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I. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS, 
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU, DAN PEMBANGUNAN  

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR 

Ruang kelas dan perpustakaan adalah fasilitas umum yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi 
standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana 
dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi 
standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas 
tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/ pembangunan ruang kelas dan ruang 
perpustakaan harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan.  

A. Standar rehabilitasi ruang kelas, dan pembangunan perpustakaan. 

1. Rehabilitasi Ruang Kelas  
a. Ukuran ruangan menyesuaikan dengan ukuran ruang kelas yang 

akan direhabilitasi. 
b. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai. 
c. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang 

digunakan. 

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru  
a. Ukuran ruangan = 7.00 m x 8.00 m  
b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m. 
c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai. 
d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang 

digunakan. 

3. Pembangunan Perpustakaan 
a. Luas ruang minimal 56 m2 dengan lebar minimal 5 m. 
b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m. 
c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai. 
d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang 

digunakan. 
e. Dapat dibangun secara berdiri sendiri, menempel pada 

ruang/bangunan yang sudah ada (lama), atau dibangun di atas 
ruang/bangunan lantai1 (struktur bangunan lantai satu sudah 
disiapkan untuk bangunan 2 lantai dengan menggunakan dana selain 
DAK tahun anggaran 2012).  

B. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan 

Sambil menunggu cairnya dana, sekolah segera melakukan 
persiapkan pelaksanaan rehabilitasi, antara lain: 
a. Mempelajari petunjuk teknis secara lebih seksama dan 

menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis 
pelaksanaan serta pelaporan; 
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b. Membuat papan informasi, dengan ketentuan sebagai berikut : 
c. Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm. 

d. Papan Informasi dipasang/ditempatkan disekitar lokasi pekerjaan, 
mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan 

tidak terkena/tertimpa air hujan, serta tidak rusak selama 
pelaksanaan. 

e. Papan Informasi paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut: 

1) Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah, 
2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana, 

3) Informasi tentang progres pelaksanaan rehabilitasi, 
4) Bagan organisasi Panitia dilengkapi dengan nama-nama 

anggotanya, 

5) Gambar kerja dan rencana biayanya, 
6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja. 

f. Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga 

kerja yang terdiri atas, mandor, tukang dan pekerja. 
g. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan 

rehabilitasi dilaksanakan. 
Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus 

disediakan oleh sekolah dan tidak boleh dibebankan kepada DAK yang 

diterima oleh sekolah. Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai 

setelah DAK dari pemerintah diterima oleh sekolah. 

 

C. Pelaksanaan rehabilitasi 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah pada saat 

pelaksanaan pekerjaan antara lain: 

1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan 

rehabilitasi dan jadual kerja yang telah dibuat; 

2. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis yang 
telah disusun; 

3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam Buku Kas 
Umum (BKU) pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-

bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan 
mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan 
pelaksanaan program; 

4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan secara disiplin dan 
tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat 

rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota dan yang lain untuk diarsipkan); 

5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan 

pekerjaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota antara lain : 

1) Realisasi kemajuan pekerjaan; 

2) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

6. Sekolah wajib membuat dokumentasi progres selama masa 
pelaksanaan pembangunan ruang RKB, berupa foto-foto kegiatan 

pembangunan, minimal : 

1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%); 



3 

 

 
  

2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik  
25%, 50%,  dan 75%; 

3) Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai dikerjakan (100%). 

 

II. PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS REHABILITASI 
RUANG KELAS RUSAK BERAT DAN RUSAK SEDANG 

 

A. Persyaratan Umum 
Rehabilitasi ruang kelas rusak beratbertujuan untuk meningkatkan 
kualitas  pembelajaran dalam rangka upaya penuntasan Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Perencanaan 
rehabilitasi ruang kelas rusak beratbagi sekolah penerima program, 

dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan komponen 
bangunan yang mengalami kerusakan pada masing-masing sekolah. 
 

