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Pada tanggal 17 Mei 2010, CPIU Program 
BEC-TF mendapatkan undangan dari JICA untuk 
menghadiri workshop tentang Capaian Program 
Prima Pendidikan di Makassar, Propinsi Sulawesi 

Selatan. Tulisan ini merupakan cuplikan pembahasan dalam workshop tersebut serta sumbangsih pemikiran 
mengenai peluang diterapkannya dalam program rintisan hibah untuk sekolah yang akan dikembangkan oleh 
BEC – TF. 

JICA (Japan International Corporation Agency) dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan membuat 
sebuah kerjasama teknis untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan pelayanan  sektor pendidikan 
secara terpadu dalam kuantitas, kualitas dan manajemen di tiga kabupaten target yaitu Kabupaten 
Barru, Jeneponto dan Wajo melalui program PRIMA – Pendidikan yang berlangsung selama 2007 - 
2010.

PRIMA – Pendidikan merupakan bantuan dana block grant dari JICA kepada sekolah (SMP dan MTs) 
dan TPK (Tim Pengembangan Kecamatan) untuk membiayai kegiatan yang mereka susun dan ajukan 
dalam proposal rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang mereka inginkan. 
Rencana kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan bersama oleh Tim Pengembangan Pendidikan 
Kecamatan (TPK) dan Tim Sekolah. TPK merupakan wahana bagi para guru/dinas yang terkait dengan 
pendidikan, orang tua/masyarakat untuk bertemu dan bekerjasama meningkatkan pendidikan di tingkat 
kecamatan. Anggota TPK meliputi unsur kecamatan, Kantor Dinas Kecamatan, Kepala Desa, Kepala 
Sekolah, Guru, Anggota Komite Sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat. Besarnya dana block grant 
yang disalurkan ke setiap sekolah/TPK tergantung dari usulan kegiatan mereka. 

PRIMA – Pendidikan merupakan model gabungan dari pendekatan program REDIP dan SISTTEMS. 
Model yang dikembangkan oleh REDIP adalah Pengembangan SMP Berbasis Masyarakat (PSBM), 
sedangkan SISTTEMS mengembangkan model pendekatan Lesson Study. 

PRIMA – Pendidikan mengembangkan model peningkatan Pendidikan Menengah Pertama secara 
terpadu dalam akses, kualitas dan manajemen di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten dan propinsi 
melalui rencana kegiatan. Stakeholder yang terlibat dalam program ini terdiri dari:

Tingkat Sekolah (guru, kepala sekolah)1. 

Tingkat Kecamatan (kepala dinas kecamatan, kepala sekolah, Tokoh Masyarakat, Camat,   2. 
Komite Sekolah, Kepala Desa dan Tokoh pendidikan)

Tingkat kabupaten (Bappeda Kabupaten, Kantor Dinas Agama dan Pendidikan di kabupaten)3. 

Tingkat Propinsi (Bappeda Propinsi, Kantor Dinas Agama dan Pendidikan) dan tidak memiliki 4. 
keterkaitan dan sustainabilitas dengan Renstra daerah.

Prinsip yang dipakai dalam PRIMA – Pendidikan adalah :

Kesetaraan : SMP dan MTs adalah setara, semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar1. 

Partisipasi masyarakat : masyarakat harus terlibat dalam pendidikan2. 

Perencanaan bottom-up : sekolah dan masyarakat memahami apa yang harus dilakukan3. 

Transparansi dan Akuntabilitas4. 

 

Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemdiknas) menyambut baik 

terbitnya Kabar BEC-TF. Sebagai 

wadah komunikasi dan informasi antar 

lembaga pelaksana, media ini bertujuan 

berbagi pengalaman dan kegiatan 

manajemen pendidikan dasar antar 

kabupaten peserta. 

Mengingat tugas rutin yang 

menumpuk, seringkali tidak cukup 

waktu untuk saling mengenal. Khusus 

untuk program BEC-TF yang struktur 

dan substansi pengembangan kapasitas 

kabupaten/kota peserta erat kaitannya 

dengan koordinasi lintas sektoral, 

dibutuhkan pemahaman substansi yang 

tepat. 

