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1. Sumber Daya Manusia 

 1.1 Kompetensi pengoperasian komputer, jaringan dan internet 

  1.1.1 Lebih dari 90% tenaga pendidik mampu mengoperasikan 

Aplikasi Pengolah Kata 

  1.1.2 Lebih dari 90% tenaga pendidik mampu mengoperasikan 

Aplikasi Pengolah Angka 

  1.1.3 Lebih dari 90% tenaga pendidik mampu mengoperasikan 

Aplikasi Presentasi 

  1.1.4 Lebih dari 90% tenaga pendidik mampu menggunakan 

internet sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran  

  1.1.5 Kepala Sekolah mampu menggunakan internet sebagai sarana 

komunikasi 

  1.1.6 Lebih dari 90% tenaga kependidikan mampu mengoperasikan 

Aplikasi Pengolah Kata 

  1.1.7 Lebih dari 90% tenaga kependidikan mampu mengoperasikan 

Aplikasi Pengolah Angka 

  1.1.8 Lebih dari 90% tenaga kependidikan mampu mengoperasikan 

Aplikasi Presentasi 

  1.1.9 Minimal memiliki 2 (dua) orang tenaga pendidik dan / atau 

tenaga kependidikan yang mampu membuat jaringan 

komputer sederhana (contoh : koneksi wifi, printer sharing, 

file sharing) 

  1.1.10 Lebih dari 90% Tenaga Administrasi mampu menggunakan 

internet sebagai sarana komunikasi (TA) 

  1.1.11 Memiliki teknisi TIK (boleh pendidik maupun tenaga khusus) 

  1.1.12 Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus dalam 

pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah 

meliputi:  

• melaksanakan operasional Pusat Sumber Belajar; 

• mengembangakan konten Pusat Sumber Belajar; 

• mengelolah teknis jaringan Pusat Sumber Belajar;  

(Admin/teknisi PSB); 

• mengelolah Paket Administrasi Sekolah (PAS). 
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 1.2 Kompetensi pendidik dalam pembelajaran berbasis TIK  

  1.2.1 Lebih dari 75% pendidik mampu membuat bahan ajar dan 

bahan uji berbasis TIK 

  1.2.2 Lebih dari 75% pendidik mengembangkan bahan ajar dalam 

bentuk Bahan ajar berbasis TIK Berdasarkan Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar Berbasis TIK dari DITPSMA 

  1.2.3 Lebih dari 75% pendidik menerapkan pembelajaran dan / atau 

penilaian menggunakan jaringan (internet/intranet) 

 1.3 Kompetensi Pengelola Sekolah PSB 

  1.3.1 Penanggungjawab Program Sekolah PSB (Kepala sekolah ) 

telah: 

• menyusun dan mengesahkan program kerja PSB; 

• menyusun dan mengesahkan rencana anggaran PSB; 

• mengesahkan dan mengirimkan laporan perkembangan 

program PSB ke direktorat PSMA. 

  1.3.2 Penanggung jawab Pelaksana Sekolah PSB telah: 

• menyusun program pengelolaan sekolah PSB; 

• mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi program dan 

konten PSB; 

• menyusun program IHT internal dan eksternal; 

• mengkoordinir pelaksanaan program IHT internal dan 

eksternal; 

• mengirimkan konten PSB-SMA yang telah memenuhi 

syarat kepada Penanggung Jawab Mata Pelajaran; 

• mengkoordinir pelaksanaan pendampingan kepada 

sekolah mitra psb; 

  1.3.3 Tim Admin sekolah PSB telah: 

• menyusun program pengelolaan jaringan dan konten 

web site sekolah; 

• mengelola jaringan dan konten web site sekolah; 

• mengupdate web site secara berkala minimal 2 minggu 

sekali; 

• mengelola BA BU berbasis TIK; 

• pengelolaan informasi manajemen sekolah; 

• menyusun program perawatan dan perbaikan 

konektivitas jaringan internet; 

• melakukan perawatan dan perbaikan konektivitas 

jaringan internet; 

• melakukan perluasan akses web  PSB melalui jaringan 

LAN/ wireless LAN. 
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  1.3.4 Pengembang konten telah : 

• menyusun program pengembangan BABU berbasis TIK;  