B. Persyaratan Teknis 
Rehabilitasi ruang kelas rusak berat mengacu pada Permendiknas 

nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk 
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Pembakuan Bangunan dan Perabot 
Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah tahun 2004, dan Pedoman Teknis Rumah dan 
Bangunan Gedung Tahan Gempa, dilengkapi dengan, Metode dan 
Cara Perbaikan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya 

tahun 2006. 
Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus 

memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian 
mínimum 20 tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam 
pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak beratharus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut : 
 
1. Acuan pedoman pekerjaan dan pemakaian bahan 

Peraturan teknis bangunan yang digunakan dalam rehabilitasi 
ruang kelas rusak berata dalah peraturan-peraturan tersebut di 

bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya: 

a. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana 
dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; 

b. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004, 
tanggal 30 Desember 2004, tentang Pembakuan Tipe Sekolah 

Menengah Pertama; Tatacara Perencanaan Bangunan Gedung 
Sekolah Menengah Umum SNI 03-1730-2002; 

c. Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung 

SNI 03-2847-2002; 
d. Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung 

SNI 03-1729-2002; 

e. Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003; 
f. Tatacara-perencanaan ketahan gempa untuk bangunan gedung, 

SNI 03-1726-2003; 
g. Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, 

SNI-03-1727-1989; 

h. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000; 
i. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI); 

j. Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-
1990; 



4 

 

 
  

k. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga 
Kerja; 

l. Peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah 
Indonesia. 

2. Komponen Bangunan 
a. Pekerjaan Pondasi  

Jenis pondasi bermacam-macam tergantung dari kondisi tanah, 

beban, dan bahan dimana pondasi tersebut akan dibuat. 

Jenis pondasi menurut konstruksi yang dapat digunakan:  
1) Pondasi Dangkal, antara lain fondasi setempat dan menerus 

2) Pondasi Dalam, antara lain fondasi sumuran, tiang panjang, 
dan tiang bor 

Jenis pondasi menurut bahan yang digunakan:  
1). Pondasi pasangan batu bata,  
2). Fondasi pasangan batu kali,  

3). Fondasi beton bertulang,  
4). Fondasi dari bahan kayu,  

5). Fondasi baja antara lain pipa baja, atau gabungan baja 
dengan beton (komposit) 

b. Pekerjaan Struktur 

Bagian-bagian bangunan/ruang yang akan dibangun yang 
merupakan pekerjaan struktur adalah sloof, kolom, balok dan 
balok ring harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan 

ketentuan teknis yang berlaku. Jenis struktur yang digunakan 
disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 

Jenis struktur yang dapat digunakan:  
1) Struktur beton bertulang (beton mutu K-175, setara dengan 

campuran 1 PC: 2 PS: 3KR sesuai SNI) 

2) Struktur baja dengan tegangan tarik 1400 kg/cm2  
3) Struktur baja ringan (sesuai dengan perhitungan struktur, 

spesifikasi bahan, dan jaminan dari pabrik pembuatnya)  

4) Struktur kayu disesuaikan dengan SNI yang berlaku   
 

Struktur beton untuk bangunan tidak bertingkat:  
1) Sloof bangunan ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 6 Ø 

12 

2) Sloof selasar ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 4 Ø 12 
3) Kolom praktis ukuran minimal 15/15 dengan tulangan 4 Ø 

10 
4) Kolom struktur ukuran minimal 20/25 dengan tulangan 6 Ø 

12  

5) Ring balk ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 4 Ø 12 
6) Balok latai (balok diatas kusen) ukuran minimal 12/15 

dengan tulangan 4 Ø 10 

Struktur beton untuk bangunan bertingkat: 
Ukuran dan jumlah tulangan untuk sloof, kolom, balok dan plat 

struktural harus dihitung kekuatannya berdasarkan beban yang 
bekerja dan mutu bahan yang digunakan, sehingga diperoleh 
kekuatan struktur yang aman.  

