
P    U  T  U  S  A  N

NOMOR   :   i32mlDt2oi6rpT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG IVIAHA ESA

Pengadilan  Tinggi'  Samarinda  yang   memen.ksa  dan   mengadl.li  perkara-

erkara  pidana  dalam    tingkat  banding  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut

perkara Terdakwa :

ngkap        :   MUHAMMAD YUSUF Bin lDRIS BASYAH

at lahir             :   Bireun  ,

rftanggal lahir:   42 Tahun / 12 Desember 1973 ,

s Kelamin          :   Laki-laki  ,

`:!!:;:

trf -; ',rl`,,
:+p.`..J A:,K`ewarganegaraan:   Indonesia;

Tempat tjnggal    :    Lembaga  Pemasyarakatan  Ke!as  I  Medan  Jl.Pemasyaral(atan

No. 27 Tanjung Gusta Medan Sumaterautara ,

Agama                :Islam,

Pekerjaan              :  Warga Binaan Lapas Tanjung Gusta Medan ;

Terdakwa  dalam  perkara  ini  tidak  dilakukan   penahanan  karena  sedang

menjalani    hukuman    pidanaseumur    hidup    dalam    perkara    lain    di    Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan ;

Terdakwa    dipersidangan    didampingi    oleh    Penasihat    Hukum    yaitu    :

YOHANIS  MAROKO,   SH   Pengacara  /Penasihat  Hukum  dari   Kantor  Lembaga

Bantuan  Hukum  Sikap  Balikpapan  beralamat  di  Jalan  Pandan  Arum  Kel.Karang

Jati  Kec.  Balikpapan Tengah -  Kota  Balikpapan  sesuai  penunjukan  Majelis  Hakim
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berdasarkan  Penetapan  Majelis Hakim  No.118/Pid.Sus/ 2016/ PN.Bpp tertanggal

16 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah   membaca,   Penetapan   Wakil   Ketua   Pengadilan  Tinggi   Samarinda

:  132 /PID / 2016 / PT.SMR tanggal  24  0ktober 2016 tentang  Penetapan

Jkan  Maj.elis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Nomor  :  132

016 / PT.SMR dalam tingkat banding ;

\\  ng-
rihb

-+

Telah  membaca,  berkas  perkara dan  surat-surat yang  bersangkutan  serta

nan resmi putusan  Pengadilan  Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016  Nomor

8 /Pid.Sus/ 2016 / PN.Bpp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang,     bahwa    berdasarkan    Surat    Dakwaan     Penuntut    Umum

|ertanggal  07  Maret  2016  No.Reg.Perkara  :   PDM-72/BALIK/03/2016  Terdakwa

telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bah`hra .ia Terdakwa   Muhammad Yusul  Bin  `dTis Basyah  beTsama-sama  dengan Sdra..

Muzakir  dan  Sdra„   llyas  (belum  tertangkap)  pada  bulan  November  2015  tanggal  dan

waktu  sudah  tidak  dapat diingat  lagi  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan

November 2015 bertempat di  Kamar L.9 Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan Jalan

Pemasyarakatan No.27Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara berdasarkan Pasal 84 ayat

2  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  Kalimantan  Timur   berwenang  untuk  mengadili  perkara

ini  Terdakwa  melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak

pidana  narkotika  dan  prekusor  narkotika  secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  telah

menawarkan  untuk  di  jual,  menjual,  membeli,  menerima  menjadi  perantara  dalam  jual

beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan

tanaman  beratnya  5  gram,  Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan  cara-

cara sebagai berikut :
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Berawal dari tertangkapnya Saksi Bustaman Sulaiman,  Saksi Jafarudin, dan Saksi

Amir  Mahmud   oleh   Saksi   Yoyok   Budiarto   Saksi  Ali   lmron   dan   Saksi   Rachmat   Sigit

Navyono (anggota BNN) berserta tim Badan Narkotika Nasoial yang lain pada hari Selasa

tanggal    17   Nopember   2015   di   Jalan   Syarifudin   Yoes   Kelurahan   Gunung   Bahagia

Balikpapan  Selatan  Kota  Balikpapan  Kalimantan  Timur sekitar pukul  22.30 Vvlta dan

n    penggeledahan    didapatkan    barang    bukti    berupa    Narkotika   jenis    Shabu

6  (enam)  bungkus  plastik  bening  yang  dililit  lakban wama  hitam  dengan  berat

#.080,63  (seribu delapan  puluh  koma enam  puluh  tiga)  gram  (setelah  ditimbang)
-y`?>pg qisimpan didalam tas selempang warna coklat merk Polo dimana  sebelumnya Amir

-M'ahmud  memesan  sabu  sebanyak  1  (satu)  kg  kepada  Terdakwa  kemudian  Terdakwa

ungi   Sdra.   Muzakir  untuk   mengirimkan   sabu   pesanan   Saksi   Amir   Mahmud

Sdra.  Muzakir meminta Sdra.  Ilyas mengantar sabu dari  Medan  ke  Balikpapan

menggunakan   kurir   yaitu   Saksi   Jafaruddin   dan   Saksi   Bustaman   Sulaiman.

