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Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Februari tahvlr 2O2L bertempat di Kantor
BNN Kota Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Dedy Cahyadi, A.Ud.IP., S.H., U.Si, Kepala trmbaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Mojokerto, dalarn hat ini bertindak untuk dan atas nama Lapas
Kelas IIB Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 10 Kota
Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PnIAN PERTA A.

2. SuhaEl, S.H., ll.St, Kepala BNN Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas narna BNN Kota Mojokerto, yarg berkedudukan di Jalan
Surodinawan No. 09 Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PIIIAX
KEDUA.

Untuk selanjutnya PIIIAX PERTAUA dan PUIAX NEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAX terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
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a. bahwa PIHAN PERTA A adalah Unit pelaksana teknis dibawal direktorat
jendral pemasyarakatal Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas
melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan;

b. bahwa PIIIAN KEDUA adalah l"embaga Pemerintah Non Kementrian, yang
bertugas menyusun dan melaksa-naka, kebija-kan nasional mengeoai
Pencegahal dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, serta melakukan kedasama trilateral dan multirateral, baik
regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas
peredaral gelap Narkotika dart Prekursor Narkotika di wilayah Kota
Mojokerto;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undargan sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 ?ahun 1q95 tentang Pemasyarakatary

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentalg Narkotika;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;

4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaa! Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. Permenpan Nomor 50 Tah]d]\ 2OL7 Tentaflg Pe-laksanaan Pencegahar dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Da! Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O2O tefial,g Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaral Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahurt 2O2O-2O24.

Berdaearkan hal hal tersebut di atas, dengal itikad baik, saling percaya,
sederqiat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan p€raturan perundang-
undangan, PARA PIIIAX sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
Narkotika Di Lingl'nngan l,embaga Pemasyaratatan Klas llB Mojokerto, dengan
menyatakan beberapa ha1 sebagai berikut:
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BAB I
PEIIOERTIAIT

Pasal I
Daiam Perjanjian Ke{a Sama ini yang dimaksud dengan:

a. Narkotika adaJal:, zat atau obat yalg berasal da.ri tartamar atau bukan
tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunar atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yarg
dibedakan dalam Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan lII;
Pencegahan adalah proses, cara dan perbuatan mencegah agar sesuatu
tidak tefadi;
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri .

BAB II
U,AI(AUD DAI| TU.'UA

patd 2

Maksud Perjanjian Kerjasama irli adalah l,aJldasan kerjasarna PARA PIIIAK
dalam melaksanakan proFtram P4GN;

Tujuan Peianjian Kerjasama ini adalah meningkatkan peran serta
l,embaga Pemasyaralatan klas IIB Mojokerto dalam upaya P4GN-

b

c

(1)

(2)

BAB III
RUAITG LII{GKI'P

Pa.al 3

Ruang lingkup Perjaqjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pencegahan;

b. PemberdayaanMasya.rakat;

c. Pemberantasan.



BAB IV
BEITUI( XDOIATAIT

Baglan Kcratu
Pencegahan

Passl 4
Kegitan dalam bidang pencegahan memfokuskan pada upaya menjadikan
pegawai dan warga binaan PIIIAX PERTA A memiliki pola pikir , sikap dan
terampil menolak penyalahgunaar daIl peredaral gelap Narkotika dengan
memberikan penyuluhan/sosialisasi di lingkungan PIHAII PERTAIIA-

Baglar Kedua

PemberdaSraan Ma3yarakat

Pasal 5

(1) Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada upaya penyadaran dengan
memberdayakan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PIIIAX PERTAIA
guna menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dar peredaran
gelap Narkotika;

(21 Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa tes urine kepada pegawai
kmbaga Pemasyaralatan ldas IIB Mojokerto.

Bagiaa Iletlga
Pcmberartasan

Pasal 6

Pemberantasan memfokuskan pada upaya deteksi dini dengan saling
memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di
Lingkun gan PIIIAK PERTAMA.
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BABV
PELAKSAIT,AAT

Pat l7
(1) Apabita diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan

operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini a-kart disusun
dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementaainya;

l2l Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementaainya
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupalan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari Pedanjian Keda Sama ini.

