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KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi
yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia
agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.
Era keterbukaan dan globalisasi adalah proses interaksi, proses saling mempengaruhi, proses
gerakan atau mobilitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia secara global, tanpa
batas kebangsaan, geografis, kultural, agama, ras, suku, waktu dan ruang. Salah satu kekuatan
yang harus dikuasai dalam era globalisasi agar dapat berperan serta aktif secara tidak menjadi
obyek bangsa lain adalah peningkatan mutu Sumber daya Manusia dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia
merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien
dalam proses pembangunan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai
kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan program tersebut,
diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan Ketersediaan,
Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi. Salah satu
upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia adalah penguasaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), untuk itu Direktorat Pembinaan SMP memberikan Subsidi Peralatan TIK
untuk SMP. Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP
menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer SMP.
Sebagai penegasan terkait dengan pengadaan peralatan laboratorium komputer dalam buku
panduan tersebut sudah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: spesifikasi peralatan sesuai
dengan SK-KD, spesifikasi tidak mengarah pada produk tertentu, tidak memonopoli, dan dalam
pelaksanaan pengadaan peralatan sekolah diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku.
Dengan panduan ini diharapkan sekolah dapat memahami dan melaksanakan subsidi dengan
amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan,
sampai dengan pelaporannya.
menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau kegiatan
pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2011
khususnya Program Subsidi Peralatan TIK SMP.
Jakarta, September 2011
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,
ttd

Didik Suhardi, Ph.D
NIP. 196312031983031004
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pembangunan negara-negara
berkembang menjadi negara maju yang banyak bermunculan belakangan ini
karena didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam
jumlah yang memadai.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bidang
pelajaran yang berkembang sangat pesat. Saat ini TIK sudah menjadi kebutuhan
dan kompetensi dasar bagi peserta didik. Untuk meningkatkan mutu
pembelajaran TIK perlu adanya dukungan laboratorium komputer, dengan
adanya laboratorium komputer tersebut diharapkan peserta didik dapat secara
langsung mengembangkan diri dan memahami bidang teknologi informasi dan
komunikasi.
Seiring dengan tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada
tahun 2008/2009, prioritas pembangunan pendidikan tingkat SMP bergeser dari
perluasan akses pendidikan ke peningkatan mutu pendidikan dengan tetap
mempertahankan tingkat akses pendidikan yang telah dicapai dan memperluas
layanan pendidikan bagi daerah-daerah yang APK-nya masih rendah. Salah satu
upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,
Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
pada tahun anggaran 2011 adalah pemberian Subsidi Peralatan Laboratorium
Komputer SMP.
Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer SMPdiberikan kepada SMP yang
memenuhi syarat yang ditentukan. Subsidi diberikan dalam bentuk dana kepada
sekolah untuk mengadakan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Tujuan
Tujuan program ini adalah:
1. Menyediakan Peralatan komputer untuk Laboratorium Komputer dalam
rangka mendukung proses pembelajaran TIK yang berkualitas.
2. Menyediakan sarana yang lebih baik untuk optimalisasi proses pembelajaran
TIK maupun pengayaan materi ajar, baik mata pelajaran TIK maupun yang
lainnya.
Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011 1
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3. Membuka kesempatan bagi siswa untuk menjalin informasi dan komunikasi
yang lebih luas antar pelajar baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan pencapaian kompetensi (prestasi) siswa SMP.
5. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri berdasarkan
prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
6. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam
menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian
Standar Nasional Pendidikan.
C. Dasar Hukum
Program subsidi ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa peraturan
berikut:
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintahan
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
6. Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2004.
7. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 tentang Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN)
8. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian No. 332/SJ-IND/5/2008
tanggal 30 Mei 2008 tentang Pemanfaatan Produk Komputer Merek Lokal.
9. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa,dan segala perubahannya.

D. Sasaran
Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer (TIK) tahun 2011 diprioritaskan
untuk SMP negeri dan swasta yang tergolong pada sekolah Rintisan Sekolah
2
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Bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah SSN, yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil analisadata Profil sekolah yang ada di Direktorat Pembinaan
SMP.
Apabila semua SMP RSBI dan SSN telah memiliki atau menerima subsidi
Peralatan Laboratoriun Komputer dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan
alokasi subsidi peralatan tersebut masih tersisa, sisa tersebut diberikan kepada
SMP Potensial SSN atau Calon SSN yang memenuhi persyaratan.
E. Input Kegiatan
Input kegiatan ini adalah subsidi berupa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) dalam rangka pengadaan 1 paket Peralatan Laboratorium
Komputer.
Satu paket peralatan Laboratorium Komputer ini terdiri dari beberapa unit
komputer dan alat pendukung lainnya yang jumlah dan spesifikasinya telah
ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Setiap sekolah maksimal hanya
dapat menerima satu paket dan sekolah penerima mempersiapkan sarana
pendukung untuk optimalisasi pemanfaatannya agar komputer tersebut siap
dioperasikan.
F. Indikator Keberhasilan Program
Pelaksanaan pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer dikatakan berhasil
apabila:
1. Dana dimanfaatkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pengadaan yang
telah disusun oleh Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) dengan
merujuk kepada pedoman ini.
2. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.
3. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah
direncanakan oleh P3TIK.
4. Hasil pengadaan paket Peralatan Laboratorium Komputer dimanfaatkan
untuk kegiatan pendukung proses pembelajaran TIK dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di SMP.

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011
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BAB II
MEKANISME SELEKSI

A. Kriteria Penerima Subsidi
Sekolah penerima subsidi pengadaan paket Peralatan Laboratorium Komputer
adalah sekolah yang memenuhi sejumlah kriteria. Berikut adalah kriteria yang
dimaksud.
1.

Diprioritaskan SMP RSBI, daftar sekolah calon penerima subsidi tersebut
disusun berdasarkan data hasil analisa data profil sekolah yang ada di
Direktorat Pembinaan SMP dan kemudian data tersebut diverifikasi oleh
Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten/kota terkait.

2.

Sekolah calon penerima subsidi Peralatan Laboratorium Komputer tersebut
telah memiliki atau sedang membangun ruang khusus komputer atau lab.
Komputer dengan ukuran yang memadai tetapi belum memiliki peralatan
Laboratorium Komputer untuk pusat proses belajar mengajarnya, atau
walaupun sudah memiliki peralatan Laboratorium Komputer, peralatan
tersebut belum atau tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya.

3.

Sekolah berdiri di atas lahan milik sendiri.

4.

Sekolah memiliki daya listrik atau bersedia menambah daya listrik sehingga
memadai untuk mengoperasikan peralatan laboratorium dan/atau pendukung
lainnya.

5.

Sekolah sanggup menempatkan petugas khusus laboratorium selambatlambatnya satu bulan setelah sekolah menerima subsidi yang dinyatakan
dengan surat pernyataan kepala sekolah.

B. Mekanisme Seleksi
Seleksi sekolah penerima Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer melalui
langkah-langkah berikut.
1.