Setelah  itu  Saksi  Jafaruddin  dan  SaksiBustaman  Sulaiman    disuruh  Sdra.   Ilyas  untuk

membawa  sabu  yang  disimpan  dalam  sepatu  dan  celana  dalam  masing:masing  Saksi

dari Medan dengan menggunakan Pesawat Cjtilink Q.G 837 yang berangkat dari Bandara

lntemational  Kualanamu  Sumatera  Utara  Jam  09.30 Wib dan tiba  di  Jakarta  sekitar jam

12.05  Wib.  Setelah  menunggu  di  ruang  transit  sekitar  jam   17.00.Wib  Saksi  Bustaman

Sulaiman  dan  Saksi  Jafaruddin  terbang  kembali  ke  Balikpapan  menggunakan  Pesawat

citilink dan  sekira jam  20.30 Witasaksi  Bustaman  Sulaiman  dan  Saksi  Jafaruddin  tiba di

bandara  Sepinggan   Balikpapan  dan  pada  saat  menyerahkan  sabu  seberat   1.080,63

(seribu  delapan  puluh  koma  enam  puluh  tiga)  gram  tersebut  kepada  Sdra.  Sa'bani  di

dalam   Mobil  Avansa  warna  silver  No.Pol   KT.2989   18  ketiganya  ditangkap  oleh  Saksi

Yoyok   Budiarto,Saksi   Ali   lmran   dan   Saksi   Rachmat   Sigit   (anggota   BNN)   kemudian

berdasarkan  keterangan  dari  Saksi  Jafaruddin  bahwa  ja  telah  disuruh  oleh  seorang  laki-

Iaki  bemama  llyas.Selanjutnya  berdasarkan  pengembangan  Saksi  Yoyok  Budiarto  dan

Saksi   Rachmat  Sigit   (anggota   BNN)   bersama  tim   lainnya   melakukan   pencarian   dan

pengejaran terhadap Ruben dan Saksi Amir Mahmud  .  Kemudian Pada hari Rabu tanggal

18  Nopember 2015  sekitar  pukul  16.20  Wita  di  kamar  nomor  719  di  Hotel  BIue  Sky  Jl.
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Letjen  Suprapto  Balikpapan,Saksi  Yoyok  Budiarto  dan  Saksi   Rachmat  Sigit  (anggota

BNN) bersama tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Mahmud

Bahwa   berdasarkan   hasil   pengembangan   dari   Saksi   Amir   Mahmud   barang

Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam)  bungkus  plastik  bening  berat brutto il .080,63

(seribu  delapan  puluh  koma  enam  puluh  tiga)  gram  tersebut  milik Terdakwa  Yusuf yang

b.erada  di  LP  Medan  yang  dikirimkan  untuk Saksi Amir Mahmud,  maksud dari Terdakwa

mengirimkan  Narkotika  jenis  shabu  tersebut  kepada  Saksi  Amir  Mahmud  adalah

Bahwa   cara   Terdakwamenjual   shabu   tersebutkepada   orang   yang   mengaku

Mahmud)sementaraTerdakwa    berada    di    dalam    Lembaga

masyarakatan   Kelas   I   Medan   yaitu   pada   sekitar   bulan   Agustus   2015   Terdakwa

ienenma orderan  tersebut  dari  Saksi  Titin  Sumami  melalui  telpon  yang  mengatakan

¢t`     /    :iebada  Terdakwa  "Ada  orang  yang  akan  memesan  shabu  lalu  Terdakwa  mengatakan

boleh asal ada DP nya selanjutnya Saksi Titin Sumarni mengatakan "ya nanti di bicarakan

sama orangnya,  sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Titin

Sumarni  dan  Saksi  lsmail  (Amir Mahmud)  lalu  Saksi Titin  Sumarni   mengatakan "lni  Bang

yang  namanya   lsmail  yang  juga  ikut  telpon  sama  Abang  lalu  Terdakwa  menanyakan

kepada  lsmail  (Amir  Mahmud)  "benar Abang  yang  akan  pesan  shabu  lalu  Saksi  lsmail

(Amir   Mahmud)   mengatakan   "benar  tapi   bagaimana   cara   mesannya   lalu   Terdakwa

mengatakan  itu  harus  ada  DP  nya  kalo  mau  nanti  Terdakwa  kirim  nomor  Rekenjngnya

lalu Saksi  lsmail  (Amir Mahmud)  mengatakan ya  nanti dikirim  nomor rekeningnya  berapa

dapatnya  lalu Terdakwa  menjawab sedapatnya dengan  uang  segitu,Terdakwa  minta  DP

nya  dulu  Rp.100.000.000,-(seratus juta  rupiah)  lalu  lsmail  (Amir  Mahmud)  mengatakan

"ya"  setelah  Terdakwa  menutup  teleponnya  lalu  Terdakwa  sins  Nomor  Rekening  atas

nama  llyas  kepada  Saksi  Titin  Sumarni  dan  sekitar  3  (tiga)  hari  kemudian  Saksi  lsmail

(Amir Mahmud) mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupaih) setelah

llyas  menelpon  Terdakwa  dan  mengabarkan  bahwa  uangnya  sudah  masuk  ke  dalam

Rekening  yaitu  selanjutnya  Terdakwa  menelpon  Muzakir  yang  saat  berada  di  Indonesia

karena  saat  itu  tujuan  nomor  Muzakir  adalah  nomor  Indonesia,  yang  mana  Terdakwa
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mengatakan  "apakah  ada  barang  lalu  Muzakir  menjawab  "ada  selanjutnya  Terdakwa

mengatakan  "ada  berapa  banyak  Muzakir  menjawab  "  ada  200  (dua  ratus)  gram  ada

uangnya  berapa  lalu  Terdakwa  mengatakan  "ada  uang  Rp.100.000.000,-(seratus  juta

rupiah) tolong di kirim barangnya setelah uang Terdakv\ra transfer ke Muzakir lalu sekitar 3