Pedoman teknis bahan dan pekerjaan, digunakan peraturan 
(SNI) yang berlaku. 
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c. Pekerjaan Dinding 
Bahan dinding yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-

masing daerah. Pada dasarnya apapun bahan material yang 
digunakan untuk pembuatan dinding, semaksimal mungkin 

harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna 
ruangan tersebut.  
Apabila dinding bangunan terbuat dari papan kayu, maka 

hendaknya papan-papan kayu tersebut tersusun dengan rapi, 
rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan 
nyaman bagi pemakai ruangan tersebut serta dapat mengurangi 

kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada 
masing-masing ruangan tidak saling mengganggu. 

Dinding pada umumnya terbuat dari bata, namun pada daerah-
daerah tertentu dinding bangunan dapat dibuat dari bahan lain 
yang terdapat disekitar lokasi proyek, misalnya. 

Jenis dinding yang dapat digunakan  :  
1) Pasangan batu bata atau batako (tebal minimal 13 cm, 

termasuk plesteran) 
2) Papan kayu (minimal kayu kelas kuat 2, dengan tebal 

minimal 2 cm) 

3) Ferosemen/dinding simpai, dengan tebal minimal 3 cm 
4) Dinding beton ringan (setara hebel, celcon block dll) 

5) Dinding komposit ex pabrik, disesuaikan dengan spesifikasi 
bahan, perhitungan kekuatan, jaminan dari pabrik 
pembuatnya 

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, disesuaikan dengan 
peraturan (SNI) yang berlaku. 

d. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 

Luas total bukaan pintu dan jendela harus memperhatikan 
kecukupan pencahayaan dalam proses belajar mengajar. 

Minimal luas total pintu dan jendela yang harus disediakan 
adalah 20% dari luas total lantai dalam satu bangunan. 
Pekerjaan kusen dan daun pintu/jendela merupakan bagian 

bangunan yang dipasang bersama-sama atau pararel dengan 
pemasangan dinding, namun demikian karena sifatnya yang 
peka terhadap gores dan air, maka dalam pemasangannya 

memerlukan alat-alat bantu dan alat-alat pelindung. Kusen 
pintu dan jendela menggunakan bahan kayu, alumunium, baja, 

atau PVC. Sedangkan untuk daun pintu dan jendela 
menggunakan rangka dan panel dari kayu, alumunium, baja, 
PVC, atau kaca. 

 
Semua pekerjaan kayu yang dicat, harus dimeni dan diplamir 

terlebih dahulu. Pengecatan dilakukan dengan pelapisan lebih 
dari satu kali sehinga diperoleh hasil yang baik, rapi, halus dan 
rata.  

 
Jenis kusen kayu yang digunakan:  

 Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (ukuran jadi minimal 

5,5/11 cm). 
Jenis daun pintu bila digunakan kayu, maka:  

 Panel pintu kayu solid minimal kelas kuat 2 (tebal rangka 

minimal 3,8 cm, tebal panel pengisi minimal 2,5 cm). 
Jenis daun jendela bila digunakan kayu, maka:   
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 Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (tebal rangka minimal 2,8 

cm),  
Kaca jendela :  

 Kaca polos tebal 5 mm. 

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, diseuaikan dengan 
peraturan (SNI) yang berlaku. 

 
e. Pekerjaan Kuda-kuda dan Rangka Atap 

Pekerjaan Kuda-kuda dan rangka atap merupakan bagian 
rangka untuk menopang penutup atap. Bentuk atap dan bahan 
yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-

masing daerah, antara lain rangka kayu, rangka baja, dan 
rangka baja ringan. 

Jenis bahan untuk rangka atap dan kuda-kuda yang dapat 

digunakan: 
1) Bahan kayu minimal kelas kuat 2, dilapisi bahan anti 

rayap/residu, 
2) Bahan baja bisa berupa profil siku atau pipa, dengan mutu 

baja minimal ST 37, 

3) Baja ringan, atau bahan lain disesuaikan dengan spesifikasi, 
perhitungan, dan jaminan dari pabrik pembuatnya. 