Direktorat Pembinaan SMP menganalisis data profil sekolah SMP
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Inventarisir data sekolah-sekolah SMP RSBI, SSN, SMP Calon
(Potensial) SSN.
b. Sekolah yang sudah dan belum menerima subsidi Peralatan
Laboratorium Komputer pada 3 tahun terakhir.

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011 5
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c. Jumlah rombel, ketersediaan
peningkatan mutu sekolah.

6

ruangan,

dan

fasilitas

pendukung

2.

Data Calon Sekolah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer dikirim ke
Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten/kota untuk diverifikasi kebenarannya.
Jika ada data yang tidak valid atau masih kurang maka pihak Dinas Provinsi,
kabupaten/kota dapat memberikan data tambahan dengan melampirkan
rasionalisai secukupnya.

3.

Berdasarkan data Calon Sekolah Penerima Subsidi Peralatan Laboratorium
Komputer dan mempertimbangkan data masukan dari Dinas Pendidikan
Provinsi, Kabupaten/kota maka Direktur Pembinaan SMP menerbitkan Surat
Keputusan (SK) bagi Sekolah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer
tahun anggaran 2011.

Direktorat PSMP

BAB III
PENGELOLA

Pelaksana program Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer adalah Direktorat
Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian
Pendidikan Nasional. Adapun tugas pengelola adalah:
1. Merancang kebijakan program subsidi dengan mempertimbangkan
ketersediaan dana dan pemetaan kebutuhan sarana/prasarana sekolah secara
nasional.
2. Menyusun Panduan Pelaksanaan Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer.
3. Menyusun daftar Peralatan Laboratorium Komputer dan spesifikasinya.
4. Menyusun daftar SMP calon penerima subsidi Peralatan Laboratorium
Komputer.
5. Menetapkan sekolah penerima subsidi Peralatan Laboratorium Komputer

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011
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BAB IV
MEKANISME PENDANAAN

A. Peruntukan Dana
Dana subsidi hanya boleh digunakan untuk pengadaan Peralatan Laboratorium
Komputer.
Peralatan Laboratorium Komputer yang dimaksud mengacu pada Buku
Panduan Pelaksanaan Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer yang
dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMP tahun 2011.
Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan
Peralatan Laboratorium Komputer kurang dari nominal dana subsidi, atau jika
dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak
mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah bersangkutan wajib
menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana
dimanfaatkan, atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.
Dana tidak boleh digunakan untuk:
1.

Mengadakan peralatan selain yang ditetapkan dalam Panduan Pelaksanaan
Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer tahun 2011.

2.

Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk modal beternak,
berdagang, dan sebagainya.

3.

Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

4.

Disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh
keuntungan.

5.

Membayar lembur, bonus, pakaian, ataupun konsumsi sehari-hari bagi guru.

6.

Memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terimakasih, uang balas jasa,
uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sekolah, maupun konsultan ataupun
masyarakat.

7.

Untuk kepentingan lain diluar dari ketentuan penggunaan dalam panduan
ini.

B. Tata Cara Pencairan/Penyaluran Dana
1.

Persyaratan Pencairan

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011
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Pencairan dana akan segera dilakukan apabila sekolah penerima subsidi telah
ditetapkan dan menandatangani semua dokumen pencairan.
2.

Proses Pencairan Dana
a. Sekolah penerima subsidi Peralatan Laboratorium Komputer
menandatangai dokumen-dokumen pencairan,
b. Direktorat Pembinaan SMP memeriksa dokumen-dokumen pencairan
yang di tandatangani sekolah,
c. Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa dokumen persyaratan
pencairan dana subsidi tersebut ada kekurangan dan/atau kekeliruan,
maka Direktorat Pembinaan SMP menunda pentransferan subsidi
hingga kekurangannya dilengkapi dan kekeliruannya diperbaiki,
d. Proses pencairan segera dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP
untuk berkas yang sudah lengkap. Pencairan dana subsidi peralatan
laboratorium Komputer dilakukan satu kali (sekaligus 100%) dan
langsung ke rekening sekolah.

C. Dana Operasional P3TIK
Biaya operasional P3TIK dibebankan kepada sekolah penerima subsidi.
D. Pengelolaan Dana Subsidi oleh Sekolah
Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan
dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan
pengawasannya.

10

1.

Pembukuan
a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah.
b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai
yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai.
c. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang
dibayar, tanggal dan nomor bukti.
d. Realisasi pengadaan alat yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang
yang dikeluarkan.
e. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam buku penerimaan dan pengeluaran (Buku Kas Umum) dan Buku
Pembantu Kas Tunai (BPKT).
f. Semua
transaksi
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
g. Buku harian ditulis rapi, lengkap dan bersih.
h. Setiap pengadaan peralatan harus mengikuti ketentuan perpajakan yang
berlaku.

2.

Dokumen Pendukung Pembukuan
Direktorat PSMP

a.
b.
c.
d.

Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang
menerima pembayaran
Bukti transaksi lainnya
Copy print-out saldo terakhir rekening sekolah, untuk setiap tahap
penarikan
Setiap dokumen yang ditandatangani P3TIK harus distempel.

E. Pelaporan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana subsidi, sekolah penerima
Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer membuat laporan, baik laporan
keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.
Agar keberadaan program ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, dan
sekaligus sebagai informasi kepada seluruh warga sekolah tentang pengadaan
peralatan, maka P3TIK berkewajiban menempelkan pengumuman di papan
pengumuman sekolah di tempat yang strategis dan mudah dibaca oleh seluruh
warga sekolah.

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011

11

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN

A. Tahapan Persiapan
1.

Setelah mengetahui bahwa sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penerima
subsidi Peralatan Laboratorium Komputer, Kepala Sekolah segera
membentuk P3TIK.

2.

Mempelajari panduan pelaksanaan subsidi dengan saksama dan menyiapkan
format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta
pelaporan.

3.

P3TIK menetapkan jenis dan jumlah peralatan TIK yang dibutuhkan dan
dituangkan dalam “Berita Acara Penetapan Jenis dan Jumlah Peralatan
Laboratorium Komputer” dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan
Subsidi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011 yang diterbitkan
oleh Direktorat Pembinaan SMP. Peralatan lain yang mendukung (misalnya
software yang belum disubsidikan oleh pusat atau pihak lainnya) bisa
diadakan sepanjang subsidi mencukupi.

