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Peningkatan  prasarana pendidikan

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta sanitasinya

Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA)
dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang rumah dinas guru dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya



Peningkatan  prasarana pendidikan

Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru
beserta sanitasinya

Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta
perabotnya

Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya

Pembangunan ruang guru beserta perabotnya

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya

Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta
perabotnya

Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif
beserta perabotnya



Peningkatan  sarana pendidikan

Pengadaan peralatan
Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi (TIK)

Pengadaan peralatan
Media Pendidikan

Laptop
Router
Proyektor
Printer
Scanner
Layer

Jenis Alat TIK Media Pendidikan

29
2
1
1
1
1
 

3
1
3
0
0
3
 



Rekap target dan anggaran DAK FISIK SD Tahun 2021

No Rincian menu kegiatan Jumlah SD Volum Satuan Nilai

1 Rehabilitasi ruang kelas dengan
tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya

6.672 22.704 Ruang 2.847.988.801.196

2
Rehabilitasi ruang
perpustakaan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya

1.551 1.551 183.342.657.336Ruang

3
Rehabilitasi toilet (jamban)
dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta
sanitasinya

4
Rehabilitasi ruang UKS dengan
tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang guru dengan
tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya5
Rehabilitasi ruang Kepala
Sekolah/Pimpinan dengan
tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya

6
Rehabilitasi ruang laboratorium
Ilmu pengetahuan alam (IPA)
dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta
perabotnya

7

1.753  5.168 Ruang 59.170.923.686 

227

1.070

405

29

228

1.076

405

29

Ruang

Ruang

Ruang

Ruang

             
 11.204.940.450

   137.974.065.723 

22.119.383.552

3.932.318.500



Rekap target dan Anggaran DAK FISIK SD Tahun 2021

No Rincian menu kegiatan Jumlah SD Volum Satuan Nilai

8
Rehabilitasi ruang laboratorium
komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya

37 37 Ruang 4.887.268.750

9
Rehabilitasi rumah dinas guru
dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta
perabotnya

369 609 67.479.461.957Unit

10 Pembangunan ruang kelas baru
(RKB) beserta perabotnya

Pembangunan toilet (jamban)
beserta sanitasinya

Pembangunan ruang UKS
beserta perabotnya

Pembangunan ruang
perpustakaan beserta
perabotnya

Pembangunan ruang guru
beserta perabotnya

673 1.457 Ruang 387.842.940.571

1.970

  2.018

1.816 

1.382

2.005

1.384

Paket

Ruang

Ruang

Ruang

271.185.999.520 

178.401.208.718 

395.642.091.387

317.033.477.348

12

13

14

11
  2.018

1.816 

15
Pembangunan ruang pusat
sumber pendidikan inklusif
beserta perabotnya

156 156 Ruang 32.915.074.168



Rekap target dan Anggaran DAK FISIK SD Tahun 2021

Jumlah SD Volum

Pembangunan ruang
laboratorium komputer beserta
perabotnya

Pembangunan rumah dinas
guru beserta perabotnya

Pengadaan peralatan teknologi,
informasi dan komunikasi (TIK)

Kegiatan Penunjang

No Rincian menu kegiatan Satuan Nilai

1.241 Ruang 293.066.116.754

385 445 113.523.502.252Unit

18

Total Kegiatan Fisik

TOTAL DAK FISIK 
SUBBIDANG SD 

4.748 Paket 1.046.126.210.200

33.867 54.552 

336.684.055.790

6.710.520.497.858

7.005.522.460.089 

17

16 1.241

4.748

Pengadaan media pendidikan19 7.365 7.472 Paket

20 295.001.962.231

*Sumber Aplikasi Krisna per-tanggal 28 Januari 2021 



Standar Rehabilitasi

1

2

REHABILITASI PRASARANA BELAJAR SD
(Rehab Ruang Kelas, Rehab Ruang
Perpustakaan, Rehab Toilet (Jamban), Rehab
Ruang Guru, Rehab ruang Kepala/Pimpinan,
Rehab Ruang UKS, Rehab ruang Lab IPA, Rehab
ruang Lab Komputer dan Rehab Rumah Dinas
Guru).

Rehabilitasi rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap 
bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% 
sampai dengan 45%; dan

Rehabilitasi rusak berat adalah rehabilitasi terhadap
bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari
45% sampai dengan 65%.

Perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pembangunan bangunan gedung Negara.

