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TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN PENDIDIKAN

NON FORMAL DI BALAI PEMASYARAKATAN, LETIIIBAGA PEIIIBINAAN

KHUSUS ANAK, LEMBAGA PENEMPATAN ANAK $EMENTARA, RUMAH

TAHANAN NEGARA, DAN LEIIIBAGA PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Apriltahun Dua Ribu Enam Belas

Q7-A4-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan K. Dusak, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11

Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, untuk selanjutnya disebut

PIHAK KESATU;

2. Harris lskandar, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

berkedudukan di Gedung E lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Pusat, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dinidan Pendidikan Masyarakat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



3. Hamid Muhammad, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Gedung E lantai 5,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas

nama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk selanjutnya

disebut PIHAK KETIGA;

4. $umarna Surapranata, selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di

Gedung D lantai 1 1, Jalan Pintu 1, $enayan, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan

atas nama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK

KEEMPAT secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan

perjanjian kerja sama berdasarkan pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman antara

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nornor : M.HH-08.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor: 02/|V/NWZA15

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Balai Pemasyarakatan, Lembaga

pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan

Negara, dan Lernbaga Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paeal I
TUJUAN

perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal di Balai Pemasyarakatan,

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara,

Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah :

a. Program sekolah terbuka SD, SMP dan SMA;

b. Penyusunan model Pembetaiaran;
c. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;

d. Koordinasi dan/atau fasilitasi bantuan penyediaan pendidik'

(2) Penyelenggaraan pendidikan non formal :

a. Program pendidikan keaksaraan;
b. Program pendidikan kesetaraan (Paket A,B,C);

c. Penyediaan bahan ajar;



d. Program pelatihan keterampilan (sertifikat kompetensi);

e. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;

f. Bantuan pendidik dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan

sebagai tenaga instruktur/tutor.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan peserta penyusunan model pembelajaran;

b. Menyiapkan peserta peningkatan kapasitas untuk pengelolaan program

pendidikan non formal;
c. Menyiapkan data latar belakang pendidikan Warga Binaan

Pemasyarakatan WBP) sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah

dijalani;
d. Menyiapkan tempat pembelajaran, tempat uji kompetensi dan peserta didik;

e. Mengusulkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai penerima

paket program Pendidikan; dan

f. Menyiapkan pengelolapendidikan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Membantu penyediaan sarana pembelajaran pendidikan nonformal;

b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan layanan pendidikan non formal

dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan

instansi terkait;
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan non formal di

balai pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga

penempatan anak sementara, rumah tahanan negara, dan lembaga

pemasyarakatan.

(3) PIHAK KETIGA mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Membantu penyediaan sarana pembelajaran pendidikan dasar dan

menengah;
b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar dan

menengah dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan

kabupaten/kota, dan instansi terkait;

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan

menengah di balai pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak,

Iembaga penempatan anak sementara, rumah tahanan negara, dan

lembaga pemasyarakatan.

(4) PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melakukan koordinasi penyediaan pendidik dengan dinas pendidikan

provinsi, dinas pendidikan kablkota dan instansi lain yang terkait;



b. Memantau dan mengevaluasi penyediaan pendidik di balai

pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan

anak sementara, rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjaniian kerja sama ini

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Paeal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA

PIHAK paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang

disepakati PARA PIHA'K.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabita terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja

sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK

sampai dengan berakhirnya nota kesepahaman, dan dapat diubah atau diakhiri

dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(Zl Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri

perjaniian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak

lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya

kegiatan yang sedang bedalan yang dimulai sebelum pemberitahuan

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecualijika disetujui oleh

PARA PIHAK.



(1) perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila

terjadi:
a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan

kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian

kerja sama ini;

b. keadaan kahar (force maieure) antara lain berupa bencana alam dan

keadaan keamanan yang iidak mengijinkan.

Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib

memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

perubahan kebijakan Pemerintah.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama

ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PlHAKyang dituangkan secara

tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap empat asli pada kertas bermeterai cukup,

masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap

pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU,,^, "t
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