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TENTANG

PERLINDUNGAN PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN DALAM RANGKA

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Kamistanggal Delapan bulan Septembertahun dua ribu enam belas (8-9-2016)
bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BUDI WASESO, Kepala Badan Narkotika Nasional, 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
KESATU.

2. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49 Ciracas Jakarta
Timur 13720, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara Non Struktural yang bersifat mandiri
yang bertugas dan benruenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain
kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

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

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5062); dan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4843).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan kerja sama dalam rangka perlindungan pelapor, saksi, dan/atau korban dalam
rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal
sebagai berikut:



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman 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.

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.

Diseminasi informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan
pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai proses kegiatan
penyampaian/penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk
meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam
rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab
menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Advokasi adalah usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan
mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik
sehingga upaya pencegahan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat
dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.

Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin
adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada
penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana narkotika yang bekerja sama
dengan penyidik BNN untuk mengungkap suatu tindak pidana Narkotika.
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Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih
intensif dalam memberikan perlindungan pelapor, saksi, dan/ atau korban terkait kasus
Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan tugas dan wewenang
PARA PIHAK.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya perlindungan kepada pelapor,
saksi, dan/atau korban, secara konsisten oleh PARA PIHAK guna memberikan rasa
aman kepada pelapor, saksi, dan/atau korban dalam proses peradilan Tindak Pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana terkait lainnya.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. perlindungan Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait Tindak Pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika

b, tukar menukar informasi tentang perkembangan kasus kepada Saksi, Korban,
dan/atau Pelapor terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. peningkatan kapasitas dalam rangka Perlindungan pelapor, saksi, dan/atau korban dan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

d. sosialisasi tentang perlindungan pelapor, saksi, dan/atau korban dan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan

e. pelaksanaan tes/uji narkoba.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyampaikan permohonan perlindungan Pelapor, Saksi, dan/atau Korban
Pelapor terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memberikan keterangan atau rekomendasi apabila Pelapor, Saksi, dan/atau
Korban sebagai pelaku yang bekerjasama;

c. membantu memberikan informasi dalam rangka melengkapi data Saksi dan/atau
Korban terkait dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. melakukan koordinasi dalam rangka perlindungan Pelapor, Saksi, dan/atau
Korban kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka:

1) diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

2) peningkatan peran serta PIHAK KEDUA sebagai penggiat anti Narkoba;

f. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi perlindungan Pelapor, Saksi, dan/atau
Korban tindak pidana; dan

g. melaksanakan pemeriksaan tes/uji narkoba atas permintaan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. memproses permintaaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi dan/atau Korban
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk diberikan perlindungan;

b. memutuskan pemberian perlindungan dan menginformasikan kepada PIHAK
KESATU terkait permintaan perlindungan yang telah diajukan;

c. mengajukan permintaan informasi dalam rangka melengkapi data Saksi dan/atau
Korban terkait dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. melakukan koordinasi dalam rangka perlindungan Pelapor, Saksi, dan/atau
Korban, kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



e. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dalam rangka:

1) diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

2) peningkatan peran serta PIHAK KEDUA sebagai penggiat anti Narkoba;

menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka sosialisasi perlindungan
Pelapor, Saksi, dan/atau Korban tindak pidana; dan

mengajukan permintaan tes uji narkoba.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja
Sama dan rencana aksi yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat
penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU menunjuk Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN;

b. PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi
Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan lnternal.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman íni berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini,
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri 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 berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
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(4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi
keadaan force majeurelkeadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam,
huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri
Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal I
PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 9

(1) 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 di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyarawah untuk mufakat.



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua)
asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditanda tangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