B. Mekanisme Pengadaan
Pada dasarnya setelah SK Penetapan Sekolah Penerima Subsidi Peralatan
Laboratorium KomputerTahun 2011 diterbitkan, P3TIK dapat memulai
persiapan pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer. Namun demikian, untuk
menjamin bahwa pengadaan tersebut betul-betul merupakan subsidi dari
Direktorat, maka pengeluaran dana untuk Peralatan Laboratorium Komputer
yang dilaksanakan sebelum dana diterima oleh sekolah, TIDAK DAPAT
dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari program subsidi tahun 2011.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa dan segala perubahannya. Alat yang diadakan merupakan hasil penilaian
sesuai dengan ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Subsidi Peralatan
Laboratorium Komputer SMP 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat
Pembinaan PSMP Jakarta tahun 2011.
C. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan
Untuk menjamin pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, perlu
dilakukan pengawasan dan pengendalian. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian
Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011
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pelaksanaan program ini di wilayah kerja masing-masing. Pengawasan juga
dapat dilakukan oleh instansi resmi, antara lain Inspektorat Jenderal, BPK, dan
BPKP.
Selain itu, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang kompeten dapat
memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Oleh karenanya
P3TIK harus melaksanakan program ini secara transparan dan akuntabel.
D. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
1.

Tujuan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Tujuan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan adalah untuk:
a. Menerima dan menangani segala bentuk kritik maupun laporan
penyimpangan terhadap program subsidi dari masyarakat.
b. Melakukan tindak perbaikan dan merekomendasikan sanksi kepada
pihak yang berkompeten.

2.

Jenis-jenis Penyimpangan
Segala bentuk perubahan terhadap panduan pelaksanaan ini tidak
dibenarkan. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam panduan ini merupakan tanggung jawab dari penerima subsidi.
Berikut adalah beberapa contoh jenis-jenis penyimpangan yang dapat
diadukan untuk ditangani antara lain adalah:

3.
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a.

Pemotongan dana subsidi oleh siapa pun dan pihak mana pun, kecuali
biaya transfer dana melalui bank yang besarnya sesuai dengan ketentuan
bank yang bersangkutan.

b.

Permintaan dana, sumbangan atau apapun, penghargaan/tanda
terimakasih dan lain-lain oleh pejabat pusat, tingkat provinsi ataupun
kabupaten/kota, lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan
kepada penerima atau calon penerima subsidi.

c.

Sekolah penerima subsidi memberikan uang atau bentuk “terima kasih”
lainnya kepada pejabat pusat, provinsi atau kabupaten/kota, lembaga
pemerintah/swasta, maupun perseorangan berkenaan dengan kegiatan
ini.

d.

Pengkaitan program subsidi ini dengan kegiatan partai politik, atau
kegiatan lain yang berlatar belakang agama dan kepercayaan ataupun
kegiatan kelompok tertentu sebagai syarat penerimaan dan pengambilan
subsidi.

e.

Pelaksanaan pengadaan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Pusat
Direktorat PSMP

Pengaduan dapat disampaikan ke Direktorat PSMP, Ditjen Dikdas,
Kemdiknas, dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Cq. Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat PSMP, Ditjen Dikdas, Kemdiknas
Gedung E lantai 15, Komplek Kemdiknas
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725693, Fax. 021- 5725707
4.

Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di Tingkat Provinsi
Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Provinsi terdiri atas:
a. Dinas Pendidikan Provinsi
b. BPKP Perwakilan (Provinsi)

5.

Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Kabupaten/Kota
Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Kabupaten/Kota
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.

Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Sekolah
Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat sekolah adalah
Komite Sekolah.

7.

Perbaikan dan Sanksi
Pengaduan yang disampaikan harus ditindaklanjuti dengan cepat misalnya
dengan dilakukannya upaya perbaikan kinerja atau pemberian rekomendasi
sanksi kepada instansi/pihak yang berkompeten. Sanksi diberikan dalam
berbagai macam bentuk antara lain peringatan lisan atau tertulis,
pengembalian dana, mutasi, pemberhentian dari jabatan, permohonan maaf
di media massa, atau bentuk sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang
berlaku.
Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program ini, maka
pengelola program pada tingkat di mana terjadi penyimpangan akan
bertanggung jawab sesuai dengan proporsinya, dan pribadi atau kelompok
yang
melakukan
penyalahgunaan/penyimpangan
akan
mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
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BAB VI
SPESIFIKASI PERALATAN
LABORATORIUM KOMPUTER

Merujuk kepada Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Pemberdayaan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dimana untuk mendukung tumbuhnya
perekonomian nasional diharapkan departemen dan BUMN menggunakan produk
dalam negeri dalam proses pengadaan barang di lingkungannya, maka Direktorat
Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementrian Pendidikan
Nasional mewajibkan kepada sekolah penerima subsidi Peralatan Laboratorium
Komputer tahun 2011 agar menggunakan Brand Lokal dalam proses
pembelian/pengadaan barang Komputer (TIK) dengan tidak mengabaikan kualitas
dari produk itu sendiri.
A. Persyaratan Administrasi
Untuk menjaga kualitas barang tersebut, ada beberapa persyaratan administrasi yang
harus diberikan oleh perusahaan perakit komputer yang memasarkan produknya
ke sekolah melalui perusahaan atau rekanan pengadaan.
Persyaratan administrasi yang harus disiapkan dan harus di periksa kebenarannya
oleh sekolah adalah:
1. Surat dukungan ke Reseller atau rekanan sekolah
2. Sertifikat ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (fotokopi yang
sudah dilegalisir oleh penerbit sertifikat)
3. Surat pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM RI
4. Surat pendaftaran merek di Kementerian Perindustrian dan memiliki izin
perakitan di Indonesia
5. Surat jaminan keaslian barang dari Principel ke Reseller atau rekanan
sekolah
6. Daftar informasi layanan purna jual terdekat beserta nama dan nomor
telephone yang dapat dihubungi
7. Surat garansi selama minimal 1 tahun, dan harus siap memberikan layanan
purna jual secara langsung ke user.
8. Surat pernyataan kepada sekolah penerima subsidi TIK bahwa barang yang
diserahkan adalah asli (spesifikasi pada saat keluar dari pabrikan minimal
sama dengan spesifikasi yang tertera pada buku panduan ini) dan jika
ditemukan ketidaksesuaian maka sekolah berhak untuk meminta
penggantian barang (bermaterai)
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9. Manual dan buku petunjuk dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia
10. Memberikan CD/DVD recovery untuk memudahkan instalasi ulang
11. Memasukkan Sistem Operasi dan Software Aplikasi kedalam CD/DVD
Recovery yang dimaksud point 10 diatas
B. Spesifikasi Minimum Peralatan Lab. Komputer
1.

