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Pada hari ini" selasa tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu sernbiian Belasbertempat di Kota Bengkuru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1' Alexander s soeki, s,sos sebagai Kepala tsadan Narkotika Nasional Kota
Bengkulu' datam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasionat
Kota Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan fittartadinata 6 No. g RT 43 Kelurahan
Pagar Dewa Kecamatan selebar Jaya Kota Bengkulu Telp./Fax. (07s6)-ss13136
disebut sebagai ptHAK PERTAMA.

2' Hari winarca, Bc lp, s,sos, sH, IlilH sebagai Kepala l-ennbaga pembinaan
Khusus Anak Kelas ll Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Bengkulu, yang berkedudukan diJalan
Pemasyarakatan No'l Bentiring Kota Bengkulu untuk selanjutnya sebagai PIHAK
KEDUA,

untuk selaniutnya prHAK PERTAMA dan prHAK KEDUA, secara bersama _ samadisebut PARA prHAK terrebih dahuru menerangkan har- harsebagai berikut:
a' Bahwa PHAK PERTAII'IIA adalah Lembaga Pemerintah Non Kernenterian yang
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berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung iavnab kepada presiden yang
meempunyai tugas rnenyusun dan metaksanakan kebiiakan nasional rnengenaipenegahan dan pemberantasan penyarahgunaan dan peredaran gerap
Narkotika dan prekursor Narkotika.

b' Bahwa PIHAK KEtluA adalah uPT. Lennbaga Pennbinaan Khusus Anak Kelas ll
Bengkulu yang be*edudukan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia Kantor Wayah Bengkulu_

c' Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsionar yang dilaksanakan secara
sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik
rndonesia sesuaidengan ketentuan peratr,rran perundang _ undangan"

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang * undangan sebagaiberikut :1' undang - undang Nomor 35 Tahun 20og tentang Narkotika {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20og Nomor 148, Tambahan Lembaran Nqara Republik
lndonesia Nomor 5S62),

Peraturan presiden Nornor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasionar.
lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor B Tahun 2o1g tentang Rencana Aksi
Nasional Penegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap
Narkotiika dan prekursor Narkotika-
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nornor 23 Tahun 20,17 tentang
Perubahan Peraturan Kepala Badan Na*otika Nasioanal Nomor 3 Tahun z01stentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional provinsi
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal- haltersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,
dan tetap berpedornan kepada ketentuan peraturan perundang _ undangan, pARA
PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sarna datarn rangka pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan den peredaran gelap Narkotika dan Frekursor
Narkotika merarui perjanjian Kerjasama, dengan menyatakan beberapa hat sebagai
berikut:

2.

3.

4.
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IfiAKSUD DAff TUJUAN

Pasal 1
(1) lt{aksud Perjanjian Kerjasarna ini adatah sebagai landasan dalam

meningkatkan sinergi PARA PIHAK melalui kaardinasi dan kerjasama
dengan mengoptimalkan petaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam
rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyarahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi danefektifitas peraksanaan tugas dan fungsi 
'ARA 

prHAK daram rangkapencegahan dan pemberantasan penyarahgunaan dan peredaran gerap
Narkctika dan prekursor Narkotika.

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini rneliputi :

a' MembuatRegulasitentang Penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan Peredaran Getap Nakotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pIHAK
KEDUA,

b' Penyebarluasan infonnasi tentang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika d*
fingkunganr ptHAK KEDUA.

c' Penyebarruasan informasi wajib lapor dan rehabilitasi bagi
penyarahguna, dan korban penyarahgunaan Narkotika dan
Narkotika-

d' Peningkatan peran serta prHAK KEDUA rnerarui penrb,entukan satgas,
Rerawan/penggiat Anti Narkoba di ,ingkungan prHAK KEDUA.e' Pelaksanaan tesluji Narkoba di lingkungan pIHAK KEDUA atas perrnintaan
PIHAN KEDUA"

f' Peningkatan kapasitas sumber daya rnanusia di bidang pencegahan dan
Pernberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Nerkotika dan
Preku rsor Narkotika rnerarui penyerenggaraan pendidkan dan peratihan.
Pertukaran data dan infornrasi terkait upaya pencegahan dan pernberantasan
dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
dengan tetap rnemperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.
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(1)
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PELAKSAHAAFI

