum yang 

berlaku. 

- Informasi tambahan terkait dengan ilmu 

pengetahuan (misal: pergerakan bulan, 

system tatasurya, pembagian waktu). 

32 buah 
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35.  Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia 

Ukuran minimal 31 x 24 cm 

Jumlah halaman minimal 110 halaman  

Bahan cover : minimal kertas Ivory 250 gr 

Jenis kertas isi minimal HVS 100 gram 

Warna : Full Color 

Skala menyesuaikan dengan ukuran kertas/ 

tampilan peta dan proporsional 

Memuat daftar isi, legenda, foto,lukisan tokoh dan 

peristiwa sejarah disertai deskripsi, dan indeks. 

Pada atlas harus tertera nama penerbit dan tahun 

penerbitan. Tahun penerbitan setelah tahun 2014 

- Peta dasar mengacu kepada Informasi 

Geospasial Dasar (IGD) dari Badan Informasi 

Geospasial. 

- Menggambarkan sejarah dunia masa lampau 

hingga masa kini (misalnya pusat-pusat 

peradaban tertua di dunia, masa kekuasaan 

Yunani dan Romawi, Masa Kekuasaan Islam, 

Perang Dunia I dan II, dan perkembangan 

dunia pasca perang Dunia II) 

- Menggambarkan sejarah Indonesia masa 

lampau hingga masa kini (praaksara, Hindu 

Budha, Islam, Kolonial, Masa Pergerakan 

nasional, dan masa Kemerdekaan). 

32 buah 

36.  Globe 

Bahan       :  Bola bumi terbuat dari plastik 

Ukuran     :  minimal diameter 30 cm 

Skala     :  minimal 1: 42.000.000  (untuk diameter 

30 cm) 

Globe  menggambarkan permukaan muka 

bumi/topografi benua-benua, negara-negara dan 

batasnya. Gambar, garis-garis astronomis, dan 

tulisan pada globe dapat terlihat jelas dan terbaca 

dengan baik. Menggunakan Bahasa Indonesia. 

1 buah 
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Pada globe harus tertera nama penerbit, serta 

tahun pembuatannya. Tahun pembuatan setelah 

tahun 2014 

Dipasang pada poros kerangka yang kokoh 

berbentuk setengah meridian dengan alas yang 

stabil. 

37.  Spesimen Batuan 

Terdiri dari : 

a) Batuan beku 

- Granit 

- Andesit 

- Batuapung 

- Obsidian 

b) Batuan sedimen/endapan 

- Breksi 

- Konglomerat 

- Lempung 

- Batupasir 

- Gamping 

- tufa 

- batubara 

c) Batuan metamorf /malihan 

- Marmer 

- Sekismika 

d) Mineral 

Non logam: 

- Kaolin 

- Gipsum 

- Kuarsa 

- Kalsit 

- Feldsfar 

- Belerang 

Logam : 

- Galena 

- Hematite 

- Kalkofirit 

- Bauxite 

- Sphalerit 

Ukuran batuan (p x l x t): minimal 3  x 3  x 3 (cm) 

Ukuran kotak wadah sekitar (p x l x t): 20 x 30 x 5 

(cm) 

1 set 
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Permukaan batuan minimal satu permukaan 

tampil natural/alamiah agar tektur batuan mudah 

dikenali. 

Batuan ditempatkan dalam satu boks yang kokoh 

dan diberi tutup. Bagian dalam boks diberi sekat-

sekat sebagai tempat masing-masing batuan. 

Tutup boks dibuat dari bahan plastik transparan 

tidak berwarna. Masing-masing batuan diberi 

nama/ identitas agar mudah diidentifikasi.  

Specimen batuan dilengkapi dengan buku saku 

yang berisi keterangan tentang proses 

terbentuknya, ciri-ciri fisik, sebaran keberadaan, 

dan pemanfaatan batuan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

38.  Kompas  

Jenis kompas Lensatik. Kompas dilengkapi visir 

pembidik sasaran, kaca pembesar, dan 

penggantung penyangkut ibu jari penopang 

kompas saat membidik. Tutup dial dengan dua 

garis bersudut 45°. Tutup dilengkapi kawat 

pemandu arah objek bidikan. Ukuran: dia. 50 mm, 

Tebal 25 mm (keadaan tertutup) Casing: 

Aluminium die casting  

8 buah 

 

6. Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 

1. Persyaratan Teknis 

Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

(PJOK) harus secara proporsional mengembangkan kemampuan 

motorik, kemampuan kognitif, dan afektif, maka fungsi alat 

tidak hanya sekedar untuk kegiatan praktik saja tetapi 

merupakan bagian terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk itu, harus 

diupayakan ketersedian peralatan pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan sebagai sarana pendidikan dengan mutu yang 

baik dan dalam jumlah yang cukup di sekolah.  
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Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

diadakan melalui DAK Fisik mencakup materi: 

a. Permainan bola besar 

b. Permainan bola kecil  

c. Atletik  

d. Senam 

Setiap alat diharapkan memenuhi kebutuhan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan Standar Isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan SMP. Kebutuhan dimaksud tertuang 

dalam sebuah deskripsi teknis yang disebut spesifikasi. 