18

KOMPUTER (20 unit)
Processor
Chipset
Memory
Hard Drive
Networking
VGA
Audio
I/O ports
Peripheral

:
:
:
:
:
:
:
:

Power Supply
Monitor
Garansi

:
:
:

System Operasi

:

Software Applikasi

:

Manual & Buku Petunjuk
Standar Kualitas

:
:

Dokumen Pendukung

:

Purna Jual

:

2. KOMPUTER SERVER (1 unit)
Processor

:

Chipset
Memory
Hard Drive
Optical Drive
Networking
VGA

:
:
:
:
:
:

Audio
I/O ports
Peripheral

:
:
:

Multicore Processor Minimum speed 1.66 GHz L2 Cache 1MB
Synchronized chipset with the system
Minimum 2 GB DDR2
Minimum 250 GB SATA-II
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan Wireless LAN 802.11 b/g/n
Minimum 128 MB
Integrated Audio Adapter
Minimum 4x USB 2.0, VGA, LAN, Audio-In, Audio-Out, Microphone
Keyboard, Optical Mouse & Uni-Directional Headset with 40mm
speaker (merk sama dengan CPU)
Max. 65 Watt, AC-DC Power Adapter
Minimum LCD 18" (merk sama dengan CPU)
1(satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Barang Asli & Garansi dari
produsen (bermeterai)
Microsoft Windows 7 Professional atau setara, berlisensi legal
dengan dibuktikan Certificate Of Authenticity (COA)
Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses katakata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet)
dan presentasi.
Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
- Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004
- Sertifikasi OHSAS 18001:2007
- Sertifikasi Merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Surat Izin Industri Perakitan dari Kementerian Perindustrian RI
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari
Pabrikan Komputer
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Applikasi
dari Pabrikan Komputer
- Merk Branded Lokal yang mempunyai kantor pusat operasional &
tempat perakitan di Indonesia
Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikan, berikut
nomer telephon.

Multicore Processor minimal speed 3.06 GHz L2 Cache 3MB, Dual
Core / Quad Threads
Synchronized Intel chipset with the system
2 GB DDR3
320 GB SATA-II 7200RPM Cache 16MB (2 partitions)
DVD/CDRW Combo Drive
Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
PCI-Express min. 512MB supports DualView, (1 to LCD Monitor & 1
to LCD Projector)
Integrated Audio/Sound Adapter
Internal media card reader, 6x USB 2.0, Serial, eSATA, UTP RJ-45
Keyboard, Optical Mouse & Uni-Directional Headset with 40mm
speaker (merk sama dengan CPU)

Direktorat PSMP

Casing & Power Supply
Monitor
Garansi

:
:
:

System Operasi

:

Software Applikasi

:

Manual & Buku Petunjuk
Standar Kualitas

:
:

Dokumen Pendukung

:

Purna Jual

:

3. LAPTOP/NOTEBOOK (1 unit)
Processor
Chipset
Memory
Hard Drive
Optical Drive
Networking
Video Controller
Webcam
Media Reader
I/O ports
Layar Monitor
Battery
Garansi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

System Operasi

:

Software Applikasi

:

Manual & Buku Petunjuk
Kelengkapan
Keterangan

:
:
:

Standar Kualitas

:

Dokumen Pendukung

:

MicroATX form-factor, max. 300 watt
Minimal LCD 15" (merk sama dengan CPU)
1(satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Barang Asli & Garansi dari
produsen (bermeterai)
Microsoft Windows 7 Professional atau setara, berlisensi legal
dengan dibuktikan Certificate Of Authenticity (COA)
Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses katakata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet)
dan presentasi.
Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
- Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004
- Sertifikasi OHSAS 18001:2007
- Sertifikasi Merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI
- Surat Izin Industri Perakitan dari Kementerian Perindustrian RI
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari
Pabrikan Komputer
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Applikasi
dari Pabrikan Komputer
- Merk Branded Lokal yang mempunyai kantor pusat operasional &
tempat perakitan di Indonesia
Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikan, berikut
nomer telephone

Minimum Processor multicore, speed 2.1 GHz Cache 3MB
Synchronized chipset with the system
Minimum 2 GB DDR3 1066 MHz, upgradable to 8 GB
Minimum 250GB SATA
DVDRW SuperMulti Drive
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan WiFi 802.11 b/g/n
Integrated Display Adapter, share up to 512MB
1.3 Mega Pixels with Digital Microphone
Internal Media Card Reader, Minimum 4-in-1
3x USB 2.0, HDMI-port, VGA-port, Ethernet RJ-45
14" Wide-XGA
6-cell Lithium-Ion Battery
Minimum 1(satu) tahun dengan Sertifikat Garansi dan Surat
Pernyataan Keaslian Barang dari Produsen/ Pabrikan Komputer
Lokal
Microsoft Windows 7 Professional atau setara, berlisensi legal
dibuktikan dengan Certificate Of Authenticity (COA)
Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses katakata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet)
dan presentasi.
Dalam bahasa Indonesia
Carrying case & AC-DC Adapter
Merk Laptop harus sama dengan merk Personal Computer (PC),
agar memudahkan layanan purna jual.
ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 & OHSAS 18001, serta terdaftar di
Kementerian Perindustrian RI
- Merk yang telah terdaftar di Kementerian Perindustrian & memiliki
Izin Perakitan di Indonesia
- Merk mempunyai kantor pusat operasional di Indonesia,
dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pabrikan
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Applikasi
dari Pabrikan Komputer
- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari
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Purna Jual

:

Reseller/Rekanan Sekolah
- Merk yang mempunyai Service Center untuk melayani purna jual
produknya di daerah.
Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari produsen berikut
nomer telephone yang dapat dihubungi

4. EXTERNAL CD/DVD R/W COMBO (1 unit)
5.

6.

7.
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PRINTER (1 unit)
Teknologi Print
Kecepatan Print, Black
Kecepatan Print, Colour
Resolusi Print
Media Size
Borderless Printing
Cartridge
Connection
OS Compatible
Garansi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

InkJet atau DeskJet
28 ppm atau 7 ipm
22 ppm atau 4.8 ipm
4800 x 1200 dpi
A4
Yes, up to 216 mm
Black and Colour
High Speed USB 2.0
Windows 7 / XP / Vista
1(satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Barang Asli & Garansi dari
Distributor Resmi (bermeterai)

Standar Kualitas

:

- Sertifikasi ISO 9001:2008

INSTALLASI JARINGAN
Technology
Ports

:
:

Antenna
Wireless Security

:
:

Wireless Features

:

Wireless Operations
Configuration
Installasi
Garansi

:
:
:
:

Standar Kualitas

:

Keterangan

:

Access Point + Router, supports 802.11b/g/n & 3G
1-port USB 2.0 + 4-ports LAN 10/100Mbps + 1-port WAN (Auto
MDI/MDI-X)
Detachable Dipole Antenna.
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK supports & WEP 64/128-bit,
WPS support.
Wireless Client Issolation, Universal Repeater & WDS Repeater to
increase wireless coverage.
3G Broadband Router Mode, AccessPoint, Bridge, Repeater & Client.
Web-based Management
Termasuk aksesoris installasi LAN
1(satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari distributor resmi
(bermeterai)
- Sertifikasi ISO 9001:2008
- Sertifikasi Dirjen POSTEL dari Departemen Komunikasi &
Informatika RI
Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi

UPS (Uninterruptible Power Supply) (7 unit)
Output Power Capacity
: 850 VA
Power Factor
: 75% or higher
Back-up Time
: > 10 minutes (dibebani 3 set terdiri dari PC+Monitor)
Output Waveform
: Simulated Sine Wave
Output Power Voltage
: 220 V
Input Power Voltage
: 140V - 250VAC
Input Power Frequency
: 50 - 60 Hz
Protection
: Overload & Short-circuit protection, Powerline Noise protection
Smart AVR Technology
: Built-in Stabilizer(AVR)

