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, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua

lK Bangka, yang bertanda tangan di

la Rumah Tahanan Negara

; llB Muntok yang berkedudukan

lan Kapten Pierre Tendean No.

untok untuk selanjutnya disebut

lai PIHAK PERTAMA.

la Badan Narkotika Nasional

paten Bangka yang

rdudukan di Jalan A Yani Jalur ll

lr 7 Sungailiat, untuk selanjutnya

ut sebagai PIHAK KEDUA.

imbangan sebagai berikut:

r pelaksana Kementerian Hukum dan

,sia yang bertanggungjawab kepada

Republik lndonesia.

ut PARA PIHAK.

I

PERJANJIAN KE

ANTAR

RUMAH TAHANAN NEGARI

DAN

BADAN NARKOTIK

KABUPATEN E

TENTAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTAS
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA D

NOMOR: W7-PAS.PAS.i
NOMOR: PKS/001nil202

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga

Puluh Satu (23-02-20211 bertempat di BNI

bawah ini:

Kepa

Kelar

di Ja

01 M

sebar

Kepa

Kabu

berke

Nomr

diseb

2. EKAAGUSTINA, SKM

Secara bersama-sama untuk selanjunya diseb

Dengan berdasarkan pada pertimbangan- perl

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unst

Hak Asasi Manusia Republik lndone

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ih
?EI{6AYO"AN

BNN

1. ABDUL RASYID MELIALA,

A.Md.IP., S.H,, M.H
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b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan

Narkotika Nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

yang bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Republik

lndonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

(1) PIHAK PERTAMA adalah lnstansi Vertikil Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat yang

mempunyai peran sangat strategis dalam upaya P4GN di lingkungan Rumah

Tahanan Negara Kelas llB Muntok.

(2) PIHAK KEDUA adalah lnstansi Vertil<al Badan Narkotika Nasional yang

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenaqg Badan Narkotika Nasional.

(3) Narkotika adalah zat atau obat yang beralal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

(4) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

(5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh penjabat pemtrina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangBn.

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua



vlanusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Bagi Tahanan dan Warga Binaan

A SAMA

iebagai landasan dalam melaksanakan

'emberantasan Penyalahgunaan dan

'Narkotika.

ah:

dan Pemberantasan Penyalahgunaan

,l) yang dapat menunjang tugas pokok,

lan tetap berpedoman pada peraturan

kerja yang bebas terhindar dari

rn informasi tentang bahaya dan

etugas Pemasyarakatan dan Warga

iKUP

ruti:

rlui diseminasi informasi P4GN di

ruk komunikasi, informasi dan edukasi)

gas Rumah Tahanan Negara Kelas llB

i Narkoba.

inaan Pemasyarakatan

ragi Petugas dan Warga Binaan

rua periodik dan atau atas permintaan

gitupula sebaliknya.

(6) Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi

Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotike

Pemasyarakatan.

Pasal I

TUJUAN KERJ

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah

kerja sama dalam Pencegahan dan I

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini ada

a) Terlaksananya program Pencegahan

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4Gl

fungsi dan potensi PARA PIHAK denl

perundang-undangan;

b) Mendorong terciptanya lingkungan

penyalahgunaan narkoba, pemberii

penyalahgunaan narkoba kepada P

Binaan Pemasyarakatan.

Pasal !

RUANG LIN(

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meli

(1) Penyebarluasan informasi P4GN meli

lingkungan kerja. (diseminasi sudah terma

(2) Pengembangan kapasitas P4GN bagi petr

Muntok sebagai relawan dan penggiat Anl

(3) Memberikan penyuluhan kepada Warga B

(4) Pelaksanaan tes urine/uji narkoba I

Pemasyarakatan PIHAK PERTAMA seci

PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan, be

F araf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua



(5) PARA PIHAK sepakat untuk saling be(ul
yang berhubungan dengan pelaksanaan

digunakan untuk kepentingan yang berl

Perjanjian Kerja Sama ini.

