
LEMBAGA

BADAN

PENCEGAHAN,

Pada Hari lni Rabu Tanggal 03

bertempat di Kota Bengkulu, yang

1. Alexander S Soeki, S,

Kota Bengkulu, dalam hal i

Nasional Kota Bengkulu,

RT 43 Kelurahan Pagar

Telp./Fax. (0736)-551 31 30

2. Ade Kusmanto, A.Md

Pemasyarakatan Kelas llA

nama Lembaga Pemasya

Jalan Pemasyarakatan

sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PTHAK dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama

PERJA IAN KERJA SAMA

ANTARA

KATAN KELAS IIA BENGKULU

DENGAN

NASIONAL KOTA BENGKULU

NOMOR: I0E|mt202{/BNNK-BKL

NOMOR : PAS.PASI.HH.05.05- I 3 g

TENTANG

TASAN DAN REHABILITAS PENGGUNA

NARKOBA

ulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu

, M.H sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional

i bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika

ng berkedudukan di Jalan Martadinata 6 NO. g

Kecamatan Selebar Jaya Kota Bengkulu

isebut sebagai PIHAK PERTAMA.

P., S.H., M.H sebagai Kepala Lembaga

, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

n Kelas llA Bengkulu, yang berkedudukan di

1 Bentiring Kota Bengkulu untuk selanjutnya

tangan dibawah ini :



disebut PARA PIHAK terlebih dahu

a. Bahwa PIHAK PERTAMA

yang berkedudukan di

Presiden yang mempunyai

nasional mengenai P

Peredaran Gelap Narkotika

b. Bahwa PIHAK KEDUA

Bengkulu yang berkedudu

Manusia Republik lndonesia

c. Bahwa PARA PIHAK m
secara sinergi sebagai

Republik lndinesia sesuai

Dengan memperhatikan ketetet

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35

Republik lndonesia Tahun

Republik lndonesia Nomor

2. Peraturan Presidan Nom

Nasional.

3. lntruksi Presiden Republik I

Aksi Nasional Pencegah,

Peredaran Gelap Narkotika

4. Peraturan Kepala Badan

Perubahan Peraturan Kep

tentang Organisasi dan

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di

dan tetap berpedoman kepada

PIHAK sepakat untuk mengada

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

lah Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Presiden dan bertanggung jawab kepada

s menyusun dan melaksanakan kebijakan

dan Pemberantasan penyalahgunaan dan

n Prekursor Narkotika

h UPT. Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA

di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Wilayah Bengkulu.

iki hubungan fungsional yang dilaksanakan

sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan

an ketentuan peraturan perundang-undangan.

n peraturan perundang-undangan sebagai

ahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara

Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara

23 Tahun 2O1O tentang Badan Narkotika

donesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

n Prekursor Narkotika.

ka Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2O1S

Kerja Badan Narkotika Nasionat Provinsi

s, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,

ntuan peraturan perundang-undangan, pAFtA

kerja sama dalam rangka Pencegahan dan



Pemberantasan Penyalahgunaan

Narkotika. melalui Perjanjian

sebagai berikut:

(1) Maksud Perjanjian Kerja

meningkatkan sinergi PA

dengan mengoptimalkan

Pencegahan dan Pembe

Narkotika dan Prekursor N

(2) Tujuan Perjanjian Kerja sa

efektifitas pelaksanaan

Pencegahan dan Pe

Narkotika dan Prekursor N

Ruang lingkup Perjanjian Kerja

a. Membuat Regulasi

Penyalahgunaan dan

lingkungan PIHAK KEDUA.

b. Penyebarluasan informasi

Penyalahgunaan dan Pe

lingkungan PIHAK KEDUA.

c. Penyebarluasan informasi

penyalahgunaan, dan

Narkotika.

d. Pelaksanaan tes/uji N

PIHAK KEDUA.

e. Peningkatan kapasitas ber daya manusia di bidang Pencegahan dan

an Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

sama, dengan menyatakan beberapa ha!

D DAN TUJUAN

Pasal 1

sama ini adalah sebagai landasan dalam

PIHAK melalui koordinasi dam kerja sama

an tugas dan fungsi PARI\ PIHAK dalam

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

ka.

ini adalah untuk optimalisasi, efesiensi dan

dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

ka

LINGKUP

Pasal 2

a ini meliputi

Pencegahan dan Pemberantasan

n Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di

tentang Pencegahan dan Pemberantasan

ran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di

wajib lapor dan rehabilitas bagi

Narkotika dan

pecandu,

Prekursorn penyalahgunaan

di lingkungan PIHAK KEDUA atas permintaan



Pemberantasan PenYalahg

Prekursor Narkotika melalui

f. Pertukaran data dan

Penyalahgunaan dan

dengan tetap memPerhatika

(1) Pelaksanaan Perjanjian Ke

PIHAK.