• membuat pemetaan SK KD; 

• membuat  Silabus; 

• membuat RPP; 

• membuat peta BA BU; 

• membuat bahan ajar berbasis TIK sesuai mata 

pelajaran yang diampu; 

• membuat bahan uji berbasis TIK sesuai mata pelajaran 

yang diampu; 

• mendesiminasikan kemampuan mengembangkan BABU 

kepada pendidik lain; 

• mengkoordinir pembuatan BABU; 

• mengumpulkan bahan ajar dan menelaah BABU dari 

pendidik lain; 

• mengirimkan BABU kepada tim pengembang konten; 

• mengembangkan konten non bahan ajar pada website 

sekolah. 

  1.3.5 Lebih dari 75% tenaga administrasi mampu menggunakan dan 

mengoperasikan perangkat lunak untuk pengelolaan 

administrasi sekolah. 

 1.4 Peningkatan SDM 

  1.4.1 Melaksanakan IHT Internal bagi: 

• pengembang konten BA-BU;  

• pengembang konten non- BA-BU; 

• Admin;  

• pengelola SIM;   

  1.4.2 Melaksanakan IHT Internal untuk mengembangkan diri tenaga 

kependidikan terkait dengan: 

• kemampuan mengoperasikan komputer minimal 

pengolah kata dan angka; 

• kemampuan memanfaatkan internet; 

• kemampuan membuat jaringan komputer sederhana 

(contoh : koneksi wifi, printer sharing, file sharing); 

• kemampuan menggunakan perangkat lunak aplikasi 

administrasi sekolah; 

  1.4.3 Melaksanakan IHT Eksternal bagi: 

• pengembang konten BA-BU; 

• pengembang konten non- BA-BU; 

• Admin; 

• pengelola SIM; 
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2. Sarana dan Prasarana 

 2.1 Laboratorium komputer 

  2.1.1 Memiliki ruang laboratorium yang dapat menampung minimum 

1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang 

  2.1.2 Ruang laboratorium dilengkapi sarana  peralatan pendidikan 

meliputi: 

• komputer, printer, scanner (dimeja pendidik); 

• jaringan LAN(kabel/nirkabel) atau akses internet; 

• LCD Proyektor; 

• modul pembelajaran (hard copy atau softcopy); 

  2.1.3 Memiliki Laboratorium Komputer dengan jumlah komputer 

minimal 20 unit (berfungsi normal) yang terhubung  dengan 

internet. 

  2.1.4 Komputer pada laboratorium minimal 20 komputer dan telah 

terkoneksi dengan jaringan (LAN). 

  2.1.5 Telah memiliki dan mengadopsi jaringan menggunakan 

komputer dengan spesifikasi server. 

 2.2 Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

  2.2.1 Memiliki kapasitas bandwith rata rata yang tersedia di sekolah 

minimal 1 Mbps. 

  2.2.2 Keseluruhan  jaringan komputer di sekolah telah terhubung 

dengan LAN (kabel atau nirkabel). 

  2.2.3 Memiliki  website sekolah yang sering diupdate 

  2.2.4 Website sekolah (internet atau intranet) memiliki fitur:  

• pengelolaan konten pembelajaran;  

• pengelolaan SIM;  

• pengelolaan perpustakaan digital.  

  2.2.5 Website sekolah  (internet ataupun intranet) menyediakan  

bahan ajar berbasis TIK minimal 12 mata pelajaran 

  2.2.6 Ruang Pimpinan dilengkapi Komputer dan terdapat jaringan 

internet: 

• komputer/laptop; 

• printer; 

• koneksi intranet; 

• koneksi Internet; 
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  2.2.7 Ruang Pimpinan dilengkapi Komputer dan terdapat jaringan 

internet: 

• komputer/laptop; 

• printer; 

• koneksi intranet; 

• koneksi Internet; 

  2.2.8 Ruang pendidik dilengkapi Komputer dan terdapat jaringan 

internet: 

• komputer/laptop; 

• printer; 

• koneksi intranet; 

• koneksi Internet; 

  2.2.9 Ruang Tata Usaha dilengkapi Komputer dan terdapat jaringan 

internet: 

• komputer/laptop; 

• printer; 

• koneksi intranet; 

• koneksi Internet; 

  2.2.10 Memiliki jaringan LAN (kabel atau nirkabel) antar ruangan 

• Laboratorium Komputer; 

• Ruang Tata Usaha; 

• Ruang pendidik; 

• Perpustakaan; 

• Ruang Kepala Sekolah; 

  2.2.11 Terdapat hot spot di lingkungan sekolah yang menjangkau 

lebih dari 75% dari luas sekolah. 

