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di Gresik

Salam Pramuka, 
t

Dengan ini kami kirimkan naskah Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gresik dan Kementerian
Agama Kabupaten Gresik, satu naskah asli pembuat kesepakatan dan 2 (dua) bentuk foto
copy para pembuat kesepakatan.---- -t-

Kami pihak Kwartir Cabang Gresik sebagai bagian dari kesepakatan bersama ini
menyampaikan terima kasih atas langkah tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan
sebagai Ekstraku rikuler Wajib.

Selanjutnya, sosialisasi tentang kesepakatan bersama ini dapat dilakukan di masing-masing
lembaga pembuat kesepakatan.

Bapak-Bapak disampaikan terima kasih.
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II..rJI'};IiA.tIA.I'ATI E^ER'SA]TIA

ANTARA
DINAS PENDIDII{AI'I KABUPATEN GRESIK

DENGAIT

KWARTIR CABAI{G GERAI(AN PRA]YIUI(A GRESIK
DAN

I{EMENTERIAIY AGAMA I(ABUPATET{ GRESIK

NoMOF, : 1,8Q/2a1 /a37.s3/2o15
Non4oR : o12l 19?5-A

NoMoR : Kd. 15.t9 I 2 lPP.oo I 275/2o1s

TENTAIIG

PENDIDII(AI{ I{EPRAMUKAAIT SEBAGAI EKSTRAKURIKULER trTAJIB

PADA SATUAIY PENDIDII{AN DI I{ABUPATEN GRESIK

Pada hari ini, tanggal dua bulan Maret Tahun dua ribu lima belas bertempat di

Gresik, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : ------
1. Drs. NADLIF, M.Si. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

berkedud.ukan di Gresik bertindak si-r, untuk dan atas narna Dinas

Pendidikan Kabupaten Gresik Jalan Arir' ihman Hakim Nomor 2 Gresik,

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. H. MOH QOSIM,M.Si.: Ketua Kwarti' a"bang Gerakan Pr^'nu}<a Gresik

berkedudukan di Gresik bertindak sah u r r Luk dan atas nama r . "rartir Cabang

Gerakan Pramuka Gresik Jalan Dr. V, ,dridin Sudirohusi 104 Gresik yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Dr. H. HARIS HASANUDDIN, M.Ag. : Kepala Kementeri: Agama Kabupaten

Gresik berkedudukan." di Gresik bertindak sah untrik dan atas nama

Kementerian Agaqa Kabupaten Gresik Jalan Jaksa Agun Suprapto Nomor 2

Gresikyangse1anjutnyadisebutPIHAKKETIGA.-_-.:------

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA'secara bersama-sarna disebut

PARA PIHAK.

PIHAK KESATU untuk diketahui PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terlebih

dahulu menerangkan : ---------- ----:------

- bahwa Pendi&kan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib dilaksanakan

- bahwa untuk pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler

Wajib di s4tuan pendidikan Kabupaten Gresik perlu ada komunikasi

antarsatuan pendidikan;
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(i)

bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka

pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai trkstrakurikuler Wajib yang

dilaksanakan di satuan pendidikan Kabupaten Gresik. -------

Kesepakatan bersama ini d.imaksudkan supaya pelaksanaan pendidikan

kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wqiib di satuan pendidikan dapat

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan

rnengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

clan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

<lan bertanggung jawab.

NT-.--RUANG LINGKUP.-----.-

a. pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikr-rler Wajib yang

ditaksanakan di satuan pendidikan Kabupaten Gresik; =------

b. pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib dilaksanakan di

satuan pendidikan sD/sDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA,

----------- ----------BAB III----

Dnonl ?----------

- 3ersama ini diatr-rr lebih lanjut(1) Unsur yang terlibat dalam Kesepakatan l

dengan Tim Pelaksana Kelembagaan Pendidikan Kepramukaan : ---------------

a. Dinas Fendidikan Kabupaten Gresik; ------- -----------

(21 Bentuk Pendidikan Kepramukaan diiaksalakan dalam 3 (tiga) model

meliputi : ---------- --:-------- ----------:

(2)
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(4)

a. Modei Blok yaitu kegiatan wqjib dalam bentuk perkemahan yang

dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum;

b. Model Aktualisasi yaitu kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan

keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam

kegiatan kepramukaan secara rutin, teqjadwal, dan diberikan penilaian

c. Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik

yang ditaksanakan di gugusdepan. -------

(3) pemberlakuan Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler w4jib

dilaksalakan mulai tahun pelajaran 2015 sampai dengan tahun pelqjaran

Kegiatan pendidikan kepramukaan diwujudkan da-lam bentuk : ----------

a.upaCarayangme1iputipembukaandanpenutupan;dan-----

b. keterampilan kepramukaan yang menggunakan metode dan teknik yang

ditaksanakan daiam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan

dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik sebagai perwujudan

komitmen kepramukaan dalam fientuk pembiasaan dan penguatan sikap

dan keterampilan sesuai dengan l<ebutuhan pembelajaran.