Bahan listplang yang digunakan, bila digunakan kayu, maka 
harus merupakan jenis kelas kuat 2 (tebal minimal 2 cm). 
Bahan lain bisa digunakan dengan mempertimbangkan faktor 

ketahanan terhadap cuaca, kertersediaan bahan, dan harga 
pasar setempat. 

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, disesuaikan dengan 

peraturan (SNI) yang berlaku.  
 

f. Pekerjaan Penutup Atap 
Bahan penutup atap yang digunakan menyesuaikan kondisi 
masing-masing daerah. Penggunaan bahan penutup atap yang 

mengandung asbes tidak diperkenankan.Bahan penutup atap 
yang dapat dipakai:  

 
Genteng (beton atau tanah liat), dipasang di atas reng 
Genteng metal (bahan seng, zincalume, baja lapis seng, corrugated 
metal sheet) dengan ketebalan minimal 0,28 mm dipasang di atas 
rangka atap.  

 
g. Pekerjaan Langit-Langit / Plafon 

Plafon atau langit-langit adalah bidang penutup konstruksi 

atap, sehingga ruang akan terlihat rapih dan terasa lebih segar 
karena plafon juga berfungsi sebagai isolator radiasi panas 

matahari dari penutup atap. Ketinggian plafon minimum adalah 
3,5 m agar memenuhi kecukupanpenghawaan bagi pengguna 
ruang yang bersangkutan dan disarankan untuk dicat dengan 

warna terang. Penggunaan bahan penutup plafon yang 
mengandung asbes tidak dipekenankan. 
 

Bahan rangka plafonyang dapat dipakai : 
Kayu kelas kuat 3, ukuran 4/6 dan 6/10, 

Besi holow (tebal minimal 0,4 mm).  
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Bahan penutup plafon yang dapat dipakai :  
1) Tripleks (tebal minimal 4 mm), 

2) Papan gipsum (tebal minimal 0,8 mm), 
3) Papan semen fiber (tebal minimal 4 mm).  

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan disesuaikan dengan 
peraturan (SNI) yang berlaku.  
 

h. Pekerjaan Lantai 
Bahan lantai yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-
masing daerah. 

Bahan penutup lantai yang dapat dipakai : 
1) Keramik ukuran 30x30 cm (KW 1), 

2) Lantai teraso, dengan ketebalan lapisan minimal 1 cm, 
3) Papan kayu kelas kuat 2 (tebal minimal 2 cm).  

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan disesuaikan dengan 

peratran (SNI) yang berlaku.  
 

i. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci 
Pekerjaan penggantung berupa engsel-engsel pintu dan jendela, 
sedangkan pengunci adalah grendel, pengunci untuk pintu, 

serta hak angin untuk jendela. 
Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat 
kekuatan dan keawetan sehingga dapat menahan beban dan 

berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun jendela 
minimal dipasang 2 (dua) buah engsel dan untuk daun pintu 

dipasang 3 (tiga) buah engsel. Pada daun pintu dipasang 
pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun 
jendela dipasang grendel dan hak angin. Semua pekerjaan harus 

dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela dapat 
berfungsi dengan sempurna. 

 

j. Pekerjaan Instalasi Listrik 
Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus benar-benar 

memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang 
digunakan hendaknya berkualitas baik sehingga dapat berfungsi 
dengan baik dalam waktu cukup lama. Disamping itu perlu 

diperhatikan keamanan dan keselamatan bila terjadi genangan 
air atau banjir. Titik lampu, saklar, stop kontak harus dipasang 

dengan rapih, mudah dikontrol.Panel sikring ditempatkan pada 
tempat yang mudah terlihat dan dicapai. 
Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan 

(SNI) yang berlaku. 
 

k. Pekerjaan Plumbing dan Drainasi 

Pekerjaan plumbing dan drainasi disini dimaksudkan adalah 
seluruh pekerjaan pengadaan sumber air bersih, pemasangan 

pemipaannya dan air kotor dan wastafel, pemasangan kran-kran 
dan wastafel/zink termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air 
hujan secara sistematis sehingga tidak mengganggu 

kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan. 
 

