KEMENTE RIAN K E UANGAN REPUBLIK IND ONE SI A
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATlHAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 148 /PP/ 2 0 17
TENTANG
PEDOMAN STANDAR RUANG KELAS PINTAR (SMART CLASSROOMj
DI LlNGKUNGAN BADAN PE NDIDIKAN DAN PELATlHAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATlHAN KEUANGAN .

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan Kepu tu san Menteri Keu angan Nomor
974 / KMK.Ol / 2016 tentang Im ple men ta s i In is ia tif Stra tegis
Program
Reforma si
Birokras i
dan
Tran sformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan, pengemban gan
s umber daya manusia m elalu i Kem en terian Keuangan
Corpo ra te University telah d itetapkan se bagai sal ah sa tu
tema sentral dalam ini siatif s trategis program reformasi
birokrasi dan transformasi kelembagaan;

b.

bahwa dalam rangka implementasi Kementerian Keu angan
Corporate University , meningkatkan ku alitas sarana dan
prasarana,
dan
memenuhi persyaratan peraturan
perun d ang-u n d a n gan te n tang pelayanan publik di
Iingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ,
perlu disusun Standar Ruang Kelas Pintar (Sma rt
Classroomj di lingkungan Bad a n Pendidikan dan Pela tiha n
Keuangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksu d
dalam huruf a dan huruf b, per-lu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pen did ikan dan Pelatihan Keuangan tentan g
Pedoman S tandar Ru a n g Kelas Pintar (Smart Classroom) di
lingkungan Bad an Pendidikan dan Pelatihan Keua n ga n ;

1.

Ke putu sa n Presiden Nomor IO/TPA Tahun 201 7 tentang
Pembe rh e n tia n dan Pengangkatan Dari dan Dal am Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Keuangan ;

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomo r 974 /KM K.Ol /2016
tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reforma si
Birokrasi dan Tran sformasi Kelem bagaan Kementerian
Keuangan ;

3.

Keputusan Kepala Badan Pendid ikan dan Pe1a tih a n
Keuangan Nomo r KEP-1 52 / PP/2 016 tentang Ped oman
Standar Saran a dan Prasarana di Lingkungan Badan
Pendid ikan dan Pela tihan Keuangan;

4.

Kepu tus an Kepala Badan Pen d id ikan dan Pela tih a n
Keuan gan Nomor KEP- 140 /PP/ 2 0l 7 te ntan g Ceta k Biru
Kementerian Keuangan Corporate University;
MEMUTUS KAN :

Menetapkan

KEP UTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN TENTANG PEDOMAN STANDAR RUANG KELAS
PINTAR (SMA RT CLA SSROOMj DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATlH AN KEUANGAN.
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Men etapkan Pedoman Standar Ruang Kela s Pin tar (Smart
Classroom) di lin gkungan Bada n Pend id ika n dan Pelatihan
Keuangan sebagaimana tercantu m dalam Lampiran yang
merupakan ba gian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keu an ga n ini .

KEDUA

Sekre taris Badan Pcn didikan dan Pelatih an Keuanga n, Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Ba lai Pend id ikan
dan Pelatihan di lingkungan Badan Pend idikan dan Pelatihan
Keuangan bertanggung jawab terhadap penera pan dan
pencapaian standar Ruang Kelas Pintar (Sma rt Classroom)
ses uai dengan kewenangan masing-mas ing.

KETIGA

Dalam melaksanakan Keputusan Kepala Bad an Pen didik an da n
Pelatihan Keuangan ini :
a . Sekretaris Bad an Pendid ikan dan PeIatihan Keuangan;
b . Kepala Pusat Pendidikan d an Pelatihan; dan
c . Kep ala Balai Pendidikan d an Pelatinan,
sebagaim a na dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan pelaksanaannya.

KEEMPAT

Pada s aat Keputusa n Kepa la Ba dan Pen d id ikan dan Pelatihan
Keu angan ini mulai berlaku, pemenu ha n standa r Ruang Kelas
Pin tar (Smart Class room) di lingkungan Badan Pendidikan da n
Pelatihan Keuanga n hams disesuaikan dengan ketentuan dalam
Keputusan Kepal a Badan Pendidikan d an Pelatihan Keuan gan
ln1.