 



Standar pembangunan RKB
Pembangunan Ruang
 Kelas Baru (RKB) :

 

luas bangunan ruang kelas baru berikut selasar = 64 m2;
lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah
bukaan pintu keluar;
bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas
bangunan;
lahan siap bangun minimal luas 72 m2 dengan tidak
mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan
olahraga (15 x 20 m);
apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat
dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang
tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu
memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai
satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka  dapat
diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah,
kearifan lokal dan/atau kebutuhan;



Ukuran prabot

 

Gambar ruang kelas



Pembangunan Toilet (Jamban)
Toilet (jamban) diperuntukan bagi semua
warga sekolah baik guru maupun siswa
dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

tersedia sumber air bersih;
lahan siap bangun minimal luas 28 m2 dengan tidak mengurangi luas
minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
luas bangunan toilet (jamban) minimal 28 m2 (untuk 1 ruang jamban) dan
memperhitungkan lokasi sanitasi berup asaluran air bersih, air kotor/air
limbah dan kotoran, septic tank (septic tank bisa pembuatan baru atau
menggunakan yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar
sesuai kebutuhan) serta sumur resapan;
Dalam hal luas lahan tidak mencukupi untuk membangun toilet seluas 28
m2, pembangunan dapat dilakukan dengan cara memisahkan toilet
(jamban) pria dan wanita yang masing-masing luas sebesar 14 m2;
penataan tata ruang bangunan yang baik dengan memaksimalkan sistem
pencahayaan dan sirkulasi udara;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan
lokal dan/atau kebutuhan;
 lahan terletak pada tempat yang mudah diakses, dianjurkan di area depan
lingkungan sekolah.

Standar pembangunan toilet



Standar pembangunan toilet
Pembangunan Toilet (Jamban)
Toilet (jamban) diperuntukan bagi semua
warga sekolah baik guru maupun siswa
dengan ketentuan sebagai berikut:

 

Tersedia kelengkapan toilet (jamban) dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap   
          bilik terdapat tempat penampungan air (minimum 200 liter berisi air bersih),  
          kloset duduk/jongkok, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah pada
          setiap biliknya;
      b. 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap 
          bilik terdapat kloset duduk, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah   
          pada setiap biliknya, dan dapat digunakan untuk penyandang disabilitas; 
    c. 2 (dua) unit urinal untuk pria, kecuali bagi daerah yang mempunyai kearifan lokal 
         dapat menggunakan bentuk lainnya;
    d. 2 (dua) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk pria;
    e. 3 (tiga) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk wanita;
    f. tempat sampah; dan
    g. tempat penampungan air bersih (water tank).



Contoh gambar ukuran toilet (jamban)

 

 

Denah 1



Contoh gambar ukuran toilet (jamban)

 

 

Denah 2



Contoh gambar ukuran toilet (jamban)

 

 

Denah 3



Standar bangunan ruang UKS 

 

Pembangunan Ruang UKS dengan
 ketentuan sebagai berikut :

luas bangunan ruang UKS berikut selasar = 24 m2;
tersedia perabot ruang UKS yang terdiri atas:

lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu
keluar;
 bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
lahan siap bangun minimal luas 27 m2 (ilustrasi 3m x 9m) dengan tidak
mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai2
(dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktu rbangunan di
lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat
menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana
pembangunan ruang;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal
dan /atau kebutuhan;.

      a. 1 set tempat tidur;
      b. 1 lemari penyimpanan;
      c. 1 meja ½ biro; dan
      d. 2 kursi.

 

 



Contoh gambar ukuran ruang UKS

 

 

 



Standar bangunan
ruang perpustakaan

 

 

 

Pembangunan Ruang Perpustakaan
dengan ketentuan sebagai berikut :

luas bangunan ruang perpustakaan berikut selasar = 60,8 m2;
lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah
bukaan pintu keluar;
bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
lahan siap bangun minimal luas 72 m2 (ilustrasi 8m x 9m) dengan
tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan
olahraga (15 x 20 m);
apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan
di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat
struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk
menumpu bangunan di atasnya;
apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu
agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat
diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah,
kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
ruang perpustakaan dianjurkan memiliki ruang baca terbuka
dengan bentuk tetap memperhatikan kenyamanan, kemudahan
serta keamanan bangunan;
ruang perpustakaan dapat difungsikan juga sebagai ruang
kreatifitas sekolah, seperti panggung pagelaran seni, pameran dan
lain sebagainya;



Perabot ruang perpustakaan
 dengan jumlah dan ukuran minimal

 

 

 



Contoh gambar ukuran ruang perpustakaan

 

 

