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Pada hari ini Kamis , tanggal tujuhbelas bulan November tahun dua ribu sebelas, bertempat di

Kota Sabang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.. TIM KOORDINASI PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ACEH (TKPPA), yang

dalam hal inidiwakilioleh Ketua yang berdasarkan Surat Keputusan GubernurAceh 
!

No.420.50/I5/2OIO Tanggal 28 Januari 201.0, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas 
'

nama TKPPA, berkedudukan di Banda Aceh, yang berkantor di Sekretariat MPD Aceh

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 221. (Komplek Keistimewaan Aceh) Banda Aceh.

selanjutnya disebut Pihak KESATU.

2. WALIKOTA SABANG, yang dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Sabang yang berkedudukan di Kota Sabang, beralamat di jalan

Diponegoro Nomor 20 yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam program penguatan
pembangunan pendidikan diAceh, dan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai ber{fut;

a. Bahwa Pemerintah Aceh dengan dukungan AusAlD melalui program SeOtA telah

menginisiasi terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA)

dengan tujuan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan pendidikan sesuai dengan

target Renstra Pendidikan Aceh dan telah menghasilkan beberapa strategi, kebijakan

dan peraturan di bidang pendidikan.

b. Bahwa Management Group SEDIA yang terdiri atas pimpinan MPD, Dinas Pendidikan,

Kantor Kementerian Agama, Bappeda dan FKKA telah memilih Kota Sabang sebagai

salah'satu kabupaten/kota rintisan (distrik pilot) untuk mengimplementasikan strategi,

kebijakan dan peraturan di bidang pendidikan di Kota Sabang.

Pihakl ' W
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c. Bahwa untuk pengembangan program pendidikan di Kota Sabang, perlu segera

dilakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan strategi, kebijakan dan peraturan

tersebut sesuai target Renstra Pendidikan untuk menjamin bahwa strategi, kebijakan

dan peraturan yang telah dibuat dapat memberikan perubahan positif terhadap

peningkatan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Sabang.

d. Bahwa program SEDIA akan membantu pemerintah Kota Sabang untuk memfasilitasi

pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Kota Sabang (TKPPK) sebagai

koordinator di tingkat kabupaten/Kota. 
,

Selanjutnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama
Kerjasama ini bJrtuluan untuk mendorong harmonisasi dan sinergitas antar lintas sektor
pembangunan pendidikan khususnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Kerjasama ini merupakan program penguatan kapasitas pemerintah kabupaten/ kota rintisan di

sektor pendidikan dengan dukungan teknis dan fasilitasi dari SEDIA melalui kegiatar'r-kegiatan:
! sesuai dengan rencana yang akan dijelaskan secara terperinci dalam Kerangka Acuan terlampir. '

Pasal 3

Kerjasama ini akan ditaksanak." ojlaTni#"TTlllTffi butan November 2011 sampai

dengan Juni2OI2

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama 
t\

TKPPA akan bekerjasama dengan pemerintah kota Sabang melalui TKPPK dengan didukung
program SEDIA akan memberikan bantuan teknis sesuai rencana yang disusun. Upaya

peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memberikan kontribusiterhadap efektifitas
pengelolaan pembangunan pendidikan dan menyusun strategi implementasi kebijakan yang

dibuat untuk penguatan pembangunan pendidikan di Kota Sabang.

Pasal 5

Kontribusi Para Pihak
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Pihak II

.W
/



Para pihak sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan peran dari masing-masing
pihak sebagaimana yang tertuang secara rinci yang diatur dalam panduan Kerangka Acuan

terlampir.

Pasal 6

Monitoring, Pengawasan dan Transparansi

Para pihak secara bersama-sama akan memonitor kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Monitoring dan keterbukaan

terhadap publik merupakan hal-hal yang fundamental untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin

dicapai serta mendukung seluruh komponen strategi. I

Pasal 7

Koordinasi, Penyebarluasan dan Dialog Kebijakan

Program ini akan mendukung dialog kebijakan secara partisipatif dan penyebarluasan strategi

serta kebijakan-yang disusun untuk mendukung pembangunan pendidikan di Kota Sabang

dengan keterlibatan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Pasal 8

Tindak Lanjut Kegiatan

Pemerintah kota Sabang akan memberikan dukungan untuk kelanjutan program-program yang

telah dilaksanakan melalui program SEDIA yang dinilai terbaik.

Pasal 9

Panduan tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Panduan pengaturan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan akan diatur secara

tersendiri dalam Kerangka Acuan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Kesepakatan ini.

Pasal 10

Perbedaan Pendapat

Apabila terjadi perbedaan pandangan atau pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini, para

pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat

Pasal 11

Lain-Lain
Apabila terjadi perubahan atau mutasi jabatan terhadap
ini maka akan dilanjutkan oleh penggantinya yang sah

berakhir.

pihak dalam Kesepakatan *"4.r.t.
sampai jangka waktu kesepakatan
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Pasal 12

Penutup
Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama

ini dan Kerangka Acuan terlampir apabila perlu akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani bersama oleh PARA PIHAK, pada tanggal
tersebut di atas dalam rangkap tiga di Kota Sabang bermeterai cukup, yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama. i

PIHAK I

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

PEMBANGUNAN ACEH

/*"h\
lr. Said Mustafa

SUPPORT FOR EDUCATION

ACEH (SEDTA)

Team Leader,

PIHAK II

WALIKOTA SABANG

^^ETERAITEMPEL

DEVELOPMENT IN DEWAN PERWAKILAN

Ketua,
RAKYAT KOTA SABAf{G
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fu-'Abdul Manan, S. Ae

FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

KABUPATEN/KOTA SE-ACEH (FKKA)

Koordinator,