KELIMA

Keputusan Kepa la Badan Pendidikan dan Pela tihan Keuan ga n
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Kepu tusa n Kepala Bad an Pend idika n dan Pela tihan
Keuangan ini disampaikan kep ad a:
1. Menteri Keuangan;
2 . Wakil M en teri Keuangan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
Sekretaris Bad an Pendidikan dan Pelatihan Keuan gan;
Pa ra Kepal a Pusat Pendidikan d an Pelatih an di lingkunga n
Badan Pendidikan dan Pelatiha n Keuangan; dan
7 . Para Kepala Bal ai Pen d id ikan dan Pela tihan di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .

3.
4.
5.
6.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Des ember 2017
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN.
ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
03 1 001
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK I ND ONE SIA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA. BADAN PENDID IKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-148 / PPj201 7
TENTANG PEDQMAN STANDAR RUANO KELAS
PINTAR (SMAR T CLASSROOM) DI LfNGKVNGAN
BADAN PEND IDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kementerian

Keuangan

memiliki

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang keuan gan negara untuk membantu Presiden dalam

men yelenggarakan pemerintah an negara . Peran strategis Kemen terian Keuangan
dalam pengelolaan k euangan negara perlu didukung dengan Sumber Daya

Manusia

(SDM)

yang

handal,

akun tabe l,

dan

kornpeten,

serta

dapat

menyelesa ikan tugas dengan efektif dan efisien. Bada n Pendidikan d an Pelatihan
Keuangan merupakan unit yang memiliki tanggu ng jawab dalam pengembangan
SDM pengelola keuangan dan kek ayaan negara me lalu i penye lengga raan
pendidikan dan pelatihan. Dalam menj alan kan

tan ggung jawab tersebut,

Kementerian Keuangan yang d alam hal ini ad alah Badan Pend idikan dan
Pelatihan Keuangan akan menggunakan strategi Corporate University .
Corporate Univers ity d idefinisikan sebaga! strategi yang diguna kan u ntuk

mencapai vis i dan rnis i Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan link and

match antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-n ilai
den gan target kinerja Kemen terian Keuangan dan dilak sanakan oleh seluruh
ele men Kementerian

Keuangan de ngan

Badan

Pendidikan

dan Pelatihan

Keuangan sebagai motor penggerak utarna bagi sumber daya man u sia keuangan
negara.

Implementasi

Kemen terian

membutuhan

dukungan

infrastruktu r.

Adapun

dar-i

salah

Keuangan

berbagai
satu

Corporate

bidang,

duku nga n

sa lah

Univers ity
satu nya

infrastruktur

yan g

ini

adalah
akan

dila ksana kan ad alah Ruang Kelas Pinta r (Smart Clas s room) a ta u kel as pin tar d i
lingkungan Badan Pendidikan dan Pela tihan Keuan gan.

B. Maksud dan Tuj uan
I. Maksud

Maksud Ped oman Standar Ruang Kelas Pinta r (Smart Classroom) di lingku ngan
Badan Pendidikan d an Pelatihan Keuan gan adalah:
a . sebagai d asar bagi Pusat Pendid ikan d an Pelatih a n d an Ba lai Pendidikan
dan Pelatihan dalam merencanakan pengadaan Ru an g Kelas Pintar (Smart

Class room);
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-2b. sebagai acuan bagi Pusat Pend idikan dan Pela tihan dan Balai Pend idikan
d an Pelatihan d alam pemenuha n pe rle ng kapan Ruang Kelas Pin tar (Smart
Classroo m); dan

c. sebagai k endali mutu sarana da n prasara n a pada Ruang Kelas Pintar

(Smart Classroom) Badan Pen didikan dan Pelatihan Keu an gan .
2 . Tujuan
Pedoman Standar Ru a n g Kela s Pintar (Sma rt Classroom) d i lingkungan Bad an

Pendidikan dan

Pelatihan

Keuan gan bertujuan

u ntuk menjamin dan

meningkatkan mutu layan an Bad an Pen didikan dan Pelatihan Keuangan

dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui dukungan sarana dan
pras arana teknologi informasi yang layak dan berkualitas.
C. Sasaran
Sasaran pe netapan Pedoman Standar Ruang Kela s Pintar (Smart Classroom)
di lingkungan Badan Pendidikan d an Pelatihan Keuangan a dalah :
1. terbentuknya

s tandar baku Ruang Kelas Pin tar (Smart Classroom) di

lingku ngan Bad an Pendidikan dan Pelatihan Ke u an ga n;

2 . terjaminnya ku alita s layan an penyele nggaraan pembelajaran di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keu angan; dan