 



Standar bangunan ruang guru

 

 

luas bangunan ruang guru berikut selasar = 64 m2;
lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah
bukaan pintu keluar;
bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
lahan siap bangun minimal luas 72 m2 (ilustrasi 8m x 9m) dengan
tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan
olahraga (15 x 20 m);
apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan
di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat
struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk
menumpu bangunan di atasnya;
apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu
agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat
diperhitungkan dalam rencana pembangunanruang;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstu rtanah,
kearifan lokal dan/atau kebutuhan;

Pembangunan Ruang Guru dengan
ketentuan sebagai berikut:

 



Perabot ruang guru dengan
 jumlah dan ukuran minimal

 

 



Contoh gambar ukuran ruang guru 

 

 



Standar Bangunan Laboratorium komputer

Pembangunan ruang
Laboratorium Komputer dengan
ketentuan sebagai berikut :

 

 

bangunan ruang laboratorium komputer berikut selasar = 64 m2;
lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm;
terdapat 2 jenis pintu terpasang, yaitu :

tersedia perabot ruang laboratorium komputer, terdiri dari:

bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
setiap jendela terpasang teralis besi;

     a. pintu kayu/alumunium dengan bukaan kedalam;
     b. pintu besi dengan bukaan keluar; dan
     c. pintu sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dapat
        menjamin keamanan peralatan laboratorium komputer. 

       a. 28 set meja dan kursi siswa;
       b. 1 set meja dan kursi guru
       c. 1 mejaproyektor; dan
       d. 2 lemari besi penyimpanan alat TIK yang dapat menjamin  
           keamanan peralatan laboratorium komputer.



Standar Bangunan Laboratorium komputer

Pembangunan ruang
Laboratorium Komputer dengan
ketentuan sebagai berikut :

 

 

lahan siap bangun minimal luas 72 m2 (ilustrasi 8m x 9m) dengan
tidak mengurangi luas minimal
lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan
di lantai 2 (dua) ataulebih pada
ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu
yang memenuhi standar untuk
menumpu bangunan di atasnya;
apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu
agar dapat menumpu bangunan diatasnya, maka dapat
diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah,
kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan



Contoh gambar ukuran ruang laboratorium komputer 

 

 



Standar pembangunan Rumah Dinas Guru 

 

Pembangunan Rumah Dinas Guru
dengan ketentuan sebagai berikut :

bangunan rumah dinas guru dengan luas sebesar 36 m2 dengan
sanitasi berupa :

tersedia perabot rumah dinas, terdiri dari:

lahan siap bangun minimal luas 70 m2 (ilustrasi 10m x 7m) dengan
tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan
olahraga (15 x 20 m);
bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah,
kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
rumah dinas berada 1 (satu) lokasi dengan sekolah;

      a. saluran air bersih;
      b. air kotor/air limbah dan kotoran;
      c. septic tank (septic tank bisa pembuatan baru atau menggunakan
          yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar sesuai 
          kebutuhan); dan 
      d. sumur resapan.

      a. 2 tempat tidur;
      b. 2 lemari pakaian;
      c. 1 set meja dan kursi makan (4 buah); dan
      d. 1 set meja dan kursi tamu.

 



Perabot rumah dinas guru dengan
jumlah dan ukuran minimal 

 

 



Contoh gambar ukuran 
rumah dinas guru

 

 



Pembangunan Ruang Pusat
 Sumber Pendidikan Inklusif

1
 

 

Luas bangunan RPSPI = 36 m2; dan

2
 

Sebisa mungkin letak ruang 
inklusif terpisah dari bangunan lain.

Contoh gambar 

 
 



Estimasi harga perabot : 

RKB/Lab Komputer = Rp. 30jt
R.Perpustakaan = Rp. 20jt 
R.Guru = Rp. 20jt
R.UKS = Rp. 5,5jt
R.Inklusif = Rp. 15jt
Rumah Dinas Guru = Rp. 15jt

1
 

Estimasi biaya prabotan dan
 sarana pendidikan

 

Estimasi biaya pengadaan sarana :

•Peralatan TIK = Rp. 220jt-an.
•Peralatan Media Pendidikan = Rp. 45jt-an.