  2.2.12 Menyediakan komputer lebih dari 1 tempat yang terhubung 

internet  selain di Lab komputer untuk mencari sumber 

belajar bagi Peserta Didik maupun pendidik. 

  2.2.13 Lebih dari 75% dari jumlah ruang kelas tersedia  perangkat TIK 

( LCD Projektor).  

  2.2.14 Perpustakaaan menggunakan aplikasi barcode untuk 

pengelolaan katalog, peminjaman dan pengambilan. 

  2.2.15 Ruang perpustakaan dilengkapi dengan bahan ajar berbasis TIK 

berbentuk CD/Multimedia minimal 16 mata pelajaran atau 

berupa dokumen yang dapat di akses dan di download oleh 

siapapun yang memerlukan. 

 2.3 Sumber daya listrik 
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  2.5.1 Memiliki Sumber Daya Listrik yang mecukupi (untuk PSB) 

minimal 22.000 watt. 

3. Pengelolaan 

 3.1 Organisasi 

  3.1.1 Memiliki administrasi Pendukung pengelolaan PSB dilengkapi 

sekurang-kurangnya terdiri: SK, uraian tugas, program kerja 

dan jadwal kegiatan.  

  3.1.2 Memiliki Tim PSB yang terdiri: penanggung jawab PSB, 

penanggung jawab pelaksana PSB, admin, pengembang Konten 

bahan ajar, pengembang konten non bahan ajar. 

  3.1.3 Program Kerja Sekolah PSB memuat minimal: program 

sosialisasi, pogram peningkatan kemampuan dan optimalisasi 

tenaga pendukung PSB, program peningkatan dan 

pemanfaatan sarana pendukung PSB, program peningkatan 

pengelolaan administrasi sekolah berbasis TIK, program 

peningkatan peran warga sekolah dan stakeholder, program 

kemitraan. 

  3.1.4 Sosialisasi PSB pada seluruh warga sekolah dan komite sekolah 

 3.2 Perencanaan 

  3.2.1 Memiliki Peta Bahan Ajar yang tersedia di server sekolah. 

  3.2.2 Memiliki rencana pengembangan bahan ajar berbasis TIK. 

 3.3 Pedoman 

  3.3.1 Memiliki pedoman pengelolaan PSB yang diterbitkan oleh 

direktorat pembinaan SMA, sekurang kurangnya terdiri dari: 

konsep PSB-SMA, panduan pengelolaan sekolah PSB, 

pengelolaan website PSB-SMA, penyusunan Bahana ajar 

berbasis TIK, penyusunan Bahana Uji berbasis TIK, panduan 

kemitraan, panduan Bimtek, strategi dan implementasi 

Program PSB. 

  3.3.2 Sekolah memiliki panduan/juknis pengelolaan PSB sekurang 

kurangnya atas: pengelolaan PSB tingkat sekolah, pengelolaan 

website tingkat sekolah, pelaksanaan tugas pengembang 

konten, pelaksanaan tugas pengelola SIM tingkat sekolah, 

pelaksanaan tugas admin tingkat sekolah, pelaksanaan 

kemitraan sekolah PSB. 

 3.4 Kemitraan 

  3.4.1 Menjalin kemitraan dengan sekolah sekitar (minimal 5 sekolah 

mitra). 
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  3.4.2 Menjalin kemitraan dengan  SMA lain dan atau lembaga 

terkait, yang tertuang dalam  rencana program, dokumen 

kemitraan (MOU), dan laporan pelaksanaan program 

kemitraan. 

  3.4.3 Melakukan kemitraan dengan lembaga lain (non kependidikan) 

dalam pengelolaan sekolah PSB ( minimal 1 lembaga). 

 3.5 Perancangan dan Pembuatan Materi. 

   Perancangan dan pembuatan materi sesuai dengan 

karakteristik pembelajaran e-Learning. 