3. te rpen u h inya saran a dan prasarana pembelajaran yang berbasis teknologi di
lin gkungan Badan Pend id ikan dan Pelatihan Keuangan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Ped oman Standar Ruang Kelas Pin tar (Smart Classroom) d i

lingkungan Bad an Pendid ikan dan Pelatihan Keuangan meliputi pengaturan
ten tang s tandar layout dan inte rior ruangan, peran gkat teknologi informasi,
sarana di dalam k elas , dan ku a litas bangunan Rua n g Kelas Pin tar (Smart

Classroom), s erta prosedur pelak san aan pemban gunan .
Pedoman S tandar Ruang Kelas Pintar (Sma rt Classroom) di lingkunga n Badan
Pendidikan d an Pela tiha n Ke u anga n d ituj ukan untuk se lu ruh Pusat Pendidikan
dan Pelatihan d an Balai Pendidikan dan Pelatihan di Lin gkunga n Bada n

Pen didikan dan Pelatihan Keuan gan .
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E. Pengertian Umum
Pengertian u mu m dalam ped oman ini mcliputi hal berikut:
I. Ruang Kelas Pin tar (Sma rt Classroom) adalah kelas yang meman faa tka n

teknologi guna mengoptimalkan proses pembelajaran . Smart classroom atau

kelas pintar adalah ruang kela s yang didesain khusus mengga bungkan ko nsep
pembelajara n kon ve nsional dengan teknologi infonnas i untuk memberikan

kemudahan pelaksanaan pembelajaran balk bagi pengajar maupun pe serta
pembelajaran;

2 . Standar ada lah persyaratan meIalui seb u ah kesepaka ta n ya ng di dalamnya
terdapat spesifikasi teknis atau kriteria akurat yang digunakan se bagai aeuan
mengenai suatu barang, proses , atau jas a;
3 . Fasilitas adalah s emua kelengkapan sarana dan prasarana pada bangu nan

gedung dan lingkungannya agar dapa t dia kses dan digunakan oleh semua
orang untuk melaksanakan kegiatannya;

4 . Sarana adalah segala sesuatu yang dapat di paka i sebagai al a t dalam me ncapai
tujuan , lebih ditujukan untuk barang bergerak, seperti meja , kursi, laptop,
papan tulis, jlipchart, LCD , alat tulis kantor;

5 . Pra sarana ada lah segala sesuatu yan g merupakan

penunjan g utama

terselenggaranya suatu proses, lebih ditujukan untuk baran g tidak bergerak ,
seperti gedung aula , ruang kela s , ruang diskusi, asrama , perpustakaan ,

tempat ibad a h .
F. Fungsi Ruang Kelas Pin tar (Smart Cl assroom)
1. Meningkatkan kola bora s i dan interaksi a n tara pengajar dengan peserta, da n

antar peserta dalam proses pembelajaran;

2 . Merupakan

s trategi

t ransformatif

d ari

pembelajaran

tradisional

ke

pembelajaran d igital yang berrna kna , rnenarik, dan terhubung (meanin!1fU l,
engaging, and connected);
3 . Memungkinkan peserta pembelajaran urituk mengakses su mber-sumbe r
digital dan beri nteraksi dengan sistem pembelajaran di mana saja dan kapan
saja.

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIA
-4 BAB II
KOMPONEN STANDAR RUANG KELAS PINTAR (SMART CLASSROOM) PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Ped ornan Standar ruang kelas pi n tar (Smart Classroom) di lingkungan Ba dan
Pendidikan dan Pelatihan Keuan gan dilaku kan te rhadap komponen- komponen
berikut ini :
A. Standar Layout d an Interior Rua n g Kela s Pin tar (Smart Classroom)
1. Kapasi tas maksimum peserta pembelajaran sebanyak 30 orang;

2 . Interior ruan gan didesain menarik dan nyarnan u ntuk mendukung kegiatan
pe rnbelajaran di dalarnnya, seperti:
a . Cat dinding menggunakan warna-wa rna yang menenan gkan dan da pat
menstimulasi kerja otak, seperti warna krem dan wama-warna pastel.
Permainan warna yang da pa t diaplikasik an pa da d ind in g atau plafond;
b. Dind ing dapat diolah untuk memberikan es tetika pada ruangan, misalnya
dengan kombinasi cat, permainan bentuk atau material , wallprinting
tematik, atau lukisan ;
c . Ruangan

didesain

s edemikian

rupa

sehingga peran gkat teknologi

informa si dan komunika si, kabel kom puter, lampu, stop kontak, atau
kabel utilitas lainnya ters impan rapi dan terlihat menarik ;
d. Terdap at rak penyimpanan perlen gkapan kelas se bagai ele me n int erior
dan dide sain menarik.
B.