Karakteristik tersebut dirumuskan dengan melihat dua aspek 

utama, yaitu aspek umum dan aspek khusus dengan 

mempertimbangkan nilai edukatif, keamanan penggunaan, dan 

bahan/material. 

a. Aspek umum yang harus ada dalam setiap peralatan 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai 

berikut: 

1) Setiap alat yang dibeli merupakan alat baru. 

2) Tampilan visual menarik, kuat, dan kokoh. 

3) Tanpa kerusakan atau cacat. 

4) Peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan 

itu sendiri. 

5) Setiap alat terdapat identitas permanen 

(lambang/merk) dari produsen (kecuali yang secara 

teknis sulit misalnya bendanya terlalu kecil dan 

lainnya). 

b. Aspek Khusus merupakan spesifikasi masing-masing 

komponen peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan untuk sarana pendidikan dengan 

mempertimbangkan: kesesuaian ukuran, kesesuaian 

bahan, fungsi, mudah digunakan, kelengkapan alat, mudah 

perawatan, dan memiliki kompatibilitas. Daftar nama, 

jumlah minimal, jenis alat, dan spesifikasi minimal 

peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SMP 

yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam spesifikasi 

teknis. 
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2. Spesifikasi Teknis 

Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) 

dengan spesifikasi teknis sebagai berikut : 

 

No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

1 Bola Sepak No. 5 (bola formal) 

Bahan terbuat dari kulit sintetis Polyurethan 

microfiber, dijahit rapi  menggunakan bola bagian 

dalam (bladder) terbuat dari karet kompon/butyl 

atau bahan lain yang sesuai. Bentuk bulat pada 

semua sisi, keliling 68,0 s.d 70,0 cm, berat 410 

s.d. 450 gr. Pada tekanan bola 0,8157 kg/cm2 (0,8 

bar). Sesuai SNI 2180:2014 

3 buah 

2 

 

 

 

 

 

Bola Sepak Penjas 

Bahan Bola busa polyurethan/NBR dilapisi 

penguat permukaan luar 2 lapisan (polyurethan 

foam double coated), keliling bola 68 – 69,5 cm, 

berat 250-400  gr. Penampilan menyerupai bola 

kaki formal, bentuk bulat pada semua sisi dan 

tidak ada sisa cetakan (molding) pada sambungan. 

Aman, bebas racun, lembut, lentur, warna cerah, 

saat persentuhan dengan tubuh tidak 

menimbulkan rasa sakit, lapisan tidak lengket. 

6 buah 

3 Bola Voli (formal) 

Bahan kulit sintetis Polyurethan microfiber, dilem 

rapi, menggunakan bola bagian dalam (bladder) 

terbuat dari karet kompon/ butyl atau bahan lain 

yang sesuai, lunak dan lentur, warna cerah, 

Keliling 62 s.d 64 cm, berat 225 s.d. 250 gr. Dikulit 

luar tercetak ukuran tekanan angin minimal 0.30 

kg/cm2. Sesuai SNI 1286:2014 

3 buah 

4 Bola Voli Penjas  

Bahan Bola busa polyurethan/NBR dilapisi 

penguat permukaan luar 2 lapisan (polyurethan 

foam double coated), Keliling bola 62-68 cm. Berat 

200-300 gr. Penampilan menyerupai bola voli 

formal. Aman, bebas racun, lembut, lentur, warna 

6 buah 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

cerah, saat persentuhan dengan tubuh tidak 

menimbulkan rasa sakit, lapisan tidak lengket. 

5 Jaring (net) Bola Voli Formal 

Berbentuk jaring dengan lebar jaring 0,9-1 m 

panjang jaring 9-10 m,  terbuat dari bahan nylon 

atau katun berwarna gelap pada bagian atas 

ditutup dengan kain kanvas putih sebagai sarung 

tali perentang bagian atas lebar 7 cm dan bagian 

bawah lebar 5 cm. Net direntangkan dengan kawat 

sling dan tali untuk mengikat dan meregangkan 

bagian bawah.Panjang tali atas minimum 1,2 m, 

panjang tali bawah minimum 1,2 m. Ukuran 

lubang jaring 10 x 10 cm.  

1 buah 

6 Bola Basket No. 6 (Formal) 

Bahan kulit sintetis atau karet yang dibalut karet 

dengan permukaan bertotol halus, berat 510 s.d. 

567 gr keliling 72,4 -73,7 cm, lebar garis sambung 

( kelim) kurang dari atau sama dengan 6,54 mm. 