Dalam edisi kedua Kabar BEC-TF,  

liputan utama kami cuplik dari kajian 

yang masih menjadi pertanyaan kita 

semua: hibah daerah, mekanisme 

penerusannya, serta implikasinya 

dalam perencanaan anggaran, kegiatan 

dan waktu pelaksanaan.  Sebagai 

inspirasi, kami juga menyajikan laporan 

perjalanan kunjungan tim BEC-TF dari 

Manokwari, Papua, Sragen, Sleman, 

Batu, hingga Kanada.

 Agar edisi berikutnya lebih semarak, 

kami sangat menghargai masukan 

untuk perbaikan  media kita bersama. 

Artikel maupun foto dapat 

disampaikan kepada Central Program 

Implementation Unit (CPIU) bec_

mone@yahoo.com.  

Selamat membaca - salam BEC-TF 

Dari Redaksi BEC -TF

bersambung ke halaman berikutnya
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SEKILAS TENTANG PROGRAM PRIMA – PENDIDIKAN 
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APA YANG BISA DIPETIK DAN DITERAPKAN BEC-TF DARI 
PROGRAM PRIMA – Pendidikan  
PRIMA – Pendidikan terbukti mampu meningkatkan akses, kualitas 
dan manajemen sekolah untuk SMP dan MTs di kabupaten target 
penerima dana hibah. Dalam program BEC-TF, hibah untuk daerah, 
dikenal sebagai L-BEC Grant, merupakan program rintisan yang 
akan memberikan hibah kepada sekolah. 

Ada beberapa persamaan antara BEC-TF dengan Program PRIMA – 
Pendidikan, yaitu :

Memberikan hibah kepada sekolah; •	
Keterlibatan unsur Dinas Pendidikan.•	

Perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya adalah 
dalam mekanisme penyaluran dana hibah, dimana Prima 
Pendidikan menggunakan mekanisme block grant sementara BEC 
menggunakan mekanisme PMK No. 168 dan 169 th 2008.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang 
dapat dipelajari dari Program PRIMA – Pendidikan yaitu :

Adanya komitmen dan keterlibatan dari stakeholder terutama •	
Dinas Pendidikan mulai dari tingkat propinsi sampai dengan 
Tingkat kecamatan; 

Efektifitas block grant terkait erat dengan: dukungan •	

pendampingan teknis, dan pengawasan; fasilitas yang menyediakan 
hubungan antar sekolah / adanya forum yang memperkuat 
hubungan antar sekolah; dukungan dari masyarakat yang 
diakomodir.

 Hal-hal yang dapat diterapkan untuk program BEC-TF adalah :

Keterlibatan Dinas Pendidikan sampai Tingkat kecamatan dengan •	
mengadopsi konsep pembentukan TPK yang melibatkan seluruh 
stakeholder pada Tingkat kecamatan;

Perlunya proses pendampingan dalam melaksanakan program •	
rintisan, terutama pendampingan bagi sekolah dan TPK dalam 
menyusun proposal dan pendampingan dalam melakukan 
pengelolaan keuangan dana bantuan. 

KENDALA APA YANG AKAN MUNCUL ?                                                  
PRIMA – Pendidikan dalam mengembangkan konsep pembentukan 
TPK dan penyaluran block grant telah berhasil meningkatkan akses, 
kualitas, manajemen dan penjaminan APBD di daerah kabupaten/
kota. Namun demikian, konsep PRIMA – Pendidikan  belum tentu dapat 
diterapkan sepenuhnya oleh BEC-TF. Beberapa kendala yang  menurut 
hemat saya bakal ditemui oleh BEC-TF terkait dengan pemberian hibah 
ke sekolah adalah terkait dengan perbedaan mekanisme penyaluran 
dana hibah antara program BEC dan program PRIMA – Pendidikan yang 
memberikan hibah ke sekolah melalui mekanisme block grant, sementara 
BEC-TF menggunakan on granting mechanism sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 169 tahun 2008, yang mengharuskan 
dana hibah masuk dalam mekanisme APBD.