Standar Sarana di da larn Ru an g Kela s Pin tar (Sma rt Classroom)
Peran gkat sta ndar di dalam Ruan g Kelas Pintar (Smart Classroom) mengacu
kepada standar sarana dan prasaran a kelas reguler yan g ditambahkan dengan
perangkat teknologi in formasi dan kornunikasi. J enis perangka t te knologi
informasi dan komun ikas i yang dibutu hkan pada s etia p rua ngan Ru ang Kelas
Pin tar (Smart Class room) berbeda -beda se suai den gan k eb u tuhan rna singrnasing pernbelaj aran. Berikut ini adala h pe rala tan ya n g d ibutuhkan pa da
Ruan g Kela s Pintar (Smart Classroom):
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Pe ral atan Ru ang Kela s Pin tar (Smart Class room)
No

Peralatan Yang Dibu tuhkan

1.

Smart Control

2.

Digital OHP/ Docu ment Scanner

3.

Audio System Customized

4.

CCTV

5.

Projector Interactive

6.

Integrated UPS

7.

Lighting System

8.

Projector linked Tablet

9.

Meja Pe ngaj ar Custo mized

10 . Meja Pese rta Pembelaj aran Customized
I !.

Pop-up desktop s ocket

12 . Display Signage
13 . PC /Laptop /Tablet u ntuk pese rta
pembelaj ara n
14.

Video Sy s tem with presentation s w itcher

I S . Video Cap turing Tools
16 . Presens i Online
17 . Perala tan Video Conference

18 . Perala tan Video Streaming
19 . FTP Se rver
20. In sulator Suara

Wajib

Tambaha n

"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
""
"
""
"
"

""

C. Standar Pe rangka t Te knologi In forma s i p ada Ru a n g Kela s Pin ta r (Smart

Classroom)
Ruang Kela s Pin tar (Sma rt Class room) me nggarnbarkan suatu lingkungan

berbas is tekno logi informa si dan komu nikasi yang digu nakan pengajar dan

peserta pembelajaran dalam interaksi pembelajaran. Teknologi informasi dan
komunikasi tersebut diterapka n melalui pen gad aan infras truktu r perangkat
kera s maupun perangka t lu n a k , yakni :
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1. Peralatan pada m eja pen gaja r
Meja pengajar didesain sedemikian rupa se h ingga dapat memuat perangkat

teknologi berikut:
a. Kom puter

1) Monitor [berada di atas meja , namun tesimpan di dalam desk s ehingga
tidak menutupi pandangan pen gajar ke siswa) ;
2) CPU Console di dalam drawer meja ;

3) K ey board d i atas meja;
4) Mouse d i atas m ej a ;

5) Spesifikasi Mini mal: CPU is + 4GB DDR3 + 500GB HOD + Monitor 19"+ Win 10
pro + Office 20 16 .

b. Smart Control

1) Sebuah

pe rangkat

pengendali

berupa

tablet

(touchs creen)

yang

te rhubung de ngan p roye ktor, sistem pengaturan pencahayaan , presenter

switcher dan audio sistem;
2) Perangkat in i digunakan untuk mengkontrol fungsi Audio (vol+, vol-,
mute), D isplay (On/O!fJ, Source PC/HDMI, VGA, blank, Lig htn ing (Full,
Dimm, Off).

c. Pop -up Desktop Socket / Table Top K it
Merupakan port di atas atas meja yan g dilengkapi dengan :
1) Pow er port uniuersal;

21 Kabe l HDMI (laptop pengajar ke presenter switcher] ;
3) Kabel VGA (laptop pe ngaja r ke p resente r switcher]:
4) Kabel Audio j ack 3 .5" male {laptop pengajar ke au d io sistem] ;

51LAN Cable (un tuk la p top pengajar,

connected to switch) .

6) Port USB yang terhubung dengan PC Pengajar (akses USB belakang CPU
Console).

d. Digital OHP/ Document Scanner

11 Merupakan Fu ll H D camera untuk menampilkan buku ykertas /tulisan
tan garr/ benda lainnya di meja pengajar sehingga dapat di ta m pilkan di
Proyektor Utama;
2) Dilengkapi la m pu LED untuk men in gka tkan pencahayaan;
3) Alat ini te rhubung ke pres enta tion s witcher se bagai salah satu optional

input.
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e. Video System
I) Digital Med ia Presentation Sy s tem (Presentation Switcher)

2)

1) Input VGA

: computer + external (Pop-up Desktop Socket)