   Lebih dari 75% BA BU yang menggabungkan kekuatan  

Multimedia (audio, video, animasi) dan Interaktif. 

4. Proses Pembelajaran 

 4.1 Perencanaan Pembelajar 

  4.1.1 Lebih dari 90% pendidik melakukan pemetaan SK/KD. 

  4.1.2 Lebih dari 90% silabus yang dibuat pendidik sesuai dengan 

hasil pemetaan SK/KD. 

  4.1.3 Lebih dari 90% RPP yang disusun pendidik sesuai dengan 

Silabus. 

  4.1.4 Lebih dari 90% Bahan Ajar Berbasis TIK  yang disusun pendidik 

sesuai dengan RPP. 

 4.2 Pelaksanaan pembelajaran 

  4.2.1 Lebih dari 75% tenaga pendidik menerapkan pembelajaran 

berbasis TIK (pembelajaran yang didukung dengan sarana TIK). 

  4.2.2 Lebih dari 75% terjadi interaksi dengan baik secara 

synchrounous maupun asynchronous. 

  4.2.3 Lebih dari 75% peserta didik merasakan manfaat pembelajaran 

berbasis TIK dalam meningkatkan hasil belajar. 

5 Website Sekolah PSB 

 5.1 Fitur website 

  5.1.1 Website sekolah dapat diakses di internet dengan fitur 

sekurang-kurangnya: profil sekolah, berita, data prestasi, data 

ketenagaan, data kesiswaan, forum, pooling. 

  5.1.2 warga sekolah dapat mengakses secara  Internet atau Intranet 

konten-konten berikut ini: KTSP, silabus, RPP, bahan ajar 

berbasis TIK, bahan uji berbasisi TIK. 
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 5.2 Sistem informasi manajemen (SIM) 

  5.2.1 Menggunakan sebagian atau seluruh modul-modul di bawah 

ini: 

• memiliki aplikasi penerimaan peserta didik baru; 

• memiliki aplikasi pengelolaan data personal Peserta 

Didik, 

• memiliki aplikasi pengelolaan hasil proses 

pembelajaran Peserta Didik, 

• memiliki aplikasi pengelolaan proses keuangan, 

• memiliki aplikasi pengelolaan data pendidik dan 

karyawan, 

• memiliki aplikasi pengelolaan aset dan perlengkapan, 

• memiliki aplikasi publikasi informasi, 

• memiliki aplikasi konsolidasi laporan periodik 

pendidikan, 

• memiliki aplikasi pengelolaan ruangan belajar, 

• memiliki aplikasi pengelolaan jadwal pengajaran, 

• Memiliki aplikasi pengelolaan jadwal pendidik 

mengajar, 

• Memiliki aplikasi pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler 

  5.2.2 Memiliki Media pemberian informasi digital (berbasis web) 

bagi orang tua peserta dididk  meliputi: 

• kemajuan hasil belajar peserta didik 

• program sekolah 

• absensi Peserta didik 

• kedisiplinan peserta didik 

6 Dukungan 

 6.1 Dukungan Eksternal 

  6.1.1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prop./ Kab./Kota, 

memberikan dukungan kebijakan pelaksanaan program SKM 

  6.1.2 Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prop./ Kab./Kota, 

memberikan dukungan sarana dan prasarana TIK 

  6.1.3 Dukungan Dinas Pendk. Prov/Kab/Kota kepada  sekolah dalam 

pencapaian SNP dalam bentuk: visitasi, fasilitas, pendanaan 

  6.1.4 Dukungan Dinas Pendk. Prov/Kab/Kota kepada  sekolah dalam 

memberikan dukungan dana operasional TIK 

  6.1.5 Komite/Yayasan memberikan dukungan kebijakan Pelaksanaan 

Pembelajaran berbasis TIK 
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  6.1.6 Komite/Yayasan memberikan dukungan komite sekolah dalam  

