
PERJANJtAN KERJAUMA 
ANTAAA 

LEMBA.GA PEMBINAAN KHUIU9 ANAK KELAS II KENDARI 
DENOAN 

RACANA SUL TAN QAIMUOOtN IAIN KENDARI 
TENTANO 

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBINMN KEPRAMUKAAN OAN 
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BINAAN DI LEMBAOA PEMBINAMN 

KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI 

NOMOR : W25.E10.HH.05.05-06 TAHUN 2021 

NOMOR : 006/A/MOU-LAPAS/RCN/1AIN-KDIMIf2021 

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Betas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, 
bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. yang 
bertandatangan di bawah ini : 

AKBAR AMNUR, A.Md.l.P.,S.H.,M.Si : Selaku Kepala Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Kendari beralamat di 

Jalan Poros Nanga-Nanga, Keturahan 

Baruga, Kecamatan Baruga, Kata Kendari 

dalam hal ini bertindak. untuk dan atas nama 

lembaga Pembinaan Khusus Anak Ketas II 

Kendari, Selanjutnya disebut sebagai 

PIHAK I. 

ISMAIL : Selaku Ketua Racana Sultan Qaimuddin 

IAIN Kendari beralamat di Jalan Sultan 

Qaimuddin No.17 (Gedung PKM Lt.1} 

Kampus IAIN Kendari Kelurahan Baruga, 

Kecamatan Baruga, Kota Kendari dalam hal 

inl bertindak untuk dan atas nama 

komunitas Racana Sultan Qaimuddin IAIN 

Kendari Selanjutnya dlsebut sebagai 

PIHAK II. 
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PIHAK I den PIHAK II yang aelanjutnya dlsebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan 

kerjasama dalam penyelenggaraan program pembinaan kepramukaan dan 

pembentukan karakter bagi anak blnaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 11 

Kendari yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

TUJUAN 

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan program pembinaan kepramukaan 

dan pembentukan karakter dan kepribadian bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Kendari sebagai bekal kehidupan untuk kembali ke tengah

tengah masyarakat setelah menjalani pembinaannya 

Pasal2 

RUANG LINGKUP 

Lingkup kerjasama ini meliputi pemberdayaan sumber daya PIHAK I dan PIHAK II 

dalam hal: 

A. Pembinaan Kepramukaan; 

B. pembentukan karakter; dan 

C. pembinaan kepribadian lainnya. 

bagi anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai 

kebutuhan dan tumbuh kembang anak. 

Pasal3 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

Tugas dan tanggung jawab PIHAK I antara lain 

a. Menyiapkan tempat dan anak binaan selaku peserta didik kepada PIHAK II 

untuk menyelenggarakan program bimbingan kepramukaan, pembentukan 

karakter dan pembinaan kepribadian lainnya sesuai ketentuan perundang

undangan serta peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Kendari; 
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b. Memastikan dan menjamln kondlal keamanan tetap terpellhara dalam setiap 

proses pelaksanaan program blmblngan kepramukaan, pembentwkan karakter 

dan pemblnaan keprlbadlan lalnnya yang dlfakukan oleh PIHAK II agar 

kegiatan dapat berjalan lancar den tertib; 

c. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program bimbingan teknik 

kepramukaan dan pembinaan karakter yang dilakukan oleh PIHAK II; 

d. Melakukan publikasi terhadap aktivitas kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

fungsi penyajian informasi kepada masyarakat. 

Tugas dan tanggung jawab PIHAK II antara lain 

a. Membuat rencana kegiatan dan menyiapkan materi pembelajaran program 

bimbingan teknik kepramukaan, pembinaan karakter dan pembinaan 

kepribadian lainnya; 

b. Melaksanakan program bimbingan kepramukaan, pembentukan karakter dan 

pembinaan kepribadian lainnya bagi anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Kendari; 

c. Turut menjaga ketertiban selama proses pelaksanaan kegiatan ber1angsung; 

d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; 

e. Melakukan publikasi terhadap aktivitas kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

fungsi penyajian informasi kepada masyarakat. 

PASAL4 

PERUBAHAN NASKAH KERJASAMA DAN 

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT 

1. Perubahan naskah kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua 

belah pihak dan dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari naskah kerja sama ini. 

2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan naskah kerja sama ini 

akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. 
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Paeal5 

WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu dan pelaksanaan keglatan dlaeeualkan dengan jadwal yang diaepakati 

bersama PARA PIHAK berdasarkan kebutuhan dan kurlkulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Pasal6 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 

Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dan 

dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK. 

Pasal7 

PEMBIAYAAN 

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama lni 

dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 

Pasal8 

PENUTUP 

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas 

materai dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 

PIHAK I PIHAK II 

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Ketua Racana Sultan Qaimuddin 
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