
$;#***;&

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKToRATJENDERALPEMASYARAKATAN

DAN

YAYASAN NflITRA KENCANA CENDEKIA

TENTANG

PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

BAGIWARGABINAANPEMASYARAKATANPENYALAHGUNAANNARKoBA

NOMOR: PAS'35.HM.05'03 Tahun 2015

NOMOR : 006IMoU/YA['||KA'0620 { 5

Pada hari ini, selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas'

bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

l.Ma'mun:selakuPlt'DirekturJenderalPemasyarakatan'
berkedudukan di Jalan Veteran No' 11 Jakarta Pusat,

dalamr,"linibertindakuntukdanatasnamaDirektorat
.tenoerai pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai

Pihak l.

2. Astrid Sesi Utami : selaku Ketua Yayasan-Mitra Cendekia' berkedudukan

diJalant.enarBulusRayalNo.g,Cilandak,Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak ll'

Bersepakat untuk melakukan keria sama dalam bidang Pelayanan Rehabilitasi

Sosial bagiWarga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba' yang diatur

dalam ketentuan sebagai berikut'



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1)NotaKesepahamaninidimaksudkansebagaipedomanbagiParaPihak
dalam melaksanakan pelayanan Rehabilitasi sosial bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi

penanganan penyalahgunaan narkoba'

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang ringkup Nota Kesepahaman ini adarah perayanan Rehabilitasi $osial bagi

wargaBinaanPemasyarakatanPenyalahgunaanNarkoba.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

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

diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak;

(2) Nota Kes"p-rhr*"n ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama pada

tingkat lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan balai

Pemasyarakatan'

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

meniadi beban dan tanggung jawab Pihak ll'

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat'

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota

Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para

Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;



(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-mas|ng

bermeterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada

Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'

Pihak I Pihak ll
Ketua YaYasan Mitra Kencana

Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan)rl
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