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun dan disetujui bersarna PARA

PIHAK,

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalanr standar operasional dan

Presedur serta rencana implementasinya,

Setiap $tandar Operasional dan Presedur serta rencana implementasinya

sebagaimana dinnaksud pada ayat {2} merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

untuk melaksanakan Ferjanjian Kerja sarna sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1i, PARA PIHAK akan menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan

kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Keriasarna ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahr*n terhitung

sejak tanggal ditandatangani.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir rnasa berlaku Nota

Kesepahannan.

Dalam hal ini satrah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Per.ianjian

Kedasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berakhir, maka FIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 3 itiga) butan sebetum diakhiri perjanjian

Kerjasama ini.

Apabila Perjanjian Kerjasarna ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelunr jangka waktunya habis sebagairnana dimaksud pada ayat {1} dan
ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasanra ini tidak rnernpengaruhi

tugas dan tanggung jawab.

PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakh irnya perjanj ian Kerjasama ini,

selain karena berakhimya jangka waldu Nota Kesepahaman ini, {alam hal
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terjadi keadaan force majeure ! keadaan kahar yang tidak dapat diatasi,
PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepaharnan ini.

PEfiAB|AYAAN

Pasal 5
Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Per.ianjian Kerjasama ini dibebankan pada
anggaran masing - masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 6
PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan / atau informasi hanya
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan turjuan
Perjanjlan Kerjasama ini.

PARA PIHAK wajrb menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data
dan / atau informasi yang diperoreh berdasa*an perjanjian Kerjasama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang _ undangan.
Kecuali ditentukan daram suatu peraturan perundang - undangan untuk
memberikan data dan l atau informasi yang merupakan bagian dari
kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalarn perjanjian Kerjasama
ini' maka PARA prHAK, tanpa terkecuari, setuju untuk mernatuhi ketentuan
peraturan perundang - undangan tersebut dan memberikan data dan / atau
inforrnasi yang dimintakan berdasarkan perturan perundang * undangan
tersebut-

PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data daram penggunaan data dan
I atau infonnasiyang diperoleh dariprHAK PERTAMA atau prHAK KEDUA.

PETIAHTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7
PARA PIHAK melaksankan pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian
Kerjasama ini secara berkara paring sedikit 1 {satu) karidaram 1 (satu} tahun.
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(1)

KORESPOIIDENSI

Pasal 8

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Ferjanjian

Kerjasarna, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan keria yang

bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu

Seksi Fencegahan dan Pernberdayaan Masyarakat iP2M)

Jalan Martadinata 6 RT 43 No.19 kelurahan Pagardewa Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu

Telephone : (0736) 5513136

Faximili : {0736) 5513136

b Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Bengkulu

Jalan Pemasyarakatan No.I Bentiring Kota Bengkulu

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi

sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} dengan wajib memberitahukan

perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tuiuh) hari kalender

sebelum terjadinya perubaha n alamat konespondensi tersebut.

Selama pernberitahuan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka

segala korespondensi penyampaian informasi letap menggunakan alamat

korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN * LAIN

Pasal I
Hal - hal yang belurn diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan

ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan $ecara

tertulis dalam kesepakatan tambahan {addendum) yang merupakan satu

kesatuan dan menjadi bagian tidak teryisahkan dari Ferjanjian Kerjasama ini.

Apabila di kemudian hariterjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perianjian

Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh FARA PIHAK secara musyawarah

untuk mufakat.
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PEHUTUP

Pasa} t0

Perjanjian Keq'asama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal' bulan' tahun dan

tempat sebagairnana diseb-ut pada awal Perianiian Keriesama ini, dalsm rangkap 2 (dua)

as{i, ma*ing - masing bermderai culrup dan menrpunyai kekuatan hukum yang g3rna

setetah ditandatangani PARA PIHAI{"

HARI UYIIIARCA, Be lP, $.$ss, SH' [ilH
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