(tiga) hari kemudian shabu tersebut di kirim  ke tujuan  Balikpapan  Kalimantan Timur yang

emua  pengaturan  pengiriman  barang  shabu  di  atur oleh  Muzakir termasuk  Kurir

tugaskan   untuk   mengirim   shabu   tersebut   sudah   menjadi   urusan   Muzakir

n  Terdakwa   hanya   memberikan   nomor  kurir  yang   membawa  dan   mengirim

pada   lsmail   (Amir  Mahmud)   apabila   kurimya   sudah   tiba   di   Balikpapan   dan

zakir telah  mengabarinya  kepada Terdakwa.  Selanjutnya  shabu tersebut di  kirim  oleh

Ygiir  dari  Kualanamu  Sumatera  Utara  menuju  ke  Balikpapan  Kalimantan  Timur  melalui
r-7   I

j?lur udara ;

Setelah  tiba  di  Balikpapan  Kalimantan  Timur  dan  shabu  tersebut  di  terima  oleh

lsmail   (Amir   Mahmud)   selanjutnya   lsmail   (Amir   Mahmud)   menelpon   Terdakwa   dan

mengabarkan  bahwa barangnya sudah  di terima lalu Terdakwa  mengatakan  bahwa sisa

uang pembayarannya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) segera ditransfer

dan   sekitar  2   (dua)   hari   kemudian   lsmail   (Amir  Mahmud)   mentransfer  uang   melalui

rekening  llyas  setelah  uang  masuk  ke  rekening  llyas  Terdakwa  menelpon  Muzakir yang

mengabarkan   bahwa   uang   sudah   ada   sebesar   Rp.   40.000.000,-   (empat   puluh  juta

rupiah),   Ialu  Muzakir  mengatakan  kepada  Terdakwa  agar  uangnya  segera  di  transfer

kepadanya sebesar Rp.20.000.000,-(dua  puluh juta rupiah).Sisa uangnnya yang sebesar

Rp.20.000.000,-(dua  puluh  juta  rupiah),  untuk  uang  yang  senilai  Rp  15.000.000,-(lima

belas juta)  itu  bagian  tersangka  sedangkan  uang  yang  senilai  Rp.  5.000.000,-  (lima juta

rupiah) itu jatah llyas sebagai Pemilik Rekening;

Bahwa  Nomor  087768767908  adalah  nomor  yang  di  gunakan  oleh  Terdakwa

untuk komunikasi dengan Titin Sumarni dan lsmail (Amir Mahmud) Nomor 087810724549

adalah  nomor  yang  di  gunakan  oleh  Titin  Sumami  untuk  komunikasi  dengan  Terdakwa

Nomor 085261332472  adalah  nomor yang  di  gunakan  oleh  Terdakwa  untuk  komunikasi
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dengan  lsmail  (Amir Mahmud) dan  Nomor 082280723888 adalah nomor yang di gunakan

oleh lsmail (Amir Mahmud) untuk komunikasi dengan Terdakwa ;

Bahwa    setelah    pengiriman    pertama    sekitar    bulan    Agustus    2015Terdakwa

memesan   narkotika   jenis   shabu   kepada   Muzakir   dan   muzakir   mengirimkan   shabu

500  (lima  ratus)  gram  seharga  Rp.  350.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  juta

pengiriman  barangnya  sama  dengan  pengiriman  yang  pertama  yaitu  lsmail

ud) mentransfer uang  ke Terdakwa melalui  rekening atas nama  llyas sebesar

.000,- (seratus lima  belas juta rupiah),  minta shabu sebanyak 500  (lima  ratus)

selanjutnya  uang tersebut tersangka transfer ke  Muzakir melalui  rekening  atas

rna Pahlul

(;:`,,I        Bahwa  sekitar  bulan   November  2015  Muzakir  mengirimkan  shabu  sebanyak   1

(Satu)   Kilo   gram   seharga   Rp.700.000.000,-(tujuh   ratus   juta   rupiah)   cara   pengiriman

barangnya    sama    dengan    pengiriman    yang    pertama    yaitu    lsmail    (Amir    Mahmud)

mentransfer    uang    ke   Terdakwa    melalui    rekening    atas    nama    IIyas    sebesar    Rp`

150.000.000,-(seratus  lima  belas juta  rupiah),minta  di  kirim  shabu  sebanyak  1  (satu)  kilo

gram dan selanjutnya uang tersebut tersangka transfer ke Musaksir melalui rekening atas

nama   Pahlul,setelah   uang   di   transfer   lalu   shabu   tersebut   di   kirim   dari   Kualanamu

Sumatera  Utara menuju ke Balikpapan  Kalimantan Timur melalui jalur udara.  Setelah tiba

di  Balikpapan  Kalimantan Timur dan shabu tersebut di terima oleh  lsmail  (Amir Mahmud)

selanjutnya    lsmail   (Amir   Mahmud)    menelpon   Terdakwa   dan   mengabarkan   bahwa

barangnya sudah di terima,  Ialu Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang  pembayarannya

sebesar Rp.  350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta  riipiah) segera ditransfer lalu  lsmail

(Amir Mahmud) mentransfer uang melalui rekening llyas, setelah uang masuk ke rekening

llyas  Terdakwa  menelpon  Muzakir yang  mengabarkan  bahwa  uang  sudah  ada  sebesar

350.000.000,- (tiga ratus lima  puluh juta rupiah),  sedangkan  uang yang  Rp.200.000.000,-

(dua   ratus   juta   rupiah)   belum   di   transfer   oleh   lsmail   (Amir   Mahmud)   ke   rekening

Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang tersangka dapatkan dari menjual shabu tersebut kepada

orang  yang  mengaku  bernama  lsmail  (Amir Mahmud) Terdakwa  pergunakan  untuk biaya
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hidup  Terdakwa  selama  Terdakwa  berada  dalam   Lembaga   Pemasyarakatan  Kelas   I

Medan dan Terdakwamenjual shabu kepada orang yang  mengaku bernama lsmail (Amir

Mahmud), Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada orang lain ;

Bahwa  Terdakwa  memesan  barang  Narkotika  jenis  shabu  kepada  Saksi  Amir

ud sebanyak 4  (empat) kali yaitu :

Pada bulan Agustus 2015 tersangka memesan sebanyak 200 (dua ratus) gram;

Pada bulan Agustus 2015 tersangka memesan sebanyak 500 (lima ratus) gram;

.. Pada bulan Napember 2015 tersangka memesan §ebanyakl  (satu) l{jlogram;

mpat:  Pada bulan Nopember 2015 tersangka memesan sebanyakl  (satu) Kilogram;

Bahwa Terdakwa  dalam  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima

menjadi  perantara dalam jual  beli,  menukar atau menyerahkan  narkotika golongan  I tidak

ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Rl ;

BerdasarkanBerita Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Nomor :  338  K/Xl/2015/Balai

Lab.Narkoba tanggal 23 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

terhadap  barang  Bukti  Narkotika  jenis  Shabu  disita  dari  TerdakwaBustaman  Sulaiman,

Sa'bani, dan Jafarudin dengan barang bukti sebagai berikut :

1.1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  1   berisikan  Kristal  warna  putih  dengan

berat netto 0,7966 gram ;

2.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  2  berisikan  berisikan  Kristal  warna  putih

dengan berat netto 0,7650 gram ;

3.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  3  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,7354 gram ;

4.  1   (satu)  bungkus  plastic  bening `kode  4  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,7598 gram ;

5.  1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  5  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,7769 gram ;
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6.  1  (satu)  biingkus  plastic  bening  kode  6  berisikan  Kristal  wama  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7582 gram.

Dengan   kesimpulan   adalah   benar  mengandung   metamfetamina  dan  terdaftar

dalam  Golonganl  Nomor  Urut  61Lampiran  Undang-undang  Republik  Indonesia

5 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

)  bungkus  plastic  bening  kode  1   berisikan  Kristal  warna  putih  dengan

netto 0,6877 gram ;

u)  bungkus  plastic bening  kode 2 berisikan  berisikan  Kristal warna  putjh

Er

i;.\denganberatnettoo,6983gram;

.,'.-/1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  3  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,6519 gram ;

4.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  4  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,6863 gram ;

5.  1  (satu)  bungl(us  plastic bening  kode  5  berisjkan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7208 gram ;

6.   1(satu)  bungkus  plastic  bening  kode  6  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,6964 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :  339 K / Xl / 2015 /

Balai Lab.Narkoba tanggal 23 November 2015telah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratoris     terhadap     barang     bukti     Narkotika     jenis     Shabu     disita     dari

TerdakwaMuhammad Dani dengan barang bukti sebagai berikut :

1.     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  7  berisikan  5  (lima)  butir tablet  warna

biru dengan berat netto seluruhnya 1,2958 gram ;

2.   1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  8  berisikan  5  (lima)  butir tablet  warna

hijau dengan berat netto selumuhnya 1,4322 gram  ;
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3.    1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  1  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7607 gram ;

4.   1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  2  berisikan  Kristal  warna  putih  dengan

berat netto selumuhnya 0,8185 gram ;

•u)  bungkus  plastic benjng  kode  3  berisjkan  Kristal wama  putih dengan

netto seluruhnya 0,8125 gram ;

u)  bungkus  plastic bening  kode 4  berisikan  Kristal wama  putih   dengan

rat netto seluruhnya 0,7944 gram ;

1  (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7370 gram ;

8.   1  (satu) bungkus plastic benjng kode 6 berisjkan Kristal warna putjh  dengan

berat netto seluruhnya 0,4101  gram ;

Dengan    kesimpulan    adalah    benar   mengandung    metamfetamina    dan

terdaftar  dalam  Golongan  I   Nomor`  Urut  61   Lampiran  Undang-undang  Republik

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

1.1  (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru

dengan berat netto seluruhnya 0,5165 gram ;

2.   1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  8  berisikan  2  (dua)  butir  tablet  warna

hijau dengan berat netto seluruhnya 0.3642 gram ;

3.  1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  1  berisikan  Kristal  wama  putjh   dengan

berat netto seluruhnya 0,7076 gram ;

4.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  2  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7700 gram ;

5.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  3  berisikan  Kristal  warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7287 gram ;

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 132/Plo/2016/PT.SMR



6.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  4  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7288 gram ;

7.  1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  5  berisikan  Kristal  warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,6669 gram ;

8.  1  (satu)  bungkus  plastic  beni.ng  kode  6  berisjkan  Kristal  warna  putih   dengan

ierat netto seluruhnya 0,3130 gram;

erbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo

2 ayat 1  UU  RI  No.  35 tahun 2009 tentang  Narkotika  ;

Bahwa  ja  Terdakwa    Muhammad  Yusuf  Bin  ldri§  Basyah  bersama-sama  dengan

§d,ra.  Muzakir  dan  Sdra.  Ilyas  (keduanya  belum  tertangkap)  Saksi  Bustaman  Sulaiman
S'aksi  Jafaruddin  dan  Saksi  Amir  Mahmud  (yang  dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

pada   bulan   November  2015  tanggal   dan  waktu   sudah  tidak  dapat  diingat   lagi   atau

setidak-tidaknya  pada waktu  lain dalam  bulan  November 2015 bertempat di di  Kamar L.9

Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas I  Medan Jalan  Pemasyarakatan  No.  27 Tanjung Gusta

Medan   Sumatera   Utara  berdasarkan   Pasal  84  ayat  2   Pengadilan   Negeri   Balikpapan

Kalimantan    Timur    berwenang    untuk    mengadili    perkara    ini    Terdakwa    melakukan

percobaan   atau   permufakatan   jahat   untuk   melakukan   tindak   pidana   narkotika   dan

prekusor  narkotika  secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  telah  menawarkan  untuk  di

jual,    menjual,    membeli,    menerima    menjadi    perantara    dalam    jual    beli,    menukar,

menyerahkan   atau   menerima   Narkotika   Golongan   I   dalam   bentuk   bukan   tanaman

beratnya 5 gram,  perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :

Setelah  mendapat  telepon  dari  Saksi  Amir  Mahmud  agar  mengirimkan  Narkotika  jenis

shabu   maka  Terdakwa   menghubiingi   Sdra.   Muzakir  untuk  menyediakan   barang  dan

melalui Sdra.  Ilyas dan Sdra.  Muzakir menghubungi Saksi  Bustaman Sulaiman dan Saksi

Jafaruddin  untuk membawakan  shabu  yang  disimpan  di dalam  sepatu  dan  celana dalam
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masing-masing  Saksi  .Pada  tanggal  17  Nopember  2015  Saksi  Bustaman  Sulaiman  dan

Saksi  Jafaruddin  berangkat dari  Medan  dengan  menggunakan  Pesawat  Citmnk Q.G  837

yang  berangkat  dari  Bandara  International  Kualanamu  Sumatera  Utara  Jam  09.30  Wib

dan tiba di  Jakarta  sekitar jam  12.05 Wib.  Setelah  menunggu  di  ruang transit sel(itar jam

17.00.Wib    Saksi    Bustaman    Sulaiman    dan    Saksi    Jafaruddin    terbang    kembali    ke

Balikpapan  menggunakan  Pesawat  Citilink  dan  sekira  jam  20.30  Witasaksi  Bustaman

Sulaiman  dan  Saksi  Jafaruddin  tiba  di  bandara  Sepinggan  Balikpapan  dan  pada  saat

kan  sabu seberat  1.080,63 (seribu  delapan  puluh  koma enam  puluh tiga)  gram

dalam  Mobil  Avansa .warna  silver  No.Pol  KT.2989  18  kepada  Sdra.  Sa"bani

elumnya  disuruh  oleh   Saksi  Amir  Mahmud   untuk  mengambil  sabu  tersebut

ditangkap oleh  Saksi  Yoyok  Budiarto,Saksi Ali  lmran dan  Saksi  Rachmat Sigit

:~¥iafi;::::°h;a:y:o:kNs:eu::::n:g:'|:d::.n:ae;:a;S:;:;a:cahk:t:e:r::,::::a(;,:u::;:ak::;da:f;:i:;;::e:nh::e:m';aa,t:e;;:
\'J

melakukan    pencarian   dan   pengejaran   terhadap   Ruben   dan   Saksi   Amir   Mahmud.

Kemudian  pada  hari  Rabu  tanggal  18  Nopember 2015 sekitar pukul  16.20 Wita di  kamar

nomor  719  di  Hotel  Blue  Sky  Jl.Letjen  Suprapto  Balikpapan,Saksi  Yoyok  Budiarto  dan

Saksi  Rachmat  Sigit  (anggota   BNN)  ber§ama  tim  dari  BNN  melakukan  penangkapan

terhadap Saksi Amir Mahmud :

Bahwa  Terdakwa  mengirimkan  barang  Narkotika jenis  shabu  kepada  Saksi  Amir

Mahmud sebanyak 4   (empat) kali yaitu :

Pertama:Pada bulan Agustus 2015 tersangka memesan sebanyak 200 (dua ratus) gram;

Kedua    :Pada bulan Agustus 2015 tersangka memesan sebanyak 500 (lima ratus) gram;

Ketjga   .. Pada bulan Nopember 2015 tersangka meme§an sebanyakl  (satu) Kilogram ;

Keempat  :  Pada bulan Nopember 2015 tersangka memesan sebanyakl  (satu) Kilogram ;

Bahwa   Terdakwa   dalam   memiliki,   menyimpan,   menguasai   atau   menyediakan

Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  tidak  ada  ijin  dari  instansi  yang  berwenang  yaitu

Departemen Kesehatan Rl  ;
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Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Nomor  :  338  K  /  Xl  /

2015 / Balai Lab.Narkoba tanggal 23 November 2015telah dilakukan pemeriksaan

secara   Laboratoris   terhadap   barang   bukti   Narkotika   janis   Shabu   disita   dari

Terdakwa   Bustaman   Sulaiman,   Sa'bani   dan   Jafaruddin   dengan   barang   bukti

sebagai berikut :

1.    1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  1  berisikan  Kristal  warna  putih  dengan

€-E~asReratnettoseluruhnyao,7966gram;

tu)  bungkus  plastic benjng  kode 2  berisjkan  Kristal warna  putjh  dengan

netto seluruhnya 0,7650 gram ;

satu)  bungkus  plastic bening  kode  3  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7354 gram ;

1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode 4  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