Masuknya dana hibah dalam mekanisme APBD, membawa konsekuensi:

Waktu perencanaan kegiatan                                                                  •	
Mengikuti mekanisme APBD berarti kegiatan yang diajukan oleh 
pemerintah kabupaten/kota harus dibahas terlebih dahulu dengan 
anggota dewan. Lazimnya, alur jadwal pembahasan penyusunan 
APBD sudah dimulai pada bulan Juni sebelum tahun anggaran 
berjalan. Ini artinya sekolah harus dapat menyesuaikan rencana 
kegiatan yang akan diusulkan, hal ini akan menjadi kendala yang 
berat bagi sekolah untuk menyusun rencana kegiatan sesuai  
dengan jadwal APBD agar kegiatan ini dapat ikut serta dibahas 
di RAPBD. Konsekuensinya berarti rencana pemberian hibah ke 
sekolah dengan mekanisme on granting harus sudah dipersiapkan 

Mekanisme Pengusulan Kegiatan dan Penyaluran dana Block Grant PRIMA - Pendidikan 

Dinas 
Pendidikan

TPK /
SEKOLAH

PROPOSAL

PROPOSAL

BLOCK GRANT

Kegiatan 1

PROPOSALKepala Sekolah
 Guru

PROPOSALSiswa

Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4

Masyarakat
Orang Tua

Sekolah difasilitasi oleh TPK dalam menyusun Proposal yang 1. 
berisi rencana kegiatan dari masing-masing sekolah sesuai 
dengan kebutuhan mereka
Proposal kemudian direview oleh TIK (Tim Implementasi 2. 
Kabupaten)
TIK menyampaikan proposal ke JICA Propinsi3. 
Jika proposal disetujui oleh JICA, danwa block grant kemudian 4. 
disalurkan ke sekolah

Dalam  menyusun proposal dan mengelola keuangan dana block 
grant tersebut TPK dan Sekolah didampingi oleh konsultan teknis.

Dalam paparan yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten, 
PRIMA – P telah mampu meningkatkan 

Akses: Pendaftaran siswa baru menjadi lebih banyak; Siswa •	
putus sekolah berkurang;
Kualitas: Pengajaran yang lebih baik melalui Lesson •	
Study;Tingkat kelulusan UN meningkat;Siswa mengulang 
berkurang;
Manajemen: Sudut pandang kepala sekolah/guru; •	
Penjaminan dalam APBD Kabupaten.•	

CAPAIAN PROGRAM PRIMA – PENDIDIKAN 

FO
TO

: R
U

RR
y

 F
A

TC
H

U
RR

A
H

M
A

N



 
jauh sebelumnya.

Porsi alokasi dana di SKPD                                                        •	
Masuknya alokasi anggaran ke APBD artinya secara tidak  
langsung mempengaruhi porsi alokasi dana SKPD Pendidikan.  
Jika sumber dana APBD terbatas, hal ini akan memangkas 
program-program lain dari SKPD yang ujung-ujungnya akan 
mengurangi program rutin mereka yang sudah direncanakan.  
Hal ini juga akan berdampak langsung terutama jika dana hibah 
tersebut mensyaratkan dana pendamping.

Perlu NPPH                                                                                                         •	
Dengan adanya NPPH maka proses penyaluran dana hibah 
harus menunggu proses pembuatan DIPA-HPD oleh DJPK, yang 
kenyataannya dengan model ini, hibah ke daerah (L-BEC Grant) 
yang sudah dimulai pada tahun 2009 sampai saat ini belum  
berjalan dengan lancar.