BAB VI
.IAI{GXA WAI(TU

Pasal 8
(1) Pefanjian Ke{a Sama ini berlaku dalam jangka watrtu 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal ditandatang.ani;

t2l Pefanjian Kerja Sama ini dapat diperpaljaag sesuai kebutuhan
berdasarkan keeepakatan PARA PIHAX dengan terlebih dalulu ditakukan
koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku
Pedanjian Kerja Sama ini;

(31 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Pe{anjian
Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dia.khirinya
Perjanjian Kefa Sama ini;

(4) Pefanjian Kerja Sama sebagaimaaa dimaksud pada a-vat (3) efektif
bera-khir sejak adanya pers€tujuan PARA PIEAI(;

(5) Apabila Pedanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau
diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimara dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), maf<a penga-khiran Pe{aljian Ketja Sama ini tidak
mempengaruhi tugaB dan tanggung jawab PARA PIIIAK yang harua
diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum
berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini.
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BAAVII
E\ORCD UA'E'TRD

Pr.aI 9
(1) Keadaan Folce Majeure adalah 6€gala keadaan atau peristiwa yang terjadi

di luar kekuasaan PARA PIIIA8 seperti bencara alam, sabotase,
pemogokar, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang,
Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yarg menghalangi
seca-ra langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Keda
Sama ini;

(21 Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus diberitahukan kepada
PIIIAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan
keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

(3) Tidal< adanya pemberitahuar hingga lewatnya waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mengalibatkan PIIIAX Lain yang tidak mengalami
Force Majeure berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Force
Majeure tets€bvt',

(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIII/IX yang mengalami Force
Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIIIAII lainnya;

(5) PIHAr yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender *lelall, Force Majeure tersebut berakhir;

(6) L<€adaaIj. Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan petaksanaan
Pef anjian Keda Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak
merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Keda
Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan
Pe{anjian Kerja Sama sampai keadaar: Force Majeure berakhir.

BAA \IIU
KIRAIIASIAAT

Pstal 10

(1) PARA PIHAIT sepakat dan setuju bahwa segala data da.rl inforrlasi, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang
diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada PIHAA XgnGA
atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun
selama dan setelah Pedanjian Kerja Sama ini berakhir;
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{21 PAnA PIHAX sepakat uEtuk tidak membocorkan dan/atau
mempergunakan untuk kepentin8an sendiri maupun PIHAII KEIIOA atas
segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan
pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkal Perjaljian
Ke{a Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIIIAI( lainnya;

(3I PARA PIIIAI( sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai rsi
Pedanjian Kerja Sama terkait seluruh data dan informasi serta segala
bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

(4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya bertaku
terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelalsanaan Perjanjian Kerja Sama
ini;

(5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan
mengikat PARA PIIIAE selama berlangsung Pefanjian Keda Sama dan
tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAX meskipun Perjanjian Kerja
Sama iri telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturaJr
perundang-undalgan;

{6) PARA PIIIAI( harus menyebutkan sumber data dalam penSgunaan data
dan/atau informasi yang diperoleh dari PIIIAX PERTAIA atau PIIIAN
XEDI'4.

BAA D'
PEUBIAYAAII

Parat 11

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pedanjian Ke{a Sama ini akan
menjadi tanggungjawab PARA PIIiAI( sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMAITTAUAN DAN EVATUASI

Paral 12

PARA PIBAII mel,alsanakan pemantauan dan evaJuasi terhadap pel,al<sanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit I {satu) kali dalam 1

(satu) tahun.
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(1)

BAB XI
I(ORESPOIfDEITSI

Patal f3
PARA PIHAIT adalal pejabat penanggung jawab yang a]<a, melaksaralan
Pedanjiar Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai
berikut:

A. PIIIAN PERTA.UA

Disri Wulan Agus Tomo, Amd.IP., S.H., MM.

Kepala Kesatuan Pengarnanan L,apaa

Telepon : (0321) 321880

Faximili : (0321) 330461

Email : lapas.mojokertc(,rlgnail.com

b. ITb PIIIAII KEDUA

Dalvi Selvians,SKM

Kasubbag Umum BNN Kota Mojokerto

Telepon : (0321) 5285078

Faximili : lD32ll 52A5O78

Email : bnnko bnn id bnnk moiokeft qAya}loo. com

{21 PARA PIHAIT setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajlb memberitahukan
perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum te{adinya perubahan alamat korespondensi tersebut;

(3) Selaaa pemberitahuan pemba-han alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakal alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BASEI
IIBIEITTUAIT LAIIT.LIUIf

Pasal 14

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama iri, akan diatur
dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAI( yang dituangkan
secara tertulis dalam kesepakatan tambahan laddendum) yang merupakan
satu kesatuar darl menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pe{anjian Kerja
Sama ini:
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(2) Apabila di kemudian had teladi permasalahan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIIIAX secara
musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PEITUTUP

Pasal 15

(1) Peqanjian Ke{a Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan tempat sebagaimara disebutkan pada awal Perjanjian
Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setetah ditandatangani
PARA PIHAI(;

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan aemangat kerja sama
yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIIIAII.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

.9,

t

Dedv CahYadl. A. d.IP.. SH.. rtr.St. Suharrl. S.H., M.Sl
I$RP. 69030489NIP. 19a11204 20()012 1 001
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