':` berat netto seluruhnya 0,7598 gram ;

```-i-`.-=f:+3

5.   1  (satu) bungkus plastic bening  kode 5  berisikan  Kristal warna putjh   dengan

berat netto seluruhnya 0,7769 gram ;

6.   1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  6  berisikan  Kristal wama  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7582 gram ;

Dengan  kesimpulan  adalah  benar mengandung  metamfetamina dan terdaftar

dalam  Golongan  I  Nomor  Urut  61   Lampiran  Undang-undangRepublik  Indonesia

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

1.    1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  1  berisikan  Kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,6877 gram ;

2.   1  (satu)  bungkus  plastic benjng  kode 2  beri§jkan  Kristal warna  putih dengan

berat netto seluruhnya 0,6983 gram ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  3  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,6519 gram ;
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4.   1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode 4  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,6863 gram ;

5.   1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  5  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7208 gram ;

6.   1  (satu)  bungkus plastic bening  kod6 6 berisikan  Kristal wama putjh   dengan

berat netto seluruhnya 0,6964 gram ;

rdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Nomor  :  339  K  /  XI  /

lai Lab.Narkoba tanggal 23 November 2015telah dilakukan pemeriksaan

aboratoris   terhadap   barang   bukti   Narkotika   janis   Shabu   disita   dari

TerdakwaMuhammad Dani dengan barang bukti sebagai berikut

1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  7  berisjkan  5  (`ima)  butir  tablet  warna

Piru dengan berat netto seluruhnya  1,2958 gram ;

1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  8  berisikan  5  (lima)  butir  tablet  warna

hijau dengan berat netto seluruhnya 1,4322 gram ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  1  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7607 gram ;

4.   1  (satu) bungkus plastic benjng kode 2  berisjkan  Krisfal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,8185 gram ;

5.   1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  3  berisikan  Kristal wama  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,8125 gram ;

6.   1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode 4  berisikan  Kristal warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7944 gram ;

7.   1  (satu) bungkus plastic benjng kode 5 berisikan  Kristal wama  putjh   dengan

berat netto seluruhnya 0,7370 gram ;
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8.   1(satu)  bungkus  plastic  bening  kode  6  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,4101  gram ;

Dengan   kesimpulan   adalah   benar   mengandung   metamfetamina   dan

terdaftar  dalam   Golongan   I   Nomor  Urut  61   Lampiran   Undang-undangRepublik

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

N(satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan 2 (dua)  butir tablet warna biru

an berat netto seluruhnya 0,5165 gram ;

tu) bungkus plastic benjng kode 8 berj§jkan 2 (dua) butjr tablet warna hijau

an berat netto seluruhnya 0,3642 gram ;

1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  1  berisikan  Kristal  warna  putih   dengan

`i<t:ip

:,',\i ,,,
``

erat netto seluruhnya 0,7076 gram ;

4``t7,)1  (satu)  bungkus  plastlc  bening  kode  2  berisikan  Kristal  wama  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,7700 gram ;

5.   1  (satu)  bungkus  plastic  benjng  kode  3  berisikan  Kristal  warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7287 gram ;

6.   1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode 4  berisikan  Kristal  warna  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,7288 gram ;

7.    1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  5  berisikan  Kristal  warna  putih    dengan

berat netto seluruhnya 0,6669 gram ;

8.    1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  6  berisjkan  Kristal  wama  putih   dengan

berat netto seluruhnya 0,3130 gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  112 ayat 2 Jo

Pasal  132 ayat 1  UU RI  No.  35 tahun 2009 tentang  Narkotika ;
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Menimbang,  bahwa berdasar Surat Tuntutan  Penuntut Umum tanggal 30 Mei

2016   No.Reg.   Perkara   :   PDM   -   72/BALIK/03/2016,   Terdakwa   telah   dituntut

sebagai berikut :

1.   Menyatakan   Terdakwa   MUHAMMAD  YUSUF   Bin   lDRIS   BASYAH   bersalah

melakukan   tindak   pidana   melakukan   permufakatan   jahat   dalam    menjual

Narkotika  yang   beratnya   melebihi   5  (lima  )  gram   sebagaimana  diatur  dan

diancam  pidana  dalam   Pasal   114  ayat  (2)  Jo  Pasal   132  ayat  (1)   Undang-

ang  RI  Nomor :  35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika dalam  Dakwaan  Primair

ntut Umum  ;

atuhkan   pidana   terhadap   Terdakwa   MUHAMMAD   YUSUF   Bin   lDRIS

•%AfsyAH dengan pidana mati ;

Menyatakan barang bukti berupa

-     6  (enam)  bungkus  plastik  bening  yang  dililit  lakban  warna  hitam  berisi

Kristalbening  dengan  total  kurang  lebih  1.080,63  (seribu  delapan  puluh

koma enam puluh tiga ) gram :

-     1    (satu)    buah   tas   selempang   warna    cokelat   merek    Polo   afater

dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Amir Mahmud dkk ;

-     1  (satu) buah  Handphone Samsung  Galaxy A3 SM-A300  H warna hitam

sim card ;

-      1  (satu) buah Handphone Nokia  1202 warna biru tanpa sim card  ;

-      1   (satu)   buah  Handphone  Samsung  GT-1272  warna  putih  tanpa  sim

card  ;

Dirampas untuk dimusnakan   ;

4,   Biaya perkara sebesar Rp,  5.000.- (lima ribu rupiah)  ;

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    tuntutan    Penuntut    Umum    tersebut

Pengadilan  Negeri  Balikpapan  telah  menjatuhkan  putusan  tanggal  27  Juli  2016

Nomor :  118/Pid.Sus/2016/PN.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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1.   Menyatakan   Terdakwa   MUHAMMAD  YUSUF   Bin   lDRIS   BASYAH   telah

terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "

Dengan   Permufakatan   jahat  tanpa   hak   atau   melawan   hukum   menjadi

perantara   dalam  jual   beli   Narkotika   Golongan   I      dalam   bentuk   bukan

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ";

2.   Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Mati ;

3.   Menetapkan barang bukti berupa :

-     6   (enam)   bungkus  plastik  bening   yang   dililit  lakban  wama   hitam

berisi      Kristal   bening   dengan  total   kurang   lebih   1.080,63   (seribu

delapan puluh koma enam puluh tiga ) gram ;

-1  (satu) buah tas selempang warna cokelat merek polo afater ;

Djpergunakan dalam perkara Terdakv\/a atas nama Amir Mahmud dkk ;

{J:-`-,,1   Satu)  buah  Handphone  Samsung  Galaxy  A3  SM-A300  H  warna  hitam  sim
\,I
•    card  ;

-    1  (satu) buah  Handphone Nokia  1202 warna biru tanpa sim card  ;

-    1  (satu) buah Handphone Samsung GT-1272 warna putih tanpa sim card  ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4.  Membebani  pula Terdakwa  membayar biaya  perkara  sebesar Rp.  5.000,- (lima

ribu  rupiah)  ;

Menimbang,   bahwa  terhadap  putusan  tersebut  Terdakwa  dan  Penuntut

Umum  telah  menyatakan  permintaan  banding  di  hadapan  Panitera  Pengadilan

Negeri  Balikpapan  pada  tanggal  27  Juli  2016  sebagaimana  ternyata  dari  Akta

permintaan   banding   Nomor   :   118   /Pid.Sus   /2016   /   PN.Bpp,   dan   permintaan

banding  tersebut  telah  diberitahukan  dengan  seksama  kepada  Penuntut  Umum

pada  tanggal   10  0ktober  2016  dan  kepada  Penuntut  Umum  pada  tanggal  11

0ktober 2016;
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Menimbang,   bahwa   sehubungan   dengan   permintaan   banding  tersebut,

Penuntut   Umum   dan   Penasihat   Hukum   Terdakwa   telah   mengajukan   memori

banding  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan    masing-

masing     pada  tanggal   18  Agustus  2016    dan  23  Agustus  2016,  dan  memori

banding  tersebut  telah  diberitahukan  dengan  seksama    masing-masing  kepada

Penuntut  Umum  pada  tanggal   10  0ktober  2016  dan  kepada  Terdakwa  pada

tanggal  110ktober 2016 ;

enimbang,   bahwa   Penuntut   Umum   telah   mengajukan   kontra   memori

tertanggal    18    0ktober   2016   yang    disampaikan   dan   di   terima   di

Pengadilan Tinggi  Samarinda  pada tanggal  8  Nopember 2016,  dan

kontra  memori  banding  tersebut telah  di  kirim  sebanyak 2  (dua)  exemplar untuk

/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

lkepada  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  agar sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke

Pengadilan   Tinggi   Samarinda   diberi   kesempatan   untuk   mempelajari   berkas

perkara  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  terhitung  mulai  tanggal  3

0ktober 2016 sampai dengan tanggal  110ktober 2016 ( selama 7 hari kerja ) ;

Menimbang,   bahwa  permintaan  dan  pemeriksaan  dalam  tingkat  banding

oleh  Terdakwa  dan  Penuntut  Umum  telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan

cara    serta    syarat-syarat    yang    ditentukan    menurut    Undang-Undang,    maka

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,     bahwa     Penasihat     Hukum     Terdakwa     dalam     memori

bandjngnya pada pokoknya mengemukakan  bahwa :

1.       Keberatan   atas   putusan   pidana   mati   yang   dijatuhkan   kepada   Terdakwa

karena Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara obyektif dan

konfrehensif    mengungkap    fakta-fakta    hukum    di    persidangan         tidak
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mengungkap  siapa  itu  MUZAKIR,  karena  menurut Terdakwa  pemilik  barang

narkotika  atau  sabu-sabu  tersebut  adalah  Saudara  MUZAKIR yang  sampai

sekarang   belum  tertangkap,   Terdakwa   hanyalah   penyambung   alias   kurir

untuk membawa barang yang tidak diketahui apa isinya ;

2.       Seharusnya   Terdakwa   tidak   di   hukum   pidana   mati,   melainkan   setidak-

[nya dihukum  15 tahun  penjara atau dihukum seumur hidup,  yang  harus

kum    pidana    mati   adalah    bandar   narkoba   yaitu    MUZAKIR,   tujuan

idanaan   adalah   bersifat   edukatif,   korektif,   dan   preventif,   dan   untuk

njaga   disparitas   hukuman   terhadap   tindak   pidana   yang   sama   yang

dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-

\ sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapat putusan yang sudah