2) Inp ut HDMI

: external (Pop -up Desktop Socket)

3) Input Audio

: computer + external (Pop-up Des ktop Socket)

4) Output

: Projector

Digita l Media Receiver with Air Media;

31 Digital Graphic Engine;
4)

Digital Modula r Matrix Switcher set 14 x 8;

5) HDBaseT Tras mitter and Receiver.

f

Video Capture Tools: Cap ture Live HD + HDD;

g. Menggunakan meubelair yang did esain khusu s un tu k men gajar se hingga
d a pat memuat perangkat teknologi yang teIah dij ela ska n pad a bagian

sebelumnya .
2. Perala tan pada meja pe serta pembelaja ran
a. PC Table t (30 tablet untuk siswa + I tablet untuk pengajar + I tablet u n tuk
petugas jaga) dengan Spesifikasi is + memori min.256GB + Touchscreen
min. 12" + Windows + Office
b. Meja
I I 1 meja untuk 2 orang s iswa;
2) Terdapat 15 meja ukuran 60cm x 180cm SmartDes k /Flip top tabel;
3) Dilengkapi dengan table-top power kit ] Pop-up Desktop Socket yang

berisi colokan power dan dis play port bila dimungkinkan;
4) Meja dapat dilipat apabila tidak digunakan;
5) Saa t kela s dibentuk untuk Workgrup Lab (posisi default) , per kelompok

terdiri dari 2 meja SmartDesk se hingga terdapat 3 meja s ma rtdesk yang
tid ak digunakan (di lipat dan di taruh d i belaka ng k ela s],
c. Kursi

1) 1 ku rsi untuk 1 siswa, total 30 kursi siswa;
2) Movable Student Chair;
3) Kurs i plastic d engan rangka bes i dengan 5 rod a,
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-8 3. Peralatan Kela s
a. Networking
I) A ccess Poin t 4 titik;

2) Switch 24 Port [u ntuk 6 PC kelompok + PC Pen gaj a r + Jaringan BPPK +
4 Access Point);
3 ) 8 RJ4 5 Fema le port untu k 6 PC Kelompok + I PC pengajar + I ekstra sx ]
laptop pengajar;
4) 8 buah Ka bel UTP+RJ45 Male @ 3 .5meter (PC ke tembok);
5) Rangkaian UTP Ka be l k e Switch;
6) 2 Power Port + LAN Port di setiap titik kompu te r kelompok.
b . Perangkat Vid eo Confe rence
1) Standing TV;
2) Policom Video Conference;
3) HD Camera CAM-IPTZ-lOO;
4) TV LED 55";
5) UPS.

c . Perangkat Video Streaming
1) Live Captu re HD;
2) HD Camera (CA M-IPTZ-lOO);
3) Touch Screen Convenience GUI (CAPTURE-TPMC-4SM);

4) SD Ca rd UH S-l 64GB.

d . A ud io System
I) 2 buah wireless M icrop hone (2 cl ip-on atau I clip-on + I handheld wireless

micj ;
2) Pow er A mplifier;
3) DSP (Digital Signal Processing);
4) Speaker;
5) Subwoofer;
6) Goosnect M icrop h one;
7) M ixer.

e. Pres ensi Online
1) Software Presensi;

2) PC sebagai Serve r Da ta finge r print;
3) Finger Prin t/ A ccess Ca rd Reader USB;
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f

FTPServer

Untuk menyimpan hasil recordin g kela s

g. Lighting system
1) Universal Dimmer;
2) Lighting Automa tion Proces sor;
3) Lighting panel terma suk MCB dan keypad.

h . ProyektorjProyektor Interak tif;
1.

Perangka t CCTV;

J. Alat Perekam Sua ra dan aktivitas beserta perangkat penyimpanan d ata;
k. Uninterruptible Pow er Supply (UPS).
I. Insulator Suara . Dapat berupa material ban gu nan dengan ku alitas kedap

suara atau bahan khusus sebagai pered am bunyi pacta d in d in g, Iantai atau

plafond.
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PENUTUP

Demikia n Pedoma n Standar Rua ng Kelas Pintar (Smart Classroom) d i lingku ngan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disusun sebagai acuan untuk

pelaksa naan pemenuhan Ruang Kelas Pin tar (Smart Class room) Kemen teria n
Keuangan

Corpora te University . Pedo man ini diharap kan sarana

penunja ng

peningkatan kualitas pela ksa n aa n tuga s d an fu ngsi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keu angan .
KEPALA BADAN PENDlDlKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN.

ttd.

m
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