KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Nomor: PJ 23 Tahun 2017
Nomor: NK/43/X/2017/BNN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas
(10-10-2017) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.

BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian
Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2.

Drs. BUDI WASESO, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 139/M Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala BNN, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono
Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a.

bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

b.

bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang
mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

c.

bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi
sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Di dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal 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 ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

2.

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.

3.

Operasi Rutin adalah operasi yang sudah direncanakan bersama dan dilakukan
sepanjang tahun secara terpadu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang
dilaksanakan secara tertutup dan terbuka.

4.

Operasi Khusus adalah operasi yang dilakukan secara insidentil dan situasional untuk
mendeteksi dan mengungkap jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika pada transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang
dilaksanakan secara tertutup.
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5. Operasi Kontijensi adalah operasi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya
ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang yang dilaksanakan
secara tertutup.
Pasal 2
DASAR HUKUM
Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaaapian;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang
Transportasi;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

I

h

(1)

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA
PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya
manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan
transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK PERTAMA.

(2)

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya kerja sama PARA PIHAK
secara terpadu dan untuk terselenggaranya transportasi yang selamat, aman, tertib,
lancar dan nyaman serta bebas Narkoba.
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Pasal 4
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
(1)

pelaksanaan dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber
daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga
pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK PERTAMA;

(2)

pertukaran data dan informasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan
sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga
pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK PERTAMA;

(3)

penyebarluasan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

(4)

pelaksanaan operasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sektor transportasi yang meliputi:
a.

Operasi Rutin yang merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan
menggunakan metode tes urine, tes rambut dan tes darah
apabila diperlukan;
Operasi Khusus yang dilakukan secara insidentil dan situasional dengan
ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan
metode; dan
Operasi Kontijensi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ancaman dini
keselamatan transportasi yang dapat berkembang.
ra n d o m s a m p lin g

b.

c.
(5)

rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah;

(6)

peningkatan peran serta PIHAK PERTAMA sebagai Penggiat Anti Narkoba;

(7)

peningkatan kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK
PERTAMA dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan; dan

(8)

bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka mendukung program
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
(1)
(2)

menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensi PARA PIHAK dalam rangka
perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini;
menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini; dan
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3)
(4)
(5)

Pasal 6
PELAKSANAAN
(1)

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian
Kerja Sama sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dalam hal ini PIHAK PERTAMA
diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk di
lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini
diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk di
lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani
oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya
Kesepakatan Bersama ini.

(3)

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
dalam Perjanjian Kerja Sama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu
berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku
sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama
tersebut.
Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada
PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1)

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK

(2)

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini,
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatIambatnya3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
ADENDUM
(1)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini,
akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk
Adendum.

(2)

Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya
Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari
dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup,
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
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