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan 
(SNI) yang berlaku.  
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l. Pekerjaan Finishing dan Perapihan 
Pekerjaan finishing meliputi pekerjaan antara lain: pengecatan 

dinding, pengecatan plafon, pengecatan pintu dan jendela, 
pengecatan listplang. Sedangkan pekerjaan perapihan pada 

dasarnya merupakan penyempurnaan atau perapihan pekerjaan 
yang telah selesai namun masih diperlukan penyempurnaan. 
Sebagai contoh, misalnya terdapat pintu yang tidak dapat 

dibuka/tutup dengan sempurna; jika terdapat cat yang masih 
kurang rata, plesteran retak-retak, dan sebagainya. 
Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan 

(SNI) yang berlaku. 
 

m. Perabot 
Pekerjaan rehabilitasi adalah termasuk perbaikan atau 
pembelian perabot baru. Jenis perabot dan tata letaknya 

mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah 
Dasar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

tahun 2004. 
 

III. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG KELAS DAN 
PERPUSTAKAAN 

Pengguna utama ruang kelas dan perpustakaan adalah siswa sekolah dasar 
yang secara anatomis memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga ukuran 
perabot harus dibuat sesuai dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu standar 
dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan harus memenuhi 
standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana 
dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.  

A. Standar Perabot Ruang Kelas  

Persyaratan perabot ruang kelas harus memenuhi Standarisasi Perabot 
Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi: 

a. Kualitas  

b. Keamanan penggunaan 

c. Kenyamanan dalam penggunaan 

d. Kemudahan dalam pemakaian 

e. Kemudahan dalam pemeliharaan 

f. Kemudahan dalam perbaikan 

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam 
penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar 
ditentukan sebagai berikut:  
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Ukuran standar perabot ruang kelas 

NO JENIS PERABOT 
P 

(cm) 
L 

(cm) 
T 

(cm) 
KET 

1 
Meja siswa tunggal 60 55 65 - 

71 
 

2 
Meja siswa ganda 120 55 65 - 

71 
 

3 Meja guru 75 60 73  

4 Kursi siswa 38 38 40  

5 Kursi guru 45 40 43  

6 Papan tulis gantung/dinding 240 120   

7 White board standar 240 120   

8 Papan Jadwal 60 40   

9 Papan absensi 60 40   

10 Papan piket 80 60   

11 Almari ruang kelas 70 - 80 40 - 
60 

180  

 

B. Spesifikasi Teknis Perabot Ruang Kelas  

1. Meja siswa dan meja guru  

a. Bahan untuk  rangka  menggunakan kayu dengan daun meja dari 
papan kayu atau multiplek tebal 18 mm, 

b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat 
dengan pasak dan lem kayu, 

c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang 
serasi. 

2. Kursi siswa dan kursi guru 

a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu atau rotan dengan dudukan 
dan sandaran dari papan kayu kelas II dengan tebal 18 mm atau rotan, 

b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat 
dengan pasak dan lem kayu. Sedangkan untuk rangka berbahan rotan 
menggunakan sambungan yang sesuai. 

c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang 
serasi. 

3. Papan tulis gantung/dinding 

a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka  dari kayu 
ukuran 4/6 yang dipasang dibagian belakang papan tulis, 

b. Sambungan menggunakan paku dengan kepala yang dibenamkan,  

c. Finishing menggunakan cat dof untuk papan tulis dengan warna hitam.  
 

4. Whiteboard standar 

a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka  dari 
aluminium, 

b. Finishing menggunakan lapisan formika warna putih yang direkatkan 
dengan lem kayu. 

5. Almari ruang kelas 

a. Bahan untuk rangka  menggunakan kayu dengan dinding penutup dari 
teakwood tebal 4mm untuk merapikan bagian tepi digunakan vinir jati,  
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b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat 
dengan pasak dan lem kayu, 

c. Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi. 