Jika dijatuhkan pada ketinggian 1,80 m akan 

memantul pada ketinggian 1,20 – 1,40 m, pada 

tekanan bola 0.40-0.69 kg/cm2/ 0.39-0.68 bar.  

SNI 1282:2009 

3 buah 

7 Bola Basket Penjas   

Bahan Bola busa polyurethan/NBR densitas tinggi 

dilapisi penguat permukaan luar 2 lapisan 

(polyurethan foam double coated), Keliling bola 

72,4 -73,7 cm, berat 350 - 425 gr. bahan busa 

polyurethan/NBR, aman bebas racun, lembut, 

lentur, warna cerah, saat persentuhan dengan 

tubuh tidak menimbulkan rasa sakit pada siswa, 

lapisan tidak lengket. 

6 buah 

8 Ring Basket  Formal ( tanpa papan pantul ) 

Ring terbuat dari besi pejal diameter 16-20 mm 

dengan diameter ring 45,0-45,9 cm dapat dipasang 

dipermukaan papan pantul, dilengkapi mur baut. 

1 pasang 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

Konstruksi ring harus kokoh tidak berkarat, 

permukaan ring harus rata dan halus, dan tidak 

ada permukaan tajam yang membahayakan.   

Tersedia 12 lubang tali jala dan selanjutnya jala 

nylon dianyam sedemikian rupa, panjang jala 

antara 40-45 cm.  

9 Shutlecock Sintetik 

Panjang bulu imitasi 55-65 mm, diameter kepala 

shutle cock 2,5-2,8 cm terbuat dari karet polimer 

hidrokarbon tinggi kepala  22-25 mm, bulu imitasi 

disatukan sedemikian rupa menjadi satu 

kesatuan, berat 4,74-5,5 gr. Kecepatan layangnya 

rendah. Saat melayang tidak bergoyang ataupun 

berputar. Kepala shuttlecock tidak mudah terlepas 

(1 slop berisi 6 buah). 

2 slop 

10 Raket Bulu tangkis Formal 

Sumbu lurus, ukuran panjang 66 - 68 cm, panjang 

kepala 24,5-28 cm dan lebar kepala 19-22 cm, 

berat 80-100 gr. Bahan Carbon Nanotube, senar 

sudah terpasang. Pada permukaan batang/raket 

tertera keaslian merek dagang. Dilengkapi sarung 

minimal untuk bagian kepala raket. Sesuai SNI 

1018:2014 

4 buah 

11 Jaring/Net bulutangkis Formal 

Net adalah jaring dengan panjang minimum 610 

cm, lebar minimum 76 cm, ukuran kotak (sisi 

mata) jaring 1,5-2,5 cm. Net harus berwarna gelap, 

kecuali bibir net /kepala jaring berupa pita terbuat 

dari kain kasa kuat membentuk sarung tali harus 

berwarna putih dengan ketebalan bibir net 4-6 cm, 

dilengkapi tali nylon 0.5 cm untuk mengikat pada 

bagian atas dan bawah net. 

1 buah 

12 Raket Tenis Meja Formal 

Raket terdiri dari daun (blade) dan dilapisi karet 

berbintil dan spon (sandwich). 

4 buah 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

 Daun (blade) terbuat dari kayu atau kayu lapis 

yang tebalnya sama, rata, keras dan kaku 

serta harus merupakan satu kesatuan yang 

utuh (tanpa disambung) antara daun dan 

tangkai. 

 Pelapis tangkai terbuat dari kayu atau bahan 

lain yang sesuai 

 Sisi blade yang digunakan untuk memukul 

bola harus ditutupi dengan baik karet bintil 

biasa, dengan bintil keluar yang memiliki 

ketebalan total termasuk perekat tidak lebih 

dari 2 mm, atau karet sandwich dengan bintil  

kedalam atau keluar, memiliki total ketebalan 

termasuk perekat tidak lebih dari 4 mm. 

 Sandwich yaitu lapisan permukaan daun raket 

tenis meja, yang terdiri dari karet berbintil dan 

spon (karet busa). 

 Warna lapisan karet di satu permukaan hitam 

dan permukaan lain merah dan tidak 

mengkilap. 

Sesuai SNI 0799:2014 

13 Bola Tenis Meja Formal 

Berbentuk bulat berongga dengan diameter 39,25 - 

40,75 mm, berat 2,60 -2,85 gr dari bahan celuloid 

atau bahan lain yang sesuai, warna putih atau 

orange tidak licin dan tidak mengkilap.  

Sesuai SNI 1285:2014 

12 buah 

14 Meja Tenis Meja Formal 

Meja terbuat dari bahan kayu keras atau MDF 

padat, permukaan meja rata tanpa sambungan, 

warna hijau atau biru tidak menyilaukan (mata).  