 

2
 

 
 



 

Tata Cara
Pelaksanaan
DAK FISIK
Subbidang SD
Tahun 2021

 

 



Metode pelaksanaan

 
 

Rehabilitasi 
dan

pembangunan
 

 

DAK FISIK bidang pendidikan
 tahun anggaran 2021

 

Peralatan 
pendidikan

Pengadaan barang dan jasa
 melalui penyedia
 barang dan jasa

Panitia Pengadaan Barang/
JasaDinas Pendidikan

Kabupaten/Kota
 



 
 

 

 

Kegiatan
Penunjang
DAK FISIK
Subbidang SD
Tahun 2021



 

 

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling
banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik per sub
bidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang
berhubungan langsung dengan DAK Fisik pada tahun
berkenaan, sebagai berikut :

Desain Perencanaan untuk Kegiatan
Kontraktual, Desain perencanaan ini
digunakan untuk kegiatan peningkatan
prasarana yang dilakukan oleh jasa
konsultansi konstruksi atau tim teknis.

Biaya tender adalah biaya yang
digunakan untuk kegiatan pengadaan
barang dan/atau jasa yang prosesnya
sejak dari identifikasi kebutuhan,
pemilihan penyedia, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

 

 

Desain Perencanaan untuk 
Kegiatan Kontraktual.A

 Biaya TenderB
 

Jasa pendamping/fasilitator non
Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK
Fisik yang dilakukan secara swakelola.

Tidak bisa dipilihC
 

Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan
Kontraktual, Jasa konsultansi pengawas
atau tim pengawas bertugas melakukan
pengawasan selama proses kegiatan
peningkatan prasarana berlangsung.

Penunjukan Konsultan 
Pengawas Kegiatan Kontraktual.D

 



 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah
yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan
oleh dinas pendidikan dalam rangka pra perencanaan,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan,
pemantauan dan evaluasi yang melibatkan antara lain:
•Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau
nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan;
•Badan yang menangani perencanaan daerah;
•Badan yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
•Inspektorat daerah;
•Unit pelaksana pengadaan barang dan jasa;
•Penyedia;
•Sekolah yang menerima manfaat. 

 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
di Pemerintah DaerahE

 

 

 

Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan
dalam rangka perencanaan, pengendalian
dan pengawasan merupakan perjalanan
yang dilakukan di wilayah sesuai
kewenangannya oleh dinas
pendidikan/APIP dan/atau dinas PUPR
ke/dari sekolah penerima pada saat
melakukan perencanaan, pengendalian
dan pengawasan.

Perjalanan dinas ke/dari lokasi 
kegiatan dalam rangka 
perencanaan, pengendalian dan
pengawasanF

 

Kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam Rencana
Kegiatan DAK Fisik, berupa biaya koordinasi antara OPD
dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk
honorarium pereviu.

Pelaksanaan reviu oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota.G

 



 

  

Kelengkapan
Prasarana dan
Sarana
Pemanfaatan
Bangunan Gedung

 

 

 



 

 

Ketentuan umum

Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan gedung
merupakan bagian dari pekerjaan rehabilitasi dan
pembangunan yang harus dilakukan.
Dalam melaksanakan rehabilitasi/pembangunan mengacu
pada peraturan perundang-undangan dan bangunan gedung
sekolah harus aman dan nyaman, serta dapat diakses dan
dimanfaatkan oleh semua orang.
Kelengkapan prasana dan sarana pemanfaatan bangunan
gedung terdiri atas:

      a. pekerjaan aksesibilitas bangunan;
      b. penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah;
      c. penyediaan rambu aman bencana; dan
      d. penyediaan informasi ruang yang direhabilitasi/dibangun.  

 

 



 

Pelaksanaan pekerjaan aksebilitas bangunan

Untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu
disediakan pada setiap sekolah yang direhabilitasi/dibangun sesuai dengan
keperluannya adalah sebagai berikut:

 Persyaratan teknis pekerjaan aksesibilitas untuk kemudahan pengguna penyandang

  

      a. pemasangan jalur pemandu berupa ubin pengarah (guiding block) dan ubin peringatan 
          (warningblock) pada setiap selasar/koridor ruang yang direhabilitasi/dibangun; 
      b. tangga landai (ramp) apabila ada perbedaantinggilantai pada bangunan sekolah di
           lantai dasar/bawah, bagi pengguna penyandang disabilitas yang menggunakan kursi   
           roda; dan  
      c. pegangan rambat (handrail) bagi pengguna penyandang disabilitas.

        disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Peraturan
        Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai persyaratan kemudahan
        bangunan gedung.

