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TENTANG

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN)

DALAM RUANG LINGKI,'P TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II-B SIBORONGBORONG

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh
berterpat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Siborongborong yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. M. PITHRA JAYA SARAGIH,And.IP,SILMH dalam hal ini bertindal untuk dan

atas ruurur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Siborongborong yang
berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 14 Kecarratan Siborongborong Kabupaten

Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAKI
2. SUIIANA SINAGA'S.Kom.,M.Si, dalam hd ini bertindal untuk dan atas nama

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun, yang berkedudukan di Jalan
Sudirman Kelurahan Pamatang Raya Kecamatan Raya, untuk selanjutrya disebut

sebagai PIHAKII.

Untuk selanjubrya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut
a. Bahwa PIHAK I adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hulum dan hak asasi manusia

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

b. Bahwa PIIIAK II adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan mel,aksanalan kebijakan nasional
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat,

dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan, PARA

PIHAK sepakat untuk mengadakan keria sama dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursornya,

dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA

PIHAK dalam rangka sinergitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursomya'

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terlalsananya keria sama yang

menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoPtimalkan potensi PARA

PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

a. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursomya;

b. Peningkatan peran serta PIHAK I sebagai Relawan dan Penggiat Anti Narkoba;

c. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan PIFIAK I atas permintaan PIHAK I;

d. Pertukaran data dan informasi terkait uPaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursomya dengan tetap

memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;

e. Dukungan PIHAK I terhadap penyebaran informasi terkait upaya pencegahan dan

pemhrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursomya

melalui pembuatan spanduk, banner dan Pemasangan konten anti narkoba di

media social.
Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepaharran ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut

dalarn Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetuiui bersama PARA PIHAK'

(2) Untul melaksanakan Perjanjian Kerja Sarrn sebagaimana dimalsud pada ayat (1),

PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan

fungsinya.

2

Paraf Pihak ke 2Paraf Pihak ke I

I./



Pasal 4

JANGKAWAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam iangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung seiak

tanggal ditandatangani,

(2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diathiri melalui pemberitahuan

secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelunmya,

(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau

beralhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK secara terhrlis,

(4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/ ata:- diakhtui sebelum

jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka

pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung

jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat

pelaksanaan sebelum berakhfu Nota Kesepahaman ini,

(5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepaharran ini, dalam hal teriadi

kead.aan force majeure f keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat

mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN
Segata biaya yang timbul akibat dari pelakanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan

pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pagal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pela-ksanaan kegiatan Nota Kesepahaman,

PARA PIHAK menuniuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung iawab
sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Icmbaga Pemasyarakatan Klas II-B Siborongborong

Kasi Administrasi Keamanan & Tata Tertib

Jalan Siliwangi No. 14 Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara

Telepon :O8?362633398

Email : kamtib.lapas.siborongbolong@gmail.com
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b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jalan Sudirman - Kelurahan Pamatang Raya Kecamatan Raya Kabupaten

Simalungun
Telepon : ffi17 62M907
Email : brmkab_simalungun@bnn.go.id

PASAL 8
KETENTUAN LAIN LAIN

(1) Perubahan dan / atau hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur
dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis
dalam kesepakatan tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalalnn dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,

akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mu{akat.

o Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Kamis, tanggal 1O bulan

September dan tahun 2020, sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepaharnan

dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi maErai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dibubuhi cap basah kmbaga dan

masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.

PIHAKL PIHAKII

KEPALA YARAKATAN NARKOTIKA
KL RONG UNGUN

+
o

o
M. PITHRA IAYA SARAGIH,And.IP,SH,MH ,\ S.Kom., M.Si
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