(2) Ketentuan-ketentuan Yang

Perjanjian Kerja sama ini

Presedur secara rencana i

(3) Setiap Standar OPe

sebagai dimaksud pada

dipisahkan dari Perjanjian

(4) Untuk melaksanakan

ayat (1), PARA PIHAK

kebutuhan , tugas dan fu

(1) Perjanjian Kerja sama ini

sejak tanggal ditandatang

(2) Perjanjian Kerja sama ini

kesepakatan PARA Pl

paling lambat 3 (tiga) bul

Sama.

(3) Dalam hal ini salah satu

Kerja sama ini, sebelum j,

berakhir, maka PIHAK ut wajib memberitahukan secara tertulis kepada

n dan Peredaran GelaP Narkotika dan

nyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan

n Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

kerahasiaan dan kepentingan Negara

LAKSANAAN

PASAL 3

sama ini disusun dan disetujui bersama PARA

rsifat teknis dan operasional dari pelaksanaan

kan disusun dalam Standar Operasional dan

ementasinya

dan Presedur secara rencana implementasinya

(2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

a sama

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada

menunjukan wakil-wakilnya sesuai dengan

nya.

KA WAKTU

PASAL 4

aku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung

diperpanjang sesuai kebutuan berdasarkan

dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja

HAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian

waktu sebagaimana dimaskud pada ayat (1)



PIHAK lainnya paling lam

sama ini.

( ) Apabila Perjanjian Kerja

sebelum jangka waktunya

ayat (2) maka pengakhiran

tugas dan tanggung jawab.

(5) PARA PIHAK yang h

pelaksanaan sebelum be

berakhirnya jangka waktu

keadaan force majeure I
PIHAK dapat mengakhiri

Biaya yang timbul dalam rangka

dibebankan pada anggaran m
perundang-undangan.

(1) PARA PIHAK sepakat

digunakan untuk

Perjanjian Kerja sama ini

(2) PARA PTHAK wajib me

atau informasi yang d

dengan ketentuan peraturan

(3) Kecuali ditentukan da

memberikan data dan atau

kera hasiaan sebagaimana

PIHAK tanpa kecuali, untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang_

3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja

ini tikdak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri

s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

njian Kerja sama ini tidak memepengaruhi

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat

irnya Perjanjian Kerja sama ini. Selain karena

njian Kerja sama ini, dalam hal ini terjadi

ran kahar yang tidak dapat diatasi, PARA

njian Kerja sama ini

BIAYAAN

Pasal 5

kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini

PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan

IAAN

Pasal 6

pertukaran data dan atau informasi hanya
yang berhubungan dengan maksud dan tujuan

kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan
berdasarkan perjanjian Kerja sama ini sesuai

ng-undangan

suatu peraturan perundang_undangan untuk
informasi yang merupakan bagian dari kewajiban

r didalam Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA



undangan tersebut dan mem

berdasarkan peraturan

(4) PARA PIHAK harus

atau informasi yang diperoleh

PARA PIHAK melaksanakan

Perjanjian Kerja sama ini secar

(1) Dalam rangka korespondensi

sama, PARA PIHAK menunj

jawab sebagai penghubung

a. Badan Narkotika Nasional

Seksi Pencegahan dan

Jalan Martadinata 6 RT

Selebar Kota Bengkulu T

Faximili (0736)5513136

b. Lembaga Pem

Seksi Pembinaan

Jalan Pemasyarakatan No

(2) PARA PIHAK setiap

sebagaimana dimaksud pada

alamat korespondensi paling

perubahan alamat

(3) Selama pemberitahuan

segala korespondensi pen

korespondensi sebagai dima

kan data dan atau informasi yang dimintakan

-undangan tersebut

sumber data dalam penggunaan data dan

PIHAK PERTAIvIA atau PIHAK KEDUA

PEMANT DAN EVALUASI

Pasal 7

uan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

SPONDENSI

Pasal 8

dan atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja

unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung

ditetapkn sebagai berikut :

Bengkulu

rdayaan Masyarakat (P2M)

No. 19 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan

(0736) 5513136

Kelas llA Bengkulu

a dan Anak Didik

1 Bentiring Kota Bengkulu

dapat mengubah alamat korespondensi

(1) dengan wajib memberitahukan perubahan

7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya

tersebut

korespondensi tersebut belum diterima, maka

informasi tetap menggunakan alamat

pada ayat (1).



(1) Hal-hal yang belum diatur d

ditetapkan berdasarkan

tertulis dalam kesepakatan

kesatuan dan menjadi bagian

(2) Apabila dikemudian hari te

Kerja sama ini, akan diselesa

mufakat.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat

dan tempat sebagaimana disebut

(dua) asli, masing-masing berm

sama setelah ditandatangani PARA

PIHAK KEDUA

ALEXANDER S S.Sos.,

LAIN .LAIN

Pasal 9

Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan

PARA PIHAK yang dituangkan secara

bahan (addendum) yang merupakan satu

terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian

n oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk

PENUTUP

Pasal 10

ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun

a awal Perjanjian Kerja sama ini, dalam rangkap 2

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang

IHAK.

W,^ KESA

, A.Md.lP., S.H., M.HH