 

  

 

 

Perancangan rehabilitasi
pembangunan prasarana 



Pelaksanaan pekerjaan aksebilitas bangunan

 

 

  

 

 

Pegangan rambat (handrail)

Tangga landai (Ramp)



Pelaksanaan pekerjaan aksebilitas bangunan

 

 

  

 

 

Tangga landai (Ramp)



Pelaksanaan pekerjaan aksebilitas bangunan

Ubin Pengarah (guiding block)
Ubin Peringatan (warning block)

 

 

  

 

 



Pelaksanaan penyediaan fasilitas kebersihan

 

  

Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah yang dimaksud dalam kegiatan
rehabilitasi/pembangunan ini yaitu sebagai berikut:

Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:

    a. tempat cuci tangan dengan air yang mengalir beserta saluran pembuangan air kotor; dan
    b. tempat sampah tertutup yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah (organik, 
        anorganik dan kaleng/pecah belah).

     a. masing-masing harusdisediakan sesuai dengan jumlah ruang yang
         direhabilitasi/dibangun;
     b. penyediaan fasilitas kebersihan tidak perlu dilakukan untuk ruangan yang sudah 
         memiliki fasilitas kebersihan;
     c. dalam hal fasilitas kebersihan yang ada pada ruangan eksisting dianggap tidak layak 
          maka dapat disediakan dengan fasilitas baru; 
     d. fasilitas kebersihan diletakkan diluar selasar dan mudah dijangkau oleh siswa; dan 
     e. dalam hal ruangan atau bangunan memiliki lantai dua atau lebih maka fasilitas 
          kebersihan  diletakkan pada selasar ruangan dan mudah dijangkau oleh siswa.

 

 

 

Pelaksanaan penyediaan
fasilitas kebersihan ruangan
di sekolah



Pelaksanaan penyediaan
 rambu aman bencana

 

 

  

 

 

 

Penyediaan rambu aman bencana merupakan penyediaan tanda/simbol yang
memberikan informasi terkait dengan tanggap bencana.
Tanda atausimbol sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:

 Pembiayaan penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud diatas        

Persyaratan teknis penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud pada
angka 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan
rakyat mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung.

       a. tanda atau simbol petunjuk arah keluar ruangan dengan jumlah sesuai dengan 
           ruangan yang direhabilitasi/ dibangun;
       b. tanda atau simbol yang menunjukkan jalur evakuasi dengan jumlah sesuai dengan
           kebutuhan luas lokasi sekolah dan dapat memberikan informasi evakuasi; dan 
       c. tanda atau simbol tempat berkumpul dengan jumlah sesuai lokasi titik berkumpul 
           yang ada pada sekolah.

        dialokasikan dari salah satu rincian menu kegiatan DAK Fisik.



Pelaksanaan penyediaan informasi
ruang yang direhabilitasi / dibangun

 

Penyediaan Informasi Ruang yang direhabilitasi/dibangun
merupakan sarana untuk menyediakan informasi tentang
bangunan yang direhabilitasi/dibangun.
Sarana ini bisa berupa plakat yang terbuat dari batu
marmer/granit/logam/cetakan semen/kayu atau sejenisnya.
Plakatdipasang/ditempatkan di sampingpintumasuk pada
setiapruang yang direhabilitasi/dibangun.
Plakat berisi informasi sebagaimana contoh gambar dibawah ini:

  
RUANG ………………….. INI

DIREHABILITASI MENGGUNAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 20….
 

RUANG ………………….. INI
DIBANGUN MENGGUNAKAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 20….

 

 

 

 

30 CM 30 CM

20
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M

20
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M



Ketentuan lain yang harus diperhatikan

 

Perlindungan warga sekolah
Upaya untuk memastikan perlindungan wargasekolah dalam kegiatan
rehabilitasi/pembangunan di lingkungan sekolah yaitu:

 Perapihan kembali
Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) harus memastikan bahwa area kerja
dan lingkungan sekolah dimana pekerja rehabilitasi/ pembangunan kembali
dalam keadaan rapih dan tidak meninggalkan sisa-sisa material hasil
pekerjaan.

       a. pemasangan pagar pembatas pada area kerja;
       b. memastikan bahwa pekerja menjaga peralatan mereka dan bahan-bahan 
           hanya terbatas pada area kerja mereka termasuk barang-barang dari
           pemasok; 
       c. memastikan penggunaan material bahanbangunan yang tidak 
           membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan, antara lain:
           penggunaan bahan yang mengandung asbes, cat yang mengandung timbal 
           dan lain-lain; dan
       d. penggunaan listrik, air dan sanitasi pada saatpengerjaan 
            rehabilitasi/pembangunan harus memperhatikan aspek keamanan dan 
            kenyamanan.

  

 

 

 



 

 

 

Terima Kasih
 

  

 

 


