
 

 

 

 

 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA  

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

DENGAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, MENTERI AGAMA,  

DAN MENTERI DALAM NEGERI  

 

NOMOR : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016  

 
NOMOR : 99/VII/NK/2016 

 
NOMOR : 11a/M/NK/2016 
 

NOMOR : 9 TAHUN 2016 

NOMOR : 660/2688A/SJ 
 

TENTANG  

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

 

Pada hari ini  Jumat  tanggal  dua puluh dua  bulan  Juli  tahun dua ribu 

enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama : SITI NURBAYA 

 Jabatan : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, 

Jakarta 10270 

 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 
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2. Nama : ANIES BASWEDAN   

 Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 

 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

3 Nama : MOHAMAD  NASIR  

 Jabatan : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  

 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 

 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. 

 

4. Nama : LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

 Jabatan : Menteri Agama 

 Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 

 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, untuk selanjutnya 

disebut PIHAK KEEMPAT. 

 

5. Nama : TJAHJO KUMOLO 

 Jabatan : Menteri Dalam Negeri 

 Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 

 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK KELIMA. 

 

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK 

KELIMA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, 

menerangkan hal-hal sebagai berikut:  

 

a. bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Legislatif, Yudikatif, dan masyarakat; 

b. bahwa lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar 

pembangunan yang berkelanjutan; 
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c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu sumber daya manusia yang 

memiliki pengetahuan, wawasan, nilai, kepedulian, sikap dan perilaku 

yang ramah terhadap lingkungan hidup; dan 

d. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c, perlu dilakukan pengembangan pendidikan lingkungan 

hidup melalui semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman 

tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk: 

a. menumbuh kembangkan pengetahuan, wawasan, nilai, kepedulian, 

sikap dan perilaku yang ramah terhadap lingkungan hidup bagi 

warga sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi;  

b. menguatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dalam 

rangka mendukung pendidikan lingkungan hidup untuk 

pembangunan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. meningkatkan pendayagunaan kapasitas Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(2) Nota Kesepahaman ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 

a. pengembangan pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan 

berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) yang 

dilaksanakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai 

wadah dan/atau sarana mengembangkan perubahan pengetahuan, 

wawasan, nilai, kepedulian, sikap dan perilaku yang ramah terhadap 

lingkungan hidup; 
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b. koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan 

lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan; 

c. peningkatan kapasitas, komitmen, dan peran aktif dari pemangku 

kepentingan dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup untuk 

pembangunan berkelanjutan; 

d. pendayagunaan kapasitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat oleh perguruan tinggi dalam rangka pelestarian fungsi 

lingkungan hidup; dan 

e. pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan yang berprestasi di 

bidang lingkungan hidup. 

Pasal 3 

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama 

antara PARA PIHAK. 

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri yang 

bersangkutan. 

(3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dan Perjanjian Kerja Sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibentuk 

kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari unsur PARA PIHAK. 

 

Pasal 4 

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan  

pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 

dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan akan mengakhiri Nota 

Kesepahaman ini sebelum waktunya, yang bersangkutan wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 

(tiga) bulan sebelum usulan waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri. 

(3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan akan memperpanjang Nota 

Kesepahaman ini, yang bersangkutan wajib memberitahukan secara 

tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

berakhirnya Nota Kesepahaman ini. 
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(4) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah Nota 

Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum dilakukan perubahan Nota Kesepahaman ini. 

Pasal 6 

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan 

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA 

PIHAK. 

 

 

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, 

  

  

  

  

SITI NURBAYA ANIES BASWEDAN 

  

  

PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,  

  

  

  

  

MOHAMAD NASIR LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

  

  

PIHAK KELIMA, 

  

  

  

  

TJAHJO KUMOLO 

 

 

 