C. Kebutuhan Perabot Ruang Kelas  

1. Alternatif 1 
 

NO JENIS PERABOT JUMLAH SATUAN 

1 Meja siswa tunggal 32 buah 

2 Meja guru 1 buah 

3 Kursi siswa 32 buah 

4 Kursi guru 1 buah 

5 White board standar 1 buah 

6 Papan Jadwal 1 buah 

7 Papan absensi 1 buah 

8 Papan piket 1 buah 

9 Almari ruang kelas 1 buah 

2. Alternatif 2 
 

NO JENIS PERABOT JUMLAH SATUAN 

1 Meja siswa ganda 16 buah 

2 Meja guru 1 buah 

3 Kursi siswa 32 buah 

4 Kursi guru 1 buah 

5 White board standar 1 buah 

6 Papan Jadwal 1 buah 

7 Papan absensi 1 buah 

8 Papan piket 1 buah 

9 Almari ruang kelas 1 buah 
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II. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG PERPUSTAKAAN 

 

A. Standar Perabot Ruang Perpustakaan  
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Persyaratan perabot ruang perpustakaan harus memenuhi Standarisasi 
Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi: 

a. Kualitas  

b. Keamanan penggunaan 

c. Kenyamanan dalam penggunaan 

d. Kemudahan dalam pemakaian 

e. Kemudahan dalam pemeliharaan 

f. Kemudahan dalam perbaikan 

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam 
penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar 
ditentukan sebagai berikut:  

1. Ukuran standar perabot perpustakaan 
 

NO JENIS PERABOT 
P 

(cm) 

L 

(cm) 

T 

(cm) 
KET 

1 Rak buku 120 
a = 35 
b = 45 

180 
 

2 Meja baca siswa 53 35 26  

3 Meja ½ biro 120 70 75  

4 Meja komputer 120 70 75  

5 Meja pengolahan 120 70 75  

6 Kursi kerja 45 40 43  

7 Karpet 350 200  
Tepi 
diobras 

 

B. Spesifikasi Teknis Perabot Perpustakaan  

1. Spesifikasi teknis perabot perpustakaan 

a. Rak buku 

1) Bahan menggunakan papan tebal 2 cm atau multiplek tebal 18 
mm. untuk merapikan bagian tepi, dapat ditutup dengan vinil atau 
vinir jati dengan menggunakan lem kayu.   

2) Sambungan menggunakan paku skrup yang diperkuat dengan lem 
kayu 

3) Finishing menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi  

b. Meja baca siswa 

1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan daun meja dari 
papan atau multiplek tebal 18 mm.   

2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang 
diperkuat dengan pasak dan lem kayu 

3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi  

 

c. Meja ½ biro 

1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 
18 mm.   

2) Sambungan menggunakan dengan paku atau sekrup yang 
diperkuat dengan lem kayu 

3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi  

d. Meja komputer 
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1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 
18 mm.   

2) Sambungan menggunakan konstruksi dengan paku atau sekrup 
yang diperkuat dengan lem kayu. 

3) Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi  

e. Kursi kerja 

1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu atau rotan dengan 
dudukan dan sandaran dari papan kayu kelas II dengan tebal 18 
mm atau rotan. 

2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang 
diperkuat dengan pasak dan lem kayu. Sedangkan untuk rangka 
berbahan rotan menggunakan sambungan yang sesuai. 

3) Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang 
serasi. 

 

C. Kebutuhan Perabot Perpustakaan 

1. Perabot Perpustakaan 
 

No Jenis Perabot Jumlah Satuan 

1 Rak buku 12 buah 

2 Meja baca siswa 16 buah 

3 Meja ½ biro 1 buah 

4 Meja komputer 1 buah 

5 Meja pengolahan 1 buah 

6 Kursi kerja 2 buah 

7 Karpet 2 lembar 
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D. CONTOH GAMBAR. 
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