TANTANGAN PROGRAM BEC-TF?
Program BEC-TF harus mampu mengembangkan sistem yang dapat 
mengatasi kesulitan tersebut serta mampu menggabungkan sistem   
yang dikembangkan oleh PRIMA – Pendidikan  terutama dalam  
kaitannya dengan penyaluran dana hibah ke sekolah. yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah BEC-TF diperbolehkan memberikan dana 
ke sekolah dengan menggunakan mekanisme block grant seperti yang   
telah dilakukan oleh program PRIMA – Pendidikan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2O1O TENTANG 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI 
KABUPATEN/KOTA

Dari Kasubdit Ketenangaan dan Tata 
Usaha, Direktorat Pendidikan Dasar 
dan Menengah,
 Ir. Renani Pancastuti, MPA. 
      
      

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta 
memenuhi PP 65/ 2005 dan UU 32/ 2004 tentang peran dan  
tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Nasional 
telah membentuk tim untuk menyusun ulang dan menyesuaikan  
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan nasional. 

Pada tanggal 9 Juli 2010 Menteri Pendidikan Nasional telah 
menandatangani rancangan SPM  menjadi Permendiknas.

 Peraturan ini mencakup 27 indikator yang meliputi Sarana dan 
Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Penjaminan 
Mutu Pendidikan, Pemilaian Pendidikan dan Manajemen Sekolah. Dari 
27 indikator yang telah disetujui tersebut, 14 indikator diantaranya 
merupakan SPM di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan 13 indikator 
merupakan SPM  Satuan Pendidikan.  Dengan disahkannya SPM  
bidang pendidikan yang baru. Semua target dalam Program BEC-TF  
akan diarahkan untuk pemenuhan pencapaian SPM. 

PENINGKATAN KAPASITAS KAB/KOTA MELALUI 
STUDY VISIT 
Ruwiyati Ahmadi, Konsultan Manajemen BEC-TF 
Program pengembangan kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education 
Capacity- BEC-TF) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas 
pemerintah daerah dalam upayanya untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dalam konteks desentralisasi. Adapun kegiatan yang 
dikembangkan untuk  meningkatkan kapasitas mencakup perencanaan,   
manajemen keuangan,  manajemen sumber daya manusia, manajemen 
informasi  serta sistem monitoring dan evaluasi. 

KNOwLEDGE SHARING GOES INTERNASIONAL 

Selain pertukaran pembelajaran antar dan oleh kabupaten 
peserta BEC-TF, perwakilan CPIU BEC-TF turut menuai ilmu 
praktik yang baik di negara-negara sahabat seperti Singapura, 
Amerika Serikat dan Kanada.    

Public-private-partnership atau bentuk kerjasama pemerintah 
dengan swasta (KPS) merupakan bentuk perjanjian kerja sama 
dalam kontrak kerja proyek.  KPS baik untuk dicoba dalam 
konsep pembangunan gedung sekolah atau infrastruktur 
pendidikan karena penerapan keseluruhan tidak terbatas hanya 
sekedar membangun tetapi juga merawat gedung dalam jangka 
panjang. 

Menurut Hutomo, kegiatan KPS di bidang pendidikan layak 
dicoba mengingat pola kerja yang mengikat pihak swasta sejak 
dari perencanaan, pembangunan, perawatan, dan keuangan. 
“ KPS adalah solusi yang layak dipertimbangkan untuk 
pembangunan dan pengelolaan jika dana pemerintah terbatas. 
Konsekuensinya: pendidikan menjadi  eksklusif dan dibutuhkan 
dana komersial (tidak gratis),” -tutur Hutomo Kurniadi 
sektretaris Program BEC-TF, yang menghadiri Training mengenai 
KPS yang diselenggarakan oleh Setym International di Montreal, 
Quebec, Kanada bulan Mei 2010. Training juga dihadiri 
perwakilan BEC-TF dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Singgih. 
Perwakilan CPIU BEC-TF lainnya adalah Ngadirin dan Budianto. 

“Pemerintah setiap negara berusaha untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui program standarisasi, menentukan 
benchmarking pendidikan dan standar sekolah. Dari berbagai 
riset dan penelitian selama ini, isu yang masih perlu di diskusikan 
adalah penentuan benchmarking untuk meningkatkan kualitas 
sistem pendidikan dan indikator untuk mencapai standar 
assessment.  Paparan dari Amerika Latin tentang reformasi 
bagi insentif guru menunjukkan hasil yang bermanfaat bagi 
pengambil keputusan dalam merancang program yang 
meningkatkan efektifitas guru,” kata Juandanilsyah  menghadiri 
Konferensi Regional Asia Timur bertema Benchmarking 
Education Systems for Results di Singapura, Juni 2010. 

Selain pelatihan KPS,perwakilan BEC-TF lainnya juga menghadiri seminar 
mengenai Sector Wide Approaches dan Program Portfolio Monitoring di Kanada. 
Tampak berpose bersama: Firdaus (submit manajemen PSMP), Yuni (provinsi 
Jawa Timur) dan Ernest (propinsi Jawa Tengah) dan Gusmayadi, Kasi Program 
TK-SD dan Suyai dari Setditjend Mendikdasmen. 

Pelaksanaan studi banding bertujuan untuk:

Memperoleh pembelajaran yang baik terhadap pengelolaan 1. 
program pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD dan 
lembaga donor.

Memperluas wawasan tentang hal‐hal yang terkait dengan 2. 
masalah program pengembangan di bidang pendidikan dalam 
mendiseminasikan praktek serta pembelajaran yang baik. 

Memperoleh pembelajaran yang baik terhadap pengelolaan 3. 
program-program pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan 
tata kelola pendidikan, manajemen keuangan dan sistim informasi 
manajemen.

Menggali informasi dan pengalaman secara langsung dari 4. 
kabupaten/kota dalam melaksanakan program atau proyek sejenis. 

bersambung ke halaman berikutnya



Tim kabupaten/kota diharapkan mendapat masukan untuk 
meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan yang komprehensif 
serta mendapatkan praktek yang baik mengenai pengelolaan 
program pendidikan  yang dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya 
untuk dapat diterapkan di kabupaten/kotanya masing-masing. 

Fokus pelaksanaan studi banding  yang dilaksanakan oleh CPIU 
mencakup pengelolaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, 
manajemen pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota, 
serta pengelolaan sistim informasi pendidikan.  Studi banding 
dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sragen dan Kota 
Batu. 

Kabupaten Sleman;  mendalami tata kelola pendidikan yang 
transparan dan akuntabel  beserta prakteknya.  Melalui kegiatan 
ini tim diharapkan mendapat masukan dalam meningkatkan 
kinerja pengelolaan pendidikan dengan penerapan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik  mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Kabupaten Sragen :   Studi banding bertujuan mendalami praktek 
pendataan, pengelolaan data dan sistim infomasi data pendidikan. 
Tim diharapkan mendapat masukan untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan pendataan dan sistim informasi  pendidikan  yang 
baik dan benar, untuk pembelajaran membuat kebijakan di tingkat 
daerah.

Kota Batu : Studi banding ke Batu bertujuan untuk menggali 
pengetahuan mengenai akses terhadap pengetahuan dan adopsi 
praktek yang baik (good practices) dalam pengelolaan sekolah di 
tingkat pendidikan dasar (SMP/Mts dan  SD /MI) yang meliputi 
(i) Seleksi Kepala Sekolah secara transparant dan akuntabel dan 
dilaksanakan secara independen;  (ii) Manajemen Berbasis Sekolah;  
(iii) Sekolah Sehat; (iv) Pendidikan Lingkungan Hidup;    
(v) Pengembangan kapasitas Guru; (vi) MTs Unggulan.

HASIL DAN EvALUASI KUNJUNGAN STUDI 

Secara umum, perwakilan DPIU perserta studi banding menyatakan 
puas terhadap pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman 
pemerintah daerah lain. Perwakilan DPIU BEC-TF sepakat bahwa 
dalam kapasitasnya masing-masing, pemerintah daerah peserta 
Program BEC-TF akan menindaklanjuti hasil studi banding dengan 

caranya masing-masing. Misalnya 
dengen menyelenggarakan kegiatan 
terkait seperti pelatihan dengan 
mengundang nara sumber dari 
kabupaten/kota terkait , pengembangan 
program yang sama dengan fasilitasi/
pendampingan dari kabupaten/kota 
terkait dan pelaksanaan studi banding 
lanjutan yang lebih mendalam dengan 
mengundang tim inti dari masing-
masing kabupaten/kota. Sumber dana 
yang akan digunakan oleh kab/kota 
dalam menindaklanjuti hasil study visit 
tersebut sangat beragam, antara lain 

dari hibah Program BEC-TF(LBEC Grant), Dana Pendamping dan 
Dana APBD di masing-masing kabupaten/kota.

PEMBANGUNAN SEKOLAH SATU ATAP (SATAP) YANG DIDUKUNG 
MASYARAKAT DI MANOKwARI, PAPUA BARAT 

Prima Setiawan, Bank Dunia                                                              

Akhir Maret 2010, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Manokwari 
beserta tim Bank Dunia mengunjungi satu-satunya sekolah dasar di 
Pulau Mansinam, Kab. Manokwari.  Didirikan pada tahun 1982, SD Inpres 
Mansinam terdiri dari 6 kelas. Selain penduduk asli di Pulau Mansiman, murid 
SD Mansinam yang didirikan tahun 1982 juga mencakup penduduk dari 
Pulau Lemon yang dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dari Mansinam. 
Karena merupakan satu-satunya sekolah di kedua pulau tersebut, lulusan SD 
Mansinam harus melanjutkan SMP ke Kota Manokwari, menyeberangi laut, 
terutama di musim hujan dan angin barat yang waktu tempuhnya  10 menit 
dengan speed boat, atau 30 menit dengan perahu dayung.

Tahun 2010, SD Mansiman mendapatkan bantuan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp 400 juta untuk membangun 
Sekolah Satu Atap yang dilakukan secara gotong royong. Perencanaan 
pembangunan SATAP dikoordinir oleh Kepala Sekolah dengan dukungan 
Komite Sekolah, Pendeta setempat, dan Kepala Kampung. Selanjutnya, 
konstruksi dilakukan oleh orang tua murid dengan kemampuan 
bertukang. 

Aturan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku 
untuk pembangunan SATAP. 

Program BEC-TF bekerja sama dengan Kemndiknas dan Dikspora Kab. 
Manokwari berkomitmen untuk memajukan pendidikan dasar di semua 
lini. Di tingkat pusat, Kemdiknas tengah menyiapkan software, modul, 
dan pelatihan sebagai pelengkap pendampingan untuk memastikan 
kelancaran peningkatan mutu pendidikan. Dikspora bertekad untuk 
memasukkan kegiatan pendataan melalui Sistem Informasi Manajemen 
untuk mempermudah pendokumentasian, perencanaan dan 
pemantauan kegiatan pendidikan terutama di daerah terpencil seperti 
di P. Mansinam ini. Suatu usaha yang patut diacungi jempol, ayo siapa 
menyusul ? 

Gotong royong masyarakat setempat membangun SATAP  di 
Manokwari, Papua Barat. 

FOTO: PRIMA SETIAWAN

FOTO: RURRy FATCHURRAHMAN

Di Balik Program BEC - TF

Untuk melaksanakan BEC-TF, dibentuk struktur pengelola program di 
tingkat pusat yang terdiri dari Program Steering Committee (PSC), Program 
Coordination and Management Unit (PCMU) dan Central Program 
Implementation Unit (CPIU) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
program. Untuk kelancaran pelaksanaan BEC-TF, CPIU rutin berkoordinasi 
dengan PSC, PCMU, dan Lembaga Donor. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
Kementerian Pendidikan Nasional 
Jl. Jend. Sudirman Gedung E, Lt. 17 
Jakarta 10270
T: (021) 579 00349
F: (021) 579 00450
Email: bec_mone@yahoo.com
Website: http://dit-plp.go.id/bec