Direktorat PSMP

Battery Type
Outlet(s)
Casing
Garansi

:
:
:
:

Manual & Buku Petunjuk
Standar Kualitas
Keterangan

:
:
:
:

8. LCD Projector (1 unit)
Projection system
Brightness
Native Resolution
Contrast Ratio
Keystone
Aspect Ratio
Image Size
Throw Ratio
Color
Lamp
Input Terminals
Computer Compatibility
Video Compatibility
Installasi
Accessories

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Garansi

:

Manual & Buku Petunjuk
Standar Kualitas

:
:

Keterangan

:

9. MIKROSKOP MULTIMEDIA (1 set)
A.
Mikroskop
Lensa
:

Konstruksi
Meja
Penjepit spesimen

:
:
:

Pengatur halus dan
kasar

:

Sumber cahaya

:

Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12V, 10 AH or better
Minimum 2(two) universal outlets
Fire Resistence Case
1(satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari Distributor
Resmi (bermeterai)
Dalam bahasa Indonesia
Sertifikasi ISO 9001:2008
- UPS mampu dibebani dengan 2 set Komputer yang terdiri dari
PC+Monitor
- Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan dari Distributor
Resmi

DLP or 3 LCD Technology
Minimal 2500 ANSI Lumens
XGA (1024 x 768)
Minimal 3000 : 1 (full on/full off)
Minimal manual vertical + 40o
4:3 Native, 16:10 Selectable
minimal 27"
Short Throw minimal 55” @1M
minimal 16.7 millions color pallete
minimal 3000 hour
Minimal Analog RGB D-sub 15-pin, HDMI, S-Video, USB
VGA (640x480) to UXGA (1600x1200)
NTSC, PAL & SECAM
Ceiling-Mount Bracket + Perlengkapannya
Power cord, VGA Cable & Remote Control with battery, Carrying
Case
2(dua) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari Distributor
Resmi (bermeterai)
Dalam bahasa Indonesia
- Sertifikasi ISO 9001:2008
- Sertifikasi Merk dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI
Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi

- 3 buah lensa okuler dengan pembesaran 5x, 10x dan 12.5x
- 3 buah lensa objektif terdiri dari 10x, 40x dan 100x
- diafragma selaput pelangi (condenser with iris diaphragm)
logam/besi padat, stabil dan kuat
horizontal dengan ukuran minimal 120mm x 120mm
dapat digerakkan (double layer mechanical stage) ukuran minimal
60mm x 30mm
terdapat komponen pengunci terpasang untuk mencegah kerusakan
lensa dan pecahnya kaca benda, atau dengan pencegah slip pada
roda gigi supaya tidak terjadi pemaksaan melampaui tempat yang
seharusnya berhenti
lampu minimal 3 watt (terpasang)
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B.

C.

D.

Penyimpanan

:

Buku Petunjuk
Garansi
Kamera
Fungsi

:
:

Sensor
Resolusi
Video
Frame rate
Koneksi
Power
Kelengkapan
Software (legal)
Fungsi
Kompatibilitas

:
:
:
:
:
:
:

Media
Preparat Kering
Media

:

ukuran
jumlah

:
:

macam-macam
preparat

:

:

:
:

:

Komponen lensa dan asesoris disimpan dalam kotak kayu/plastik,
dilengkapi dengan penutup plastik penahan debu dan silika gel.
Buku petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia
Dilengkapi garansi dari produsen atau agen resmi
perangkat penangkap gambar multimedia yang dapat dipasang pada
mikroskop, mempunyai pengatur fokus agar sesuai dengan fokus
mikroskop. Dapat dipasang dan dilepas dengan mudah pada
mikroskop
C-Mos atau CCD
min. 3 M pixel
min. 24 bit true color
min. 25 fps
viedeo out, USB port
AC 220 V dan DC 12 V
Kabel Poer AC, Kabel Power DC, Kabel Video, Kabel USB
mengambil gambar (foto), membuat dan menyimpan video
dapat berfungsi pada komputer dengan spesifikasi rendah (minimal
setara pentium 4)
CD
kaca mikroslaid jernih ditutup dengan kaca penutup, lengkap dengan
keterangan spesimen yang terdiri dari nama spesimen dan arah
potongannya. Spesimen diberi pewarna, tidak rusak dan transparan.
75mm x 25mm x 1mm
17 macam preparat dan terdiri dari 2 buah untuk masing-masing
preparat
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

22

Tulang rawan hyaline, memperlihatkan struktur jaringan tulang
rawan atau hialin mamalia sehingga terlihat sel dan intinya,
sayatan utuh dan tidak robek
Tulang keras, memperlihatkan struktur jaringan tulang keras
mamalia, terlihat sistem havers, sayatan utuh, tidak robek
Batang dikotil, memperlihatkan struktur batang, penampang
melintang batang dikotil (Heliantus/Hibiscus/Cucurbita). Sayatan
utuh dan tidak robek, Terlihat jelas epidermis, xilem dan floem
yang dibatasi kambium. (diberi dua macam pewarnaan)
Batang monokotil, memperlihatkan struktur batang, penampang
melintang batang mokotil (Zea mays). Sayatan utuh dan tidak
robek, Terlihat jelas xilem dan floem yang tersebar (diberi dua
macam pewarnaan)
Akar dikotil, memperlihatkan struktur akar, penampang
melintang akar dikotil dari tanaman yang sama dengan struktur
batang (Helianthus/Hibiscus/Cucurbita). Sayatan utuh dan tidak
robek, Terlihat bagian rambut akar, silinder pusat. (diberi dua
macam pewarnaan)
Akar monokotil, memperlihatkan, struktur akar, penampang
melintang akar monokotil dari tanaman yang sama dengan
struktur batang. Terlihat bagian rambut akar dan silinder pusat
(diberi dua macam pewarnaan)
Daun dikotil, memperlihatkan struktur daun, penampang
melintang daun . Terlihat jaringan epidermis dengan stomatanya,
palisade, dan jaringan spon serta jaringan pengangkut. (diberi
dua macam pewarnaan)

Direktorat PSMP

8)

E.

F.

G.

Kotak penyimpanan

:

KACA BENDA
Jumlah
Jenis

:
:

Daun monokotil, memperlihatkan struktur daun, penampang
melintang daun monokotil (Zea mays). Diberi dua macam
pewarnaan.
9) Otot lurik mamalia, memperlihatkan struktur membujur jaringan
otot lurik mamalia. Terlihat bagian yang terang dan gelap serta
inti. (diberi pewarnaan)
10) Otot polos mamalia, memperlihatkan struktur membujur jaringan
otot polos pada usus halus mamalia. Terlihat sel-sel otot polos
dengan intinya. (diberi pewarnaan)
11) Otot jantung mamalia, memperlihatkan struktur membujur
jaringan otot jantung mamalia dan diskus interkalaris. Terlihat
serabut otot jantung dengan percabangan. (diberi pewarnaan)
12) Sel darah merah, Memperlihatkan sel darah merah manusia
13) Sel darah putih, memperlihatkan sel darah putih manusia
beserta inti sel.
14) Paramaecium sp, memperlihatkan Paramaecium sp dan alat
geraknya, tidak tercampur dengan organisme lain.
15) Hydra sp, Memperlihatkan Hydra utuh dengan tentakelnya
16) Spirogyra, memperlihatkan Spyrogyra dengan khloroplasnya
bentuk spiral
17) Jamur aspergillus, memperlihatkan jamur Aspergillus dengan
konidianya
1 buah, bahan kayu atau plastik dengan penutup transparan, kokoh.
Preparat dapat ditempatkan secara berjajar, mudah disimpan dan
diambil. Dapat menyimpan 100 slaid/preparat kering. Terdapat label
nomor preparat
2 pak, masing-masing pak berisi 50
Kaca jernih yang mempunyai lekukan dan yang tidak mempunyai
lekukan di tengah
72mm x 25mm x 1mm

Ukuran
KACA PENUTUP
Fungsi

:

Jumlah
KACA BENDA
KULTUR MIKRO
Fungsi
Jenis
Jumlah
Ukuran

:

Kaca jernih berukuran 22mm x 22mm x 0,16mm. Digunakan untuk
menutup objek yang akan diamatai dengan mikroskop
3 pak, masing-masing apk berisi 50

:
:
:
:

Untuk pengamatan organisme hidup dengan mikroskop
Kaca jernih dengan lekukan di tengah yang dipoles
1 pak yang berisi 10
76,2mm x 25,4mm x 1,2mm

:

10. Software Pembelajaran (7 mata pelajaran)
11. Software Evaluasi (1 paket)
Fungsi

:

Fitur

:

Software yang digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi
terhadap siswa.
- Dapat berfungsi dengan baik pada sistem operasi MS. Windows 7
Profesional
- Menyimpan soal-soal yang dibuat oleh guru
- Setiap guru mempunyai otoritas masing-masing
- Setiap siswa mempunyai hak akses masing-masing
- Pertanyaan dapat dikelompokkan berdasarkan konteks soal dan
tingkat kesulitan soal
- Dapat membuat set soal dengan menggabungkan beberapa
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-

pertanyaan dengan konteks dan tingkat kesulitan yang sama dan
ditampikan secara acak
Soal dapat berupa pilihan ganda maupun isian
Soal dapat dilengkapi dengan gambar maupun video
Dapat menyimpan jawaban dan skor untuk masing-masing soal
Untuk soal pilihan ganda, dapat menghitung nilai individual
maupun secara keseluruhan
Hasil penilaian dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel
dan dapat di export kedalam lembar kerja (worksheet)
Data nilai dapat dicetak
Soal dan jawaban disimpan dalam database (bukan dalam bentuk
file atau folder)
Setiap individu siswa mempunyai data sejarah mengenai tes yang
sudah dilakukan

SPESIFIKASI SOFTWARE PEMBELAJARAN
a) Spesifikasi umum
1. Administrasi Teknis
i. Surat pernyataan dari pengembang software, bahwa aplikasi asli buatan Indonesia bukan terjemahan.
ii. Lisensi perangkat lunak: lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya) tidak ada batas penggunaan.
iii. Jika menggunakan sistem aktivasi, aktivasi tidak menggunakan koneksi internet, bisa menggunakan serial number
(SN) atau dongle.
iv. Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari PUSTEKOM
KEMDIKNAS.
2. Layanan Purna Jual
i. Menyediakan layanan technical support melalui telepon (hotline) dan web
ii. Menyediakan update patch secara online
3. Teknis Penyajian
i. Bersifat interaktif, mengandunga unsur multimedia (teks, suara, video dan animasi), mengandung unsur 3D (3
dimensi) dan realtime preview. Penyajian objek dan seting disesuaikan dengan situasi nyata dalam kehidupan (virtual
reality), mudah digunakan (user friendly). Fitur interaksi dapat digunakan dengan penggunaan keyboard dan mouse
untuk berinteraksi dengan software, visualisasi interaktif diikuti dengan hasil serta visualisasi.
ii. Tampilan niminal 256 warna, jelas (terang, fokus dan terbaca), bisa beroperasi secara full scereen, resolusi layar
Minimum 800x600 pixel
iii. Suara jernih dan jelas, volume suara dapat diatur dan dimatikan,
iv. Memiliki navigasi yang memudahkan eksplorasi
v. Visualisasi tidak mengandung SARA, PORNOGRAFI, dan bias GENDER.
vi. Pengguna dapat menggunakan bahan ajar yang tersedia dalam paket aplikasi sebagai alat bantu proses
pembelajaran di kelas, akan lebih baik jika bahan ajarnya dapat juga digunakan sebagai alat bantu pembelajaran
individual.
vii. Memberikan pemahaman terhadap materi yang diajarkan setiap topiknya dengan sajian materi multimedia (teks,
suara, video dan animasi)
viii. Mengukur pemahaman siswa pada setiap topik (ditunjukkan dengan adanya soal test atau latihan berikut
pembahasannya)
4. Penggunaan
i. Mudah dioperasikan oleh pengguna
ii. Memiliki panduan installasi (tercetak)
iii. Memiliki buku petunjuk penggunaan
5. Kesesuaian perangkat keras
i. Minimum prosesor pentium 4 atau setara
ii. Minimum RAM 512 MB
iii. Bekerja pada operating system MS. Windows (98, XP, Vista atau 7)
iv. Memiliki CD installasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)
6. Substansi Materi Pembelajaran
i. Bahan ajar dalam bentuk visualisasi yang memberikan gambaran mengenai sistem dan proses yang terjadi dalam
setiap mata pelajaran.
ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi (SI) dan standar
kelulusan (SKL)
iii. Bahan ajar memiliki kebenaran konsep, kesesuaian konsep dengan penyajian dan sekuensial materi yang logis
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iv. Bahan ajar merupakan sebuah aplikasi pemodelan konsep dengan pendekatan CTL
b) Bahan ajar memiliki soal evaluasi untuk mengidentifikasi kompetensi siswa disertai jawaban dan penjelasannya.
c) Bahan Ajar
Bahan ajar yang harus ada pada software pembelajaran masing-masing mata pelajaran adalah:
1. Mata pelajaran Biologi
Kelas VII :
1) Sifat larutan asam, basa dan garam
2) Nama Unsur dan rumus kimia sederhana
3) Sifat unsur, senyawa dan campuran
4) Percobaan kimia sederhana
5) Metoda penelitian Sains
6) Pengamatan Gejala Alam Biotik dan Abiotik
7) Ciri-ciri Mahluk Hidup
8) Keanekaragaman Makhluk Hidup
9) Ekosistem
10) Saling Ketergantungan dalam Ekosistem
Kelas VIII :
1) Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
2) Tahapan Perkembangan dan Sistim Gerak pada Manusia
3) Sistem Pencernaan pada Manusia
4) Sistem Pernapasan pada Manusia
5) Sistem Peredaran Darah pada Manusia
6) Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
7) Sistim Gerak dan Transformasi Energi pada Tumbuhan Hijau
8) Atom, Ion dan Molekul
9) Kegunaan dan Efek Samping Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari
10) Zat Aditif dan Psikotropika
Kelas IX :
1) Sistim Ekskresi pada Manusia
2) Sistim Reproduksi dan Penyakit pada Manusia
3) Sistim Koordinasi dan Alat Indra pada Manusia
4) Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup
5) Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup
6) Hasil Pewarisan Sifat dan Penerapannya
7) Bioteknologi
8) Pengaruh terhadap Perubahan Lingkungan dan Kesehatan
2. Mata pelajaran Fisika
Kelas VII
1) Besaran pokok, besaran turunan dan satuan
2) Suhu dan pengukurannya
3) Pengukuran dengan menggunkan alat yang sesuai
4) Sifat Zat berdasarkan wujud
5) Konsep massa jenis
6) Pemuaian zat
7) Kalor dan perubahan wujud zat
8) Sifat fisika dan sifat kimia zat
9) Perubahan fisika dan perubahan kimia
10) Gerak lurus beraturan
11) Garak lurus berubah Beraturan
Kelas VIII:
1) Gaya
2) Hukum Newton
3) Usaha dan energi
4) Pesawat sederhana
5) Tekanan
6) Getaran dan Gelombang
7) Bunyi
8) Cahaya
9) Alat-alat optik
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Kelas IX
1) Listrik Statis
2) Rangkaian listrik tertutup dan terbuka
3) Elemen dan rangkaian listrik
4) Energi dan daya listrik
5) Gejala kemagnetan dan membuat magnet
6) Manfaat kemagnetan dalam teknologi
7) Konsep induksi elektromagnetik pada kerja alat listrik
8) Karakteristik sistem tata surya
9) Matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet
10) Gerak edar planet dan satelit
11) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfer yang berhubungan dengan perubahan zat dan kalor
12) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfir yanga berhubungan dengan kesehatan dan permasalahan
lingkungan
3. Mata pelajaran Matematika
Kelas VII
1) sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
2) bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
3) penggunaan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam
pemecahan masalah
4) konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah
5) hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya
6) konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
Kelas VIII
1) bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus
2) sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah
3) penggunaan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah
4) Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya
5) sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya
Kelas IX
1) kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
2) sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya
3) pengolahan dan penyajian data
4) statistik dan peluang kejadian sederhana
5) sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana
6) barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah
4. Mata pelajaran Ekonomi
Kelas VII
1) Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan
a. manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam kaitannya dengan usaha memenuhi kebutuhan
dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia
b. tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari
2) Memahami kegiatan ekonomi masyarakat
a. pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan
bumi
b. kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa
c. peran badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan
pelaku ekonomi
d. gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan
Kelas VIII
1) Memahami kegiatan ekonomi masyarakat
a. hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas
b. Mendeskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan Negara
c. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat
2) Memahami kegiatan perekonomian Indonesia
a. permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan
pemerintah dalam upaya penanggulangannya
b. pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia
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c. fungsi pajak dalam perekonomian nasional
3) permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar
Kelas IX
1) Memahami lembaga keuangan dan perdagangan internasional
a. uang dan lembaga keuangan
b. perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia
2) Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama internasional
a. berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi
b. perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional
c. perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global
a. kerjasama antarnegara di bidang ekonomi
b. dampak kerjasama antarnegara terhadap perekonomian Indonesia
5. Mata pelajaran Geografi
Kelas VII
1) lingkungan kehidupan manusia
a. keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan
2) kehidupan sosial manusia
a. interaksi sebagai proses sosial
b. sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian
c. bentuk-bentuk interaksi sosial
d. proses interaksi sosial
3) usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya
a. peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan
b. sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi
c. kondisi geografis dan penduduk
d. gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan
Kelas VIII
1) Permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk
a. Kondisi fisik wilayah dan penduduk
b. Permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya
c. Permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan
d. Permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan
2) Masalah penyimpangan sosial
a. Berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan
sosial dalam keluarga dan masyarakat
b. Berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat
3) Pranata dan penyimpangan sosial
a. Bentuk-bentuk hubungan sosial
b. Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat
c. Upaya pengendalian penyimpangan sosial
Kelas IX
1) Kondisi perkembangan negara di dunia
a. Ciri-ciri negara berkembang dan negara maju
2) Hubungan manusia dengan bumi
a. Peta tentang bentuk dan pola muka bumi
b. Keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia Tenggara
c. Mendeskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudera
3) Perubahan sosial budaya
a. Perubahan sosial-budaya pada masyarakat
b. Perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global
c. Tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan
6. Mata pelajaran Sejarah
Kelas VII
1) Kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia
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2) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalanpeninggalannya
3) Perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalanpeninggalannya
4) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa
Kelas VIII
1) Proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah
2) Proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia
3) Usaha Persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia
Kelas IX
1) Perang Dunia II (termasuk pendudukan Jepang) serta pengaruhnya terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik di
Indonesia
2) Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
3) Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat
4) Peristiwa tragedi nasional Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G 30 S/PKI dan konflik-konflik internal lainnya
5) Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi
6) Pperkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional
7. Mata pelajaran PPKn
Kelas VII
1) Hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat
2) Hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara
3) Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
4) Proklamasi kemerdekaan
5) Suasana kebatinan konstitusi pertama
6) Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945
7) Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama
8) Hakikat, hukum dan kelembagaan HAM
9) Kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
10) Upaya perlindungan HAM
11) Upaya penegakan HAM
12) Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
13) Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
14) Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
Kelas VIII
1)
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
2) Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
3) Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4) Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyakat
5) Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
6) Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia
7) Hasil-hasil amandemen UUD 1945
8) Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
9) Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
10) Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional
11) Peraturan perundang-undangan nasional
12) Kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
13) Pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia
14) Hakikat demokrasi
15) Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
16) Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
17) Makna kedaulatan rakyat
18) Sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
19) Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
Kelas IX
1) Pentingnya usaha pembelaan negara
2) Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Peran serta dalam usaha pembelaan Negara
Pengertian otonomi daerah
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia
Politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global
Dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Sikap terhadap dampak globalisasi
Pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa
Potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan
Peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa
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BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM

A. Tujuan
Kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk melihat secara langsung
dilapangan mengenai implementasi program pemberian subsidi. Untuk
memastikan pemberian subsidi terlaksana sebagaimana direncanakan, tepat
sasaran, tepat waktu dan berhasilguna secara optimal, maka monitoring dan
evaluasi perlu dilakukan antara lain untuk melihat:
1. Sosialisasi program dan sosialisasi panduan pelaksanaan oleh pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah
2. Fungsi dan kinerja organisasi pelaksana pada masing-masing tingkatan
3. Proses seleksi dan penetapan sekolah penerima subsidi
4. Proses penyaluran dan penyerapan subsidi
5. Tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi, dan pengelolaan
keuangan
6. Ketercapaian implementasi program
7. Pemanfaatan sarana laboratorium Komputer sesuai fungsinya
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seluruh jenjang, baik di tingkat
pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Kegiatan monitoring dan evaluasi
oleh pusat diarahkan untuk melihat kinerja di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
dan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota memantau kinerja
implementasi program di tingkat sekolah.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi dapat juga dilakukan
oleh masyarakat. Diharapkan masyarakat secara proaktif turut memantau
pelaksanaan program ini.
Monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik
terhadap rencana dan implementasi kegiatan guna perbaikan penyusunan
program tahun anggaran mendatang.

B. Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Organisasi pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
Pemberian Subsidi ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota
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BAB VIII
PENUTUP

Ketentuan-ketentuan dalam buku panduan pelaksanaan ini perlu disebarluaskan
kepada seluruh anggota masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan
pendidikan agar semua pihak ikut berperan aktif dalam pelaksanaan subsidi di semua
tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah).
Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, pada dasarnya segala bentuk
perubahan terhadap panduan pelaksanaan ini tidak dibenarkan. Pelaksanaan kegiatan
yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini merupakan tanggung jawab
dari penerima subsidi. Oleh karena itu semua pihak dihimbau agar melaksanakan
program ini sesuai dengan ketentuan.
Semoga program ini dilaksanakan dengan baik sehingga mutu pendidikan di
Indonesia, khususnya pada tingkat SMP meningkat secara signifikan.

Panduan Pelaksanaan Subsudi Peralatan Laboratorium Komputer SMP 2011 35

Milik Negara Tidak Diperdagangkan

Lampiran 1
Contoh form penilaian software pembelajaran
Format Penilaian CD Pembelajaran Interaktif
Mata Pelajaran
:
Merk Software
:
No
1

Aspek Penilaian

Kriteria

Y/T

ADMINISTRASI TEKNIS
a. Lisensi perangkat Lunak (Mandatori)
1. Jenis lisensi: Perpetual (sekali beli untuk selamanya)
tidak ada batas masa penggunaan.
2. Bila menggunakan sistem aktivasi aplikasi, aktivasi
tanpa menggunakan koneksi internet.
c. Layanan Purna Jual
1. Menyediakan layanan technical support melalui hotline
(telepon) dan website
2. Menyediakan sarana update (patch) secara online.

Ya
Ya

Ya
Ya
Skor Maks

2

TEKNIS PENYAJIAN

100

0

a. Penyajian

50

0

1. Fitur Interaktif dapat dilakukan dengan :

15

0

i. Penggunaan keyboard dan mouse untuk
berinteraksi dengan software
ii. simulasi interaktif diikuti dengan hasil serta
visualisasi.
iii. Visualisasi mengandung unsure multimedia (teks,
suara, video dan animasi)
2. Tampilan:

5
5
5
15

i. minimal 256 warna

5

ii. Jelas (tampilan terang, fokus, terbaca)

5

iii. Bisa beroperasi secara full screen
3. Suara:

0

5
10

i. jernih dan jelas

5

ii. Volume suara dapat diatur dan dimatikan

5

4. Memiliki navigasi yang memudahkan ekplorasi

5

5. Visualisasi tidak mengandung unsur SARA,
PORNOGRAFI serta Bias Gender

5

b. Fungsi

36

Skor

30

0
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No

Aspek Penilaian
1. Pengguna dapat menggunakan bahan ajar yang
tersedia untuk pembelajaran di kelas
2. Software dapat juga dimanfaatkan sebagai alat bantu
pembelajaran secara individual
3. memberikan pemahaman secara benar pada siswa
dari setiap topiknya
4. Ada proses mengukur pemahaman siswa pada setiap
topik dan pembahasannya
c. Bahasa (lisan dan tulisan)
1. Memiliki versi 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris.
2. Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa
yang baik dan benar.
3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

3

Y/T

5
10
5

20

0

10
5
5

PENGGUNAAN

100

0

a. Kemudahan penggunaan

60

0

1. Mudah dioperasikan oleh pengguna

20

2. Mudah untuk menggunakan bahan ajar yang telah
tersedia

20

b. Buku petunjuk/ tutorial

4

Kriteria
10

40

1. Memiliki panduan instalasi (tercetak)

20

2. Memiliki buku petunjuk penggunaan (user manual)

20

KOMPATIBELITAS

100

0

0

a. Requirements hardware

5

1. minimal prosessor Pentium 4 atau setara
2. minimal RAM 512 MB
3. dapat bekerja pada Operating sistem MS Windows
(98,2000,XP, Vista atau 7)
4. Memiliki CD instalasi yang lengkap ( termasuk plugin
yang dibutuhkan)

25
25
25

SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN (Lihat spesifikasi
khusus)
1
Bahan ajar dalam bentuk visualisasi yang memberikan
gambaran mengenai sistem dan proses yang terjadi
dalam setiap mata pelajaran.
2
Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi (SI) dan standar
kelulusan (SKL)

100

25

0

20
30
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Milik Negara Tidak Diperdagangkan
No
3
4
5

Aspek Penilaian
Bahan ajar memiliki kebenaran konsep, kesesuaian
konsep dengan penyajian dan sekuensial materi yang
logis
Bahan ajar merupakan sebuah aplikasi pemodelan
konsep dengan pendekatan CTL
Bahan ajar memiliki soal evaluasi untuk mengidentifikasi
kompetensi siswa disertai jawaban dan penjelasannya.

Kriteria
30

Y/T

10
10

Rekapitulasi Penilaian Software Pembelajaran
Mata Pelajaran
Merk Software

:
:

No
1

Aspek Penilaian
ADMINISTRASI TEKNIS
a. Lisensi perangkat Lunak (Mandatori)
b. Pelatihan
c. Layanan Purna Jual

2
3
4

TEKNIS PENYAJIAN
PENGGUNAAN
KOMPATIBELITAS
SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN
(Lihat spesifikasi khusus)

5

Kriteria

Y/T

KES

BOBOT
0.3
0.15
0.1

SKOR

NILAI

0.45
Nilai Total

Rambu-rambu pengambilan keputusan:
1.
2.
3.
4.
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Jika pada aspek penilaian 1.a ada T maka langsung tolak karena aspek
mandatori (bersifat wajib)
Aspek penilaian 1.b dan 1.c untuk baik tidaknya administrasi teknis
Nilai total yang diperoleh dari aspek penilaian 2,3,4,5 memberi gambaran kualitas
CD pembelajaran
Kriteria dalam menentukan derajat kualitas yaitu sebagai berikut:
Baik jika : Nilai Total > 90
Sedang jika : 90 > Nilai Toatal > 80
Jelek jika : Nilai Total < 80

Direktorat PSMP