Konstruksi kokoh, kaki meja terbuat dari besi plat 

hollow tebal, model dapat dilipat dan terdapat 8 

roda untuk memudahkan penyimpanan dan 

1 set 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

mudah dipindah-pindahkan. Panjang 273,95-274, 

50 cm, lebar 152,2-152,8 cm, tebal meja minimal 

1,8 cm,  tinggi meja dari lantai 75,97– 76,30 cm. 

Lebar garis sisi 2-2,5 cm dan garis tengah 0,3 cm, 

berwarna putih, ketidakrataan sisi dan ujung daun 

meja maksimal 0,5 cm. 

Pantulan bola pada meja yang diperkenankan 23-

26 cm dari bola yang dijatuhkan pada ketinggian 

30 cm.  

Sesuai SNI 0800-2014 

15 Net Tenis Meja Formal 

Berupa jaring yang terbuat dari benang atau 

bahan lain yang sesuai, direntangkan di tengah 

meja oleh sebuah tali nylon yang kuat didalam 

kepala jaring berupa pita tenunan membentuk 

sarung tali atas dan bawah, dan memiliki tali atas 

dan bawah untuk mengencangkannya. Ukuran 

panjang jaring 1,80-1,820 m, lebar 15,0-15,2 cm, 

sisi mata jaring 2,5 -12,5 mm.Dua tiang net dari 

besi/metal yang kokoh dapat dibongkar pasang 

dan terdapat pengatur ketinggian net.  

Sesuai SNI-12-0693-1996 

1 set 

16 Bola Kasti Penjas 

Bahan Bola busa polyurethan/NBR aman bebas 

racun, lembut, lentur, warna cerah, saat 

persentuhan dengan tubuh tidak menimbulkan 

rasa sakit pada siswa. Permukaan dilapisi 2 kali 

pelapisan (polyurethan foam double coated), 

lapisan tidak lengket dan licin, diameter 60 - 70 

mm. 

12 buah 

17 

 

Pemukul bola kasti 

Bahan terbuat dari kayu, permukaan halus 

Panjang keseluruhan 50 - 60  cm.  

Panjang pegangan  15-20 cm. Berat, 200 - 300  gr. 

 

4 buah 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

18 Stopwatch Digital 

Stopwatch 1/100 detik, memori set lap sampai 

dengan 100, Min 3 raw digital terdapat fasilitas 

hitung mundur, jam, kalender, dan waktu 

perbedaan lap. 

1 buah 

19 

 

Peluru Formal (1 set untuk remaja putra dan putri) 

Bahan Besi Padat berbentuk bola, bulat, rata dan 

tidak licin.Peluru putra berat 4,005–4,025 kg 

diameter 95-110 mm  

Peluru putri berat 3,005–3,025 kg, diameter 85–95 

mm. 

1 set 

20 Peluru Penjas 

Bahan dari karet sintesis dibalut karet/PVC 

berbentuk bola/ bulat, diisi pasir atau bahan 

sejenis. Bola dapat dipompa berat 2 kg (+/- 0,1) 

keliling 38 – 45 cm, peluru putri berat 1 kg (+/- 

0,1), keliling 34 – 40 cm.   

Saat dijatuhkan tidak memantul dan bentuk tetap 

bulat. 

3 set 

21 Meteran Baja 

Meteran ini digunakan untuk mengukur jarak. 

Skala rangkap ukuran meter dan inch, panjang 30 

m x lebar 1/2 inchi, meteran berbahan dasar baja 

dilapisi-damar, huruf skala meter/feet, centimeter 

/inchi, dan milimeter tercetak jelas dan bersih, 

dicetak di atas latar belakang putih/kuning. Titik 

akhir pengukuran berujung ujung lancip pada 

rumah meteran dan pada ujung lain berbentuk 

sedemikian rupa untuk memudahkan 

menancapkan batang besi petanda awal 

pengukuran. 

1 buah 

22 Cones 

Bahan plastik lentur berbentuk kerucut dinding 

utuh atau berongga dengan kaki persegi empat 

ukuran 13 x 13 cm (+/- 0,5).  

20 buah 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

Warna cerah, ukuran (tinggi 22-24cm). 

23 Rompi (1 set/warna  @ 6 potong) 

Bahan khusus/kain georgete  yang mudah dicuci, 

berwarna terang, ukuran all size, memakai nomor 

1–6. Rompi dapat dipasang dan dibuka secara 

langsung dengan menggunakan tali elastis (elastic 

cord) disamping kiri dan kanan. 

4 set 

24 Alat Pengukur Tinggi  dan Berat Badan. 

Alat ini berfungsi mengukur berat dan tinggi badan 

siswa. Dilengkapi tabel berat dan tinggi badan 

ideal mengacu pada body mass index (BMI) 

standar, minimal pada kertas A3 dilapisi dengan 

laminating. Alat Pengukur tinggi dan berat badan 

tidak terpisah. 