pelaksanaan Program PSB 

  6.1.7 Komite/Yayasan memberikan dukungan sarana dan prasarana 

TIK 

  6.1.8 Komite/Yayasan memberikan dukungan dana operasional TIK 

  6.1.9 Orang Tua/Wali siwswa memberikan dukungan sarana dan 

prasarana TIK 

  6.1.10 Orang Tua/Wali siwswa memberikan dukungan dana 

operasional TIK 

  6.1.11 Lembaga/instusi lainnya memberikan dukungan dana 

operasional TIK 

  6.1.12 Lembaga/instusi lainnya memberikan dukungan dana 

operasional TIK 

  6.1.13 Ada pendampingan Perpendidikan Tinggi, LPMP, P4TK/PPPG 

dalam rangka pemanfaatan TIK berupa : konsultasi, pelatihan 

dan fasilitasi serta bentuk lain yang relevan Dibuktikan 

misalnya dengan : MoU, Hasil Konsultasi, Dokumen hasil 

kegiatan 

  6.1.14 Ada dukungan asosiasi profesi, organisasi non struktural 

(MKKS, MGMP, Dewan Pendidikan, dan lembaga pendidikan 

lain) dalam  rangka pemanfaatan TIK berupa: koordinasi dan 

fasilitasi 

7 Pembiayaan 

 7.1 Biaya operasional 

  7.1.1 Sekolah mengalokasikan biaya pengembangan sarana TIK:     

• Penambahan perangkat pendukung PSB 

• Perawatan 

• Perluasan Jaringan 

  7.1.2 Sekolah mengalokasikan biaya operasi meliputi : 

• Penyusunan bahan ajar dan bahan uji berbasis TIK 

• Biaya operasi kegiatan manajemen jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain 

sebagainya 

 

8 Pengawasan 
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 8.1 Pengawasan proses pembelajaran 

  8.1.1 Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pemantauan 

pemanfaatan TIK dalam  proses pembelajaran pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran 

dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, 

pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi 

  8.1.2 Pengawasan meliputi pemantauan:  supervisi, evaluasi, 

pelaporan, tindak lanjut hasil pengawasan. 

  8.1.3 Komite sekolah pelaksanaan pemantauan pemanfaatan TIK  

secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan TIK 

 8.2 Supervisi 

  8.2.1 Kepala sekolah dan pengawas melakukan supervisi 

pemanfaatan TIK dalam pengelolaan akademik yang dilakukan 

secara teratur dan berkelanjutan. 

 8.3 Evaluasi 

  8.3.1 Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap program PSB 

meliputi : 

• Infrastruktur TIK  di sekolah 

• Program kerja tahunan pemanfaatan TIK, pada akhir 

tahun angaran sekolah 

• Memiliki laporan dan tindak lanjut 

Minimal salah satu jenis evaluasi terlaksana satu kali setahun, 

meskipun tanpa disertai laporan dan catatan tindaklanjut 

  8.3.2 Melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan PSB 

9 Pelaporan 

 9.1 Pelaporan 

  9.1.1 Membuat laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan 

transparan 

  9.1.2 Melaporkan perkembangan keterlaksanaan PSB setiap 3 bulan 

sekali mencakup: 

• Penggunaan dana 

• Perkembangan program PSB 

• Perkembangan bahan ajar dan bahan uji yang telah 

disusun oleh pengembang konten sekolah 
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  9.1.3 Mempunyai dokumen laporan aksesbilitas koneksi oleh admin 

secara periodik 

  9.1.4 Melaporkan perkembangan Sarana dan prasarana meliputi: 

• kelengkapan perangkat dan sarana multimedia 

• ketersediaan LAN dan sarana prasarana jaringan 

internet 

• penyediaan internet based content 

• implementasi Paket Administrasi Sekolah 

• aplikasi Perkantoran 

  9.1.5 Melaporkan Program PSB meliputi: 

• Infrastruktur di sekitar sekolah 

• Peningkatan SDM dalam proses belajar mengajar 

berbasis TIK 

• Pemenuhan fasilitas /sarana prasarana 

• Administrasi dan manajemen 

• Dukungan 

  9.1.6 Melaporkan perkembangan bahan ajar dan bahan uji 

• Jumlah mata pelajaran yang dikembangkan 

• Jumlah mata pelajaran yang dikembangkan 

• jadwal pembuatan bahan ajar dan bahan uji 

  9.1.7 Melaporkan perkembangan sekolah mitra PSB minimal 4 

kali/triwulanan 

 

Sumber referensi: Direktorat Pembinaan SMA. 2012. Konsep PSB SMA. 

 