Tata cara Peniiaian datam pendidikan kepramukaan dilaksanakan d'engan

Peni1aianyangbersifatotentikme1iputi:---------

a. penilaian sikap dilakukan dengan menggunakal penilaian berdasarkan

pengamatan,peni1aiand.iri,danpeni1aiarrtemansebaya;dan

b. penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk

Cara yang digunakan untuk penilaian terhadap sikap dan keterampilan

dalam pendidikan kepramukaan meliputi : ---'------

b.portopo1io.----.-----.--------------:--------*-*.

---.------TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN---- -, ' 
va

t
TugAS PIHAK KESATU, PIHAK

(1) PiHAK KESATU bertugas :

KEDUA, dan PIHAK KETIGA meliPuti :

(s)

(6)

a. merencanakan Prograrn

pelaksanaan Pendidikan

bagi satuan Pendidikan dalam

sebagai Ekstrakurikuler Wajib; ----
kelembagaan

Kepramukaan
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melaksanakan prograln pengembangan kelembagaan Secara terintegrasi'

terukur, dan menyeiuruh dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan

sebagai Ekstrakurikuier Wajib; -----------

d. menyiapkan guru seb4gai pembina pramuka yang yang telah memperoleh

sertifik., Ori* rendah kursus mahir dasar, baik bukan gurir kelas atau

bukan guru mata Pelajaran; dan

e. mengadakan sa-rana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan

PendidikanKepramukaansebagaiEkstrakurikuierwajib.

(2) PIHAK KEDUA bertugas :

a. memberikan bimbingan kepada Guru Kelas atau Guru Mata eeUlarl

danl, atau Pembina Pramuka dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai

b. melaks4nakan program pendidikaa dan pelatihan kepada guru-guru

dalam bentuk kursus mahir dasar dan Karang Pamitran secara terarah,

terjadwal, memberikan penilaian secara formal, dan berijasah da-lam

pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib;

c. memberikan bantual teknis kepramukaan pada satuan pendidikan dalam

pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib' ----

a. merencanakal prograjn kelembagaan bagi satuan pendidikan dalam

pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuier wajib ; - - - -

n. 
^meiaf.sanakan 

program pengembangan kelembagaan seca-ra terintegrasi'

terukur, dan menyeluruh delam Pendidikan Kepramukaan sebagai

C. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan

1 eqr2na dan n diperlukan bagi pelaksanaan
d. mengadakan sarana dan prasarana yang

Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler wajib'

}---.-------FungsiPARAPIHAK-.-----:-------

b.

C.

(s)

I

I.t*_

Fungsi ,IHAK KESATU, rIHAK KEDUA dan ptHAK KETIGA meliputi : =--------------
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(1)

(2)

a. memotivasi satuan pendidikan untuk melaksanakan Pendidikan

KepramukaansebagaiEkstrakuriku1erwqiib;dan---l--

b. melakukan monitoring pendidikan kepramukaan pada satuan

a. membantu memberikan motivasi kepada satuan pendidilian untuk

terlaksananya pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler wal'ib;

b. membantu PIHAK KESATU dalam melakukan monitoring pendidikan

(3) PIHAK KETIGA berfungsi : --------

a. memotivasi satuan pendidikan untuk melaksanakan Pendidikan

KepramukaansebagaiEkstrakuriku1erwajib;dan------

b; melakukan monitoring pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan'-

Peran PARA PIHAK----

peran prHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan pIHAK KBTIGA meliputi : ---------------

(1) PIHAK KESATU berperan dalam melakukan koordinasi dengan Kwartir

Ranting dan Kwartir Cabang untuk pengembangan kelembagaal gugus depan

---TIA herneran d " an dukungan' bimbingan' dan(2) PIHAK KEDUA berperan dalam memberik

:pan di satuan Pendidikan da-lam

pelaksanaanPendidikanKepramukaansebagaiEkstrakuriku1erWajib.

(3) PIHAK KETiGA berperan dalam melakukan koordinasi dengan Kwartir

Ranting dan Kwartir cabalg untuk pengembangan kelembagaan gugus depan

pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Ag4ma Kabupaten

PBMBTAYAAN----_-

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nerjanjil, 
::ff:ffiT;jdibebankan kepada PARA PIHAK sesual kegiatan dan juga dapr

sunrber lain yang sah dan tidak mengikat yang mengacu pada ketentuan

peraturanpe1undarrg-undangan.-.--.---,-.---'-
.-dC



(1)

(2)

--JANGKA WAKTU

----------Pasal 8----

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tima) tahun dan

Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama
sebelunr jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak
yang bersangkutan wqjib memberitahukan secara tertulis paling lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini. --------,------------- -

Hal-hal yang belum akan diatur lebih lanjut
(Addendum) atas Kesepakatan PARA PIHAK

perJanJlan rnl. ------

dalam Perjanjian tambahan

yang tidak terpisahkan dari

-KETE},'

Demikian perjanjian ini dibuat dl
seperti tersebut di atas oleh PARI

diantaranya bermeterai cukup dan

yang sama.

L]AN PENUTUP----

10---------

, ditandatangani pada

' PIHAK dalam rangka

,,,asing-masing mempu'r

' ,nfigal dan

(empat),

ai l<ekuatan

tempat

2 (dua)

hukum

PIHAK KEDUA,

Dr . H. HARIS IN, M.Ag. oH. QOSIM, Drs. NADLIF,

. -,;;5