Tinggi :  Rentang pengukuran min. 79–190 x 0,5 

cm 

Alat Pengukur berat badan analog 

Berat :   Rentang pengukuran min. 0-120 kg 

dengan skala 0,5 kg 

Tempat Pijakan     :  sekitar 385 x 280 mm 

1 set 

25 Tongkat Estafet (1 set isi 5 warna berbeda) 

Bahan pipa alumunium elektroplatting bagian 

pangkal dan ujungnya ditekuk kedalam, tanpa sisi 

tajam dan tanpa tutup dengan masing-masing 

warna yang berbeda. Beratnya 50-100 gram, 

panjang 28-30 cm, keliling penampang tongkat 12 

– 13 cm. 

1 set 

26 Tali Pramuka 

Tali katun kuat, kokoh, lentur, ringan dan mudah 

dibawa, panjang 5 m, diameter 0,5 cm. 

24 buah 

27 Tas P3K 

Tas P3K berisi persediaan P3K yang dapat dibawa-

bawa (mobile), ukuran sekitar  panjang 40 cm, 

lebar 15-20 cm, tinggi 30 cm, terbuat dari bahan 

kanvas atau sejenis yang dijahit dengan tapi dan 

1 set 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

kuat, dilengkapi selempang dan tali jinjing.Tas 

dapat menampung atau berisi: 

1.   Obat sakit kepala dan demam, seperti aspirin, 

paracetamol, ataupun acetaminophen (untuk 

anak-anak). 

2.   Obat luka, perban, dan plester 

3.   Obat diare dan pencegah dehidrasi, seperti 

oralit 

4.   Obat batuk dan flu, baik untuk batuk kering 

dan berdahak 

5.   Minyak penghangat, misalnya minyak kayu 

putih, miyak tawon, minyak angin, miyak telon 

dan sebagainya. 

6.   Bedak/lotion penghilang gatal 

7.   Cotton bud untuk membersihkan luka kecil 

8.   Antiseptik dan antibiotik  

9.   Sabun antiseptik dan alkohol sebagai 

pembersih luka 

10. Selimut ukuran sekitar 180 x 90 cm 

11. Handuk katun ukuran 50 x 100 cm 

12. Kain mitela/ kain bebat 

28 Matras Senam 

Matras terdiri dari 3 lapis  terbuat dari bahan Busa 

Super (rebounded) /rebonit, lapisan atas dan 

bawah  tebal min 2 cm dengan densitas tinggi (80-

90%),  lapisan tengah ketebalan busa super 

(rebounded) /rebonit 10 cm dengan densitas yang 

sedang (50 - 60%), dibungkus dengan bahan 

tripolin yang kuat, dilengkapi dengan perekat 

samping dan pegangan dari bahan yang sama.           

Ukuran p x l x t ( 200 x 100 x 15 cm ). 

2 buah 

29 Simpai 

Bahan rotan atau plastik polycarbonate, lentur 

dengan diameter penampang 2-3 cm yang kedua 

ujungnya ditautkan sehingga membentuk sebuah 

6 buah 
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No 

 

Nama Alat dan Spesifikasi Minimal 

Jumlah 

satuan 

minimum 

lingkaran bergaris tengah 80 - 90 cm, dengan 

permukaan tidak tajam. 

30 Peluit elektrik 

Peluit, badan terbuat dari plastik, terdapat tombol 

switch on/off dan saklar pilihan mode suara/nada. 

Pada bagian muka terdapat corong pelantang, sisi 

lain bagian badan ada saklar pengunci/pembuka 

penyimpanan batere kering, minimal daya dari 

kekuatan 2 batere. 

2 buah 

31 Elastic Cord (Tali Elastis Bulat) 

Tali elastic bulat  terbuat dari nylon, cotton, 

polyester material  yang berkualitas baik, panjang 

10 m, diameter tali 8 – 10 mm.  

Kegunaan digunakan untuk berbagai aktifitas 

kebugaran jasmani dan untuk rintangan yang 

aman. 

4 set 

 

7. Peralatan Seni Budaya 

a. Persyaratan Teknis 

Pendidikan seni budaya memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna 

pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif 

dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, 

gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional 

bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi 

konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), 

apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis 

unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuhkembangkan 

kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya 

Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud 

pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang 

hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan 

budaya yang majemuk. 
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Pendidikan seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan 

pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan 

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai 

multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, 

interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik 

matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan 

kreativitas, kecerdasan spiritualdan moral, dan kecerdasan 

emosional. 

Setiap alat seni budaya diharapkan memenuhi kebutuhan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan 

kurikulum yang berlaku. Kebutuhan dimaksud tertuang dalam 

sebuah deskripsi teknis yang disebut spesifikasi. Karakteristik 

tersebut dirumuskan dengan melihat dua aspek utama, yaitu 

aspek umum dan aspek khusus dengan mempertimbangkan 

nilai edukatif, keamanan penggunaan,dan bahan/material. 