:=\hempunyaikekuatanhukumtetap;

Seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama tidak memvonis Terdakwa dengan

pidana mati karena melanggar konstitusi bertentangan dengan pasal 28 ayat

(1)    Undang-Undang  Dasar  1945  dan  melanggar  pasal  4  Undang-Undang

No.  39 Tahun  1939 tentang HAM yang berbunyi " Hak untuk hidup, hak untuk

tidak disiksa,  hak kebebasan pribadi  ..... dstnya   " ;

4.       Keterangan    Saksi-Saksi    yang    tidak    saling    bersesuaian    tidak    menjadi

pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dalam  mengambil  keputusan

terhadap Terdakwa ;

5.       Pertimbangan  Hakim  Tingkat  Pertama  sangat  keliru  dan  khilaf  memvonis

pidana mati kepada Terdakwa,  seharusnya pertimbangan   dalam memvonis

kepada  Terdakwa  tidak  perlu  dikaitkan  dengan   hukuman  terdahulu,   oleh

karena itu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan harus dibatalkan  ;

6.       Putusan pengadilan Tingkat pertama sangat tidak adil bagi Terdakwa karena

berdasarkan     Undang-Undang     No.12     Tahun     2005,      Indonesia     telah

meratifikasi   Konvensi   lntemasional  tentang   hak-hak  sipil  dan   politik  pada

bagian Ill pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap manusia berhak atas hak untuk

Halciman 18 dori 25 Putusan  No.  132/PID/2016/PT.SMR



t]

hidup  yang  melekat  pada  dirinya,  hak  ini  wajib  dilindungi  oleh  hukum,  tidak

seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, dalam

ayat  (2)  menyatakan  bahwa  di  negara-negara  yang  belum  menghapuskan

hukuman  mati,  putusan  hukuman  mati  hanya  dapat  di  I.atuhkan  terhadap

kejahatan-kejahatan yang paling  serius sesuai dengan  hukum  yang  berlaku

pada saat dilakukannya kejahatan tersebut ;

Menimbang,     bahwa     Penuntut     Umum     dalam     memori     bandingnya

mukakan   pada   pokoknya   sependapat   dengan   putusan   Majelis   Hakim

'gadilan Negeri Balikpapan dengan alasan sebagai berikut

Bahwa     Majelis    Hakim    yang     memeriksa    dan     mengadili     perkara    ini

pertimbangannya sudah sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum ;

Bahwa  putusan  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  sudah  sesuai

dengan tuntutan Penuntut Umum ,

OIeh   karena   itu    mohon   supaya    Pengadilan   Tinggi   Sarriarinda   untuk

menguatkan        putusan        Pengadilan        Negeri        Balikapapan        Nomor

118/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 27 Juli 2016 ;

Menimbang,  bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut,   Penuntut   Umum   dalam   kontra   memori   bandingnya   pada   pokoknya

mengemukakan sebagai berikut :

1.   Bahwa   pertimbangan   Majelis   Hakim   Tingkat   Pertama   sudah   obyektif

karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa  merupakan  perantara dalam

jual   beli  sabu  dimana  Terdakwalah  yang   menerima  pesanan  dari  Amir

Mahmud   kemudian   barulah   Terdakwa   meminta   kepada   Muzakir   yang

mengirim  barang  ke Balikpapan dengan menggunakan kurir Jafaruddin dan

Bustaman  Sulaiman,  atas pengiriman sabu tersebut Terdakwa jelas sudah

mengetahuinya ;

2.   Bahwa    Pengadilan    Tingkat    Pertama    sudah    tepat   dalam    mengambil

keputusan     dan     mengambil     pertimbangan     hukum,     dimana     sudah
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seharusnya  Terdakwa  mendapat  hukuman  pidana  mati,  karena  Terdakwa

yang paling berperan atas pesanan sabu dari Amir Mahmud yang berada di

Balikpapan,   sedangkan   Terdakwa   berada   di   dalam   penjara   Lembaga

Premasyarakatan  kelas  11   Medan,   masih  dapat  menggunakan   HP  untuk

menghubungi Amir Mahmud dan Muzakir ;

wa   putusan   Hakim   Pengadilan   Negeri   Balikpapan   sudah  tepat  dan

n  merupakan  disparitas  hukuman  terhadap tindak  pidana  yang  sama

dilakukan  oleh  Terdakwa  yang  secara  nyata  telah  dilakukan  secara

ersama-sama

i        .'`:`.-1

-`-
1

a

dan terhadap  pelaku yang  lainnya telah  mendapat putusan

yang sudah berkekuatan hukum tetap karena dijatuhkan berdasarkan peran

masing-masing pelaku;

\4;,'  Bahwa    Pengadilan    Tingkat    Pertama    dalam    mempertimbangkan    dan

menjatuhkan  vonis  terhadap  Terdakwa  tidak  gegabah,  dan  sudah  cermat

dalam    menjatuhkan   putusan,    karena    UU    No.35   tahun    2009   tentang

Narkotika  justru  untuk  menegakan  UUD   1945  dimana  Narkotika  saat  ini

telah  merusak  tidak  hanya  orang  tua  tetapi  juga  anak-anak  dan  pemuda

bangsa  kita dan putusan tersebut tidak berfentangan dengan  HAM,  karena

dalam  ancaman  hukuman  pasal   114  ayat  (2)  UU  Ri   No.35  Tahun  2009

tentang Narkotika menyatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu

hukuman bagi pelanggar pasal tersebut ;

5.   Bahwa   fakta-fakta   yang   terungkap   di   persidangan   dimana   keterangan

Saksi-Saksi diberikan dibawah sumpah telah dapat dikualifikasikan sebagai

keterangan  Saksi yang  merupakan  alat bukti  yang  sah,  keterangan  Saksi-

Saksi saling  bersesuaian  dan  dijadikan  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam

mengambil keputusan terhadap Terdakwa ;

6.   Bahwa  pertimbangan  Hakim Tingkat  Pertama  sudah  benar memvonis  mati

Terdakwa  harus  dikaitkan  dengan  hukuman  Terdakwa  terdahulu  karena