(6) PARA PIHAK wajib saling menjaga keri

data dan/atau informasi yang diperoleh I

sesuai dengan ketentuan peraturan perun

(7) Kegiatan lain yang disepakati PARA PlHl

Pasal ,(

TUGAS DAN TANGGUNG J

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan

a) Menyiapkan sarana dan prasarana

informasi tentang P4GN melalui sosial

elektronik maupun media luar ruang s€

b) Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam p

Petugas dan Warga Binaan Pemasyar

llB Muntok selaku PIHAK PERTAMA.

c) lkut berperan aktif dalam menginformi

Prekursor Narkotika, serta berkoordil

diindikasikan adanya peredaran gelap

lingkungan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tan

a) Menyediakan narasumber;
b) Menyiapkan kurikulum, materi dan alat
c) Membantu PIHAK PERTAMA dalar

Narkoba kepada Pegawai di lingkungan
d) Mendorong dan mengoptimalkan upay

untuk menciptakan lingkungan Bersih d
e) Membantu PIHAK PERTAMA dalam

mengenai hal-hal yang berhubungan r

Sama ini.

:ar data dan informasi mengenai hal-hal

Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya

tubungan dengan maksud dan tujuan

thasiaan, penggunaan dan keamanan

rerdasarkan Perjanjian kerja Sama ini

dang-undangan.

iK.

AWAB PARA PIHAK

tanggung jawab:

dalam pelaksanaan penyebarluasan

sasi baik melalui media elektronik, non

rcara proporsional;

:laksanaan tes / uji Narkoba bagi para

akatan Rumah Tahanan Negara Kelas

rsikan penyalahgunaan Narkotika dan

rasi dengan PIHAK KEDUA apabila

Narkotika dan Prekursor narkotika di

ggng jawab:

)eraga;
n memfasilitasi pelaksanaan tes/uji
PIHAK PERTAMA.

a dan peran serta PIHAK PERTAMA
ari Narkotika dan Prekursor Narkotika.
hal pertukaran data dan informasi

iengan pelaksanaan Perjanjian Kerja
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Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

Pasal

PELAKSA

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama in

lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ya

PIHAK yang merupakan bagian yang

Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana d

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Pasal

JANGKA W

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku seja

PIHAK yang berlaku selama 2 (dua) tahu

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagai dima

kembali beradasarkan kesepakatan PA

(3) Dalam hal perpanjangan Perjanjiuan

ayal (2), diberitahukan seacara tertulis

(tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjia

Pasal

PEMBIA

(1)Biaya yang timbul sebagai akibat dari

dibebankan pada anggaran PARA PIHAK

pendanaan yang sah sesuai dengan kete

Pasal 8

PENYELESAIAN PE

(1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran da

Sama ini akan diselesaikan secara musy

N

akan dijabarkan dan dituangkan lebih

disusun dan disetujui bersama PARA

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja

aksud pada ayat (1) merupakan satu

ari Perjanjian Kerja Sama ini

TU

tanggal ditanda tangani oleh PARA

dari sejak ditanda tangani.

pada ayat (1), dapat diperpanjang

PIHAK.

Sama sebagaimana dimaksud pada

pihak pemrakarsa paling lambat 3

laksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

ra proporsional dan / atau sumber

uan peraturan perundang-undangan

ELISIHAN

atau pelaksanaan Perjanjian Kerja

rah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

P

tnt.



Pasal 9

LAIN-LAIN

(1)Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekqasaan kedua belah pihak alau force

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perBetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majeurc adalah

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter;

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

d. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan / atau perubahan

kebijakan pemerintah yang tidak meniungkinkan berlangsungnya Perjanjian

Kerja Sama ini.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan

diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara

tertulis dalam bentuk addendum yang metupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal '10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan

tahun tersebut diatas. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli

pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan

hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli setelah

ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

KEPALA
RUTAN KEI-AS IIB IIUNTO

PIHAK II

KEPALA BNN
KABUPATEN BANGKA

ABDUL RASYID
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