1) Aspek umum yang harus ada dalam setiap peralatan seni 

budaya adalah sebagai berikut. 

a) Setiap alat yang dibeli merupakan alat baru. 

b) Tanpa kerusakan atau cacat. 

c) Peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan 

itusendiri. 

d) Setiap alat terdapat identitas permanen 

(lambang/merk) dariprodusen. 

2) Aspek khusus berupa spesifikasi masing-masing komponen 

peralatan seni budaya untuk sarana pendidikan dengan 

mempertimbangkan: ukuran, bahan, fungsi, mudah 

digunakan/dirakit, kelengkapan alat, mudah perawatan, 

sesuai dengan konsep, dan memiliki kompatibilitas 

(kesesuaian dan dapat dirakit dengan alat lain). Daftar 

nama, jenis alat minimal, spesifikasi minimal dan jumlah 

minimal peralatan seni budaya SMP yang diadakan 

selengkapnya dapat dilihat dalamspesifikasi teknis. 
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b. Spesifikasi Teknis 

Peralatan kesenian dengan spesifikasi teknis sebagai berikut : 

No Nama Alat dan Spesifikasi minimal 

Jumlah 

Satuan 

minimal 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gitar Akustik 

Back body           : Sengon/Nato/Meranti 

Top body             : Plywood (tripleks)/Spruce 

Neck                    : Mahogany (kayu mahoni)/Nato 

Headstock           : Mahogany 

Fingerboard         : Rosewood (sonokeling) 

Bridge                  : Rosewood 

Tuners                 : Die-cast Crome 

Saddle & nut        : Hard plastic / tulang 

Body Depth          : 80-110mm (3.00"-3.94") 

Senar                   : String 1,2,3,4,5,6 (terpasang 1 

set dan cadangan 1 set) 

Finish                  : Gloss Finish 

Kelengkapan        : Sarung gitar 

2 buah 

 2 Keyboard 

Key atau tuts : minimal 61 (C1-C6) dengan 

touch response atau velocity 

sensitive atau sejenis.  

Sound Generator    : minimal mempunyai  

polyphony128 

Macam suara         : Minimal mempunyai 900 suara 

Controlller  : minimal mempunyai fungsi 

pitch bend dan modulation 

Tampilan : LCD 

Panel  : Tampilan panel minimal dalam 

bahasa Inggris 

Program                 : minimal ada program untuk 

sound dan data 

Effect –Tipe : minimal Reverb dan Chorus 

Styles – Preset : minimal dibawah 220 style 

Styles – Control : minimal intro, main variation, 

fill in, break dan ending 

Styles – Custom : menyediakan fasilitas untuk 

1 set  
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No Nama Alat dan Spesifikasi minimal 

Jumlah 

Satuan 

minimal 

membuat styles 

Konektor 

 - Output : Minimal menyediakan satu out 

putjack/line out 

 - Input  : Minimal menyediakan satu 

external input jack 

 - Midi : Minimal menyediakan konektor 

In dan Out 

 - Pedal : Minimal menyediakan satu 

konektor untuk pedal 

    - USB                 : Minimal menyediakan satu 

konektor untuk USB storage 

device 

     - Amplifier         : Minimal 2 x 12 Watt 

     - Speaker          :  Minimal 2 buah 

     - Garansi          :  Minimal 1 tahun dari Pabrik/ 

distributor/agen resmi yang 

berada di Indonesia. 

      - Accessories :  stand keyboard dan tas keyboard 

3 Alat Sablon 

Alat sablon merupakan satu set peralatan mulai dari 

proses abdruk sampai mencetak di atas kain atau 

kaos, peralatan terdiri dari : 

a. Screen (2 buah) 

bahan kain nylon, bingkai terbuat dari 

alumunium, ukuran bagian dalam 30 cm X 40 

cm, kerapatan screen ukuran  77T 

b. Rakel (1 buah) 

Terbuat dari karet sintetis, untuk tinta basis 

air, tangkai/gagang terbuat dari aluminium, 

panjang 27,5 cm 

c. Hairdryer (1 buah) 

Alat pengering rambut 220 volt, minimal 900 

W, control panel (on/off) 

d. Kaca (1 buah) 

1  set 
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No Nama Alat dan Spesifikasi minimal 

Jumlah 

Satuan 

minimal 

Kaca bening ukuran 50 cm X 40 cm tebal 5 

mm. Bagian tepi dan sudut tidak tajam 

e. Busa(1 buah)  

Busa polyuretan dibungkus kain warna hitam, 

ukuran 30 cm x 40 cm tebal  7 cm  

f. Papan landasan (1 buah) 

Bahan kayu lapis dicat dengan cat kayu, 

ukuran 50 cm x 40 cm, tebal min. 12 mm. 

4 Alat Membatik 

(1) Canting (Masing-masing sembilan buah) 

Bahan dari kuningan atau tembaga, gagang 

dari kayu atau bambu,nyamplung (tempat 

menampung cairan lilin) terpasang kuat pada 

gagang 

- Canting carat (cucuk) kecil. 

- Canting carat (cucuk) sedang. 

- Canting carat (cucuk) besar 

- Canting carat (cucuk loro sedang). 

 

(2) Kompor listrik batik  (dua buah ) 

Diameter kompor 14-15 cm, diameter alas 16-

19 cm,tinggi  20-25 cm, daya 220 volt  150 

watt, dilengkapisaklar on/off dan memiliki 

pengatur pembatas suhu yang dapat diatur 

(antara 50 sampai 100 derajat celcius). 

(3) Wajan Kecil  ( dua buah ) 

Diameter  15 -17 cm, bahan alumunium, 

terdapat pegangan di kanan dan kiri 

(4) Pembidang  (duapuluh buah ) 

Ukuran diameter 30-35 cm bahan  kayu lapis, 

diplitur halus. 

(5) Panci besar  (satu buah ) 

Panci steinlist steel diameter 30 cm, tinggi 20 

cm terdapat pegangan di kanan dan kiri 

(6) Lilin/malam sebanyak 5 (lima)kg. 

1 set 
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No Nama Alat dan Spesifikasi minimal 

Jumlah 

Satuan 

minimal 

(7) Zat pewarna kain (naptol)  minimal warna 

dasar (merah, kuning, biru)  @ 12 gr 10 

bungkus per warna 

5 Gergaji Triplek 

Gergaji triplek, bingkai besi, tangkai kayu atau 

plastik, mur pengencang model kupu-kupu. Kuat 

tidak mudah patah dan tahan lama. Dilengkapi 

dengan mata gergaji minimal 12 buah 

10 set 

6 Pahat Ukir  

Pahat ukir terdiri dari: 

(1) Pahat kuku (pahat penguku) berbentuk  

lengkung seperti kuku manusia .Ukuran  

terbesar 3 cm - terkecil 2 mm. Jumlah 20 batang 

(2) Pahat lurus (pahat penyilat) berbentuk lurus. 

Ukuran: terbesar lebar 3 cm, terkecil : 2 mm. 

Jumlah 10 batang. 

(3) Pahat lengkung setengah bulatan (pahat kol). 

Mata pahat kol. Berbentuk melengkung belahan 

setengah bulatan. Ukuran terbesar 1,5 cm, 

terkecil 0,5 cm. Jumlah : 5 batang. 

(4) Pahat miring ( pahat pengot ): Mata pahat pengot  

berbentuk miring meruncing dan tajam 

sebelah.Ukuran : terlebar 0,8 cm s/d 1,25 cm. 

Jumlah : 1 batang 

Bahan pahat terbuat dari baja, dilengkapi box yang 

bisa ditutup terbuat dari bahan kayu jati atau kayu 

nangka atau sejenisnya dengan ukuran sekitar 

panjang 27 cm lebar 15 cm dan tinggi 10 cm. Tebal 

kayu kurang lebih 1 cm didalamnya diberi sekat 

untuk tempat masing-masing pahat, dan batu asah. 

Jarak sekat disesuaikan ukuran, jumlah pahat dan 

batu asah. 

Serta dilengkapi alat pemukul atau ganden terbuat 

dari bahan kayu minimal kekuatan sekelas kayu 

sawo. Pada tutup box tercetak jenis pahat sesuai 

1 set 
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No Nama Alat dan Spesifikasi minimal 

Jumlah 

Satuan 

minimal 

dengan sekat. 

Ukuran panjang tangkai alat pemukul atau ganden 

18 cm dan berat  antara 400-500 gr (berada di luar 

box). 

7 Standar Lukis (EASEL) 

 Terbuat dari kayu jati belanda atau kayu yang 

lebih baik dengan space untuk menyimpan 

peralatan lukis 

 Warna : Natural di politer 

 Berat Kotor maksimal : 4kg  

 Display : Lebar = 63cm cm x Tinggi = 130 cm 

 Tinggi Maksimal (setelah dibentangkan) : 160cm 

 Tinggi Kanvas sampai : 115cm 

 Ukuran kayu 4 X 6 cm 

6 buah 

8 Kain kanvas Marsoto 

-  Ukuran 60 X 80 cm 

-  Bingkai kayu jati sengon 3 X 5 cm diberi penguat 

    disetiap sudutnya 

6 buah 

 

8. Koleksi Perpustakaan Sekolah 

Pengadaan koleksi perpustakaan pada DAK Fisik pendidikan SMP  

digunakan untuk penyediaan buku pengayaan  dan buku referensi.  

Sasaran penggunaan buku untuk buku pengayaan ditujukan bagi 

peserta didik SMP sedangkan buku referensi ditujukan bagi peserta 

didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan SMP. 

a. Rincian jenis dan jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana 

tabel berikut: 

No. Jenis Koleksi 

Jumlah 

Judul 

minimal  

 

Jumlah 

Set  

 

A. Buku Pengayaan   

 A.1 Mata Pelajaran   

 1. Pendidikan Agama 25 2 

 2. Pendidikan 25 2 
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No. Jenis Koleksi 

Jumlah 

Judul 

minimal  

 

Jumlah 

Set  

 

Kewarganegaraan 

 3. Bahasa Indonesia 52 4 

 4. Bahasa Inggris 52 4 

 5. Matematika 52 4 

 6. Ilmu Pengetahuan Alam 52 4 

 7. Ilmu Pengetahuan Sosial 52 4 

 8. Seni Budaya 25 2 

 9. Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan 

25 2 

 10. Keterampilan/Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

25 2 

Jumlah dan judul per mata pelajaran tidak mengikat sepanjang 

jumlah judulnya mencapai 385 judul dan komposisi per mata 

pelajarannya seimbang 

 A.2 Pengembangan Diri 25 2 

Jumlah 410 judul 

 

B. Buku Referensi 

Jumlah 

Judul 

minimal 

 

Jumlah 

Set 

 

 1. Kamus Bahasa Indonesia 1 2 

 2. Kamus Bahasa Inggris - 

Indonesia 

1 2 

 3. Kamus Bahasa Indonesia - 

Inggris 

1 2 

 4. Kamus Matematika 1 2 

 5. Kamus Ilmu Pengetahuan 

Alam 

1 2 

 6. Ensiklopedia tentang 

Kewarganegaran 

1 2 

 7. Ensiklopedia tentang Bahaa 

Indonesia 

 

1 2 
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 8. Ensiklopedia tentang Bahaa 

Inggris 

1 2 

 9. Ensiklopedi tentang 

Matematika 

1 2 

 10. Ensiklopedi tentang Fisika 1 2 

 11. Ensiklopedi tentang Biologi 1 2 

 12. Ensiklopedi tentang Kimia 1 2 

 13. Ensiklopedi tentang 

Ekonomi 

1 2 

 14. Ensiklopedi tentang 

Geografi 

1 2 

 15. Ensiklopedi tentang Sejarah 1 2 

 16. Ensiklopedi tentang 

Sosiologi 

1 2 

 17. Ensiklopedi tentang Seni 

Budaya 

1 2 

 18. Ensiklopedi tentang 

Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesenian 

1 2 

 19. Atlas 1 2 

 20. Kitab Suci *) 6 2 

*) Keterangan: 

Jenis dan judul harus yang mendapatkan pengesahan oleh 

instansi pemerintah terkait 

b. Persyaratan Umum. 

Persyaratan umum pengadaan buku perpustakaan: 

1) Satu sekolah mendapatkan satu paket koleksi 

perpustakaan. 

2) buku yang dibeli adalah buku baru (cetakan baru minimal 

cetakan tahun 2014), tanpa kerusakan atau cacat; 

3) buku yang diadakan adalah buku nonteks yang terdiri dari 

buku pengayaan dan buku referensi dengan jumlah 

minimal buku pengayaan 410 judul dan buku referensi 25 

judul; 

4) buku-buku tersebut bukan merupakan buku teks 

pelajaran, tidak dilengkapi dengan evaluasi, tidak serial 

berdasarkan tingkat kelas, terkait dengan sebagian atau 
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salah satu Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar, dapat 

dimanfaatkan pembaca lintas jenjang pendidikan, cocok 

sebagai bahan pengayaan, dan rujukan. 

5) buku yang dapat dibeli adalah buku yang telah lulus 

penilaian dari: 

a) Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud (dh.Pusat 

Perbukuan), dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

terakhir untuk buku pengayaan dan buku referensi 

(selain Kamus Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris); 

b) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dh. 

Pusat Bahasa) untuk Kamus Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris; 

c) Kementerian Agama dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun terakhir untuk buku referensi dan pengayaan 

yang materinya terkait dengan pendidikan agama.  

6) apabila dalam pelaksanaan pengadaan buku koleksi 

perpustakaan ditemui hanya ada 1 (satu) materi buku yang 

lulus penilaian dari pihak yang berwenang sebagaimana 

dimaksud pada angka 5), maka untuk materi buku tersebut 

dapat ditiadakan pengadaannya, sehingga jumlah minimal 

judul buku sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat 

dikurangi. 

c. Persyaratan Teknis 

Persyaratan teknis buku koleksi perpustakaan: 

1) mencantumkan tanda lulus penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam butir 2 huruf d dan International Standard 

Book Number (ISBN), pada sampul buku bagian belakang;  

2) buku koleksi perpustakaan yang dibeli wajib sesuai dengan 

spesifikasi buku yang telah lulus penilaian oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau 

Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; dan 
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Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 
TTD. 

 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 

 

3) Daftar buku koleksi perpustakaan yang telah lulus 

penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat di 

laman http://buku.kemdikbud.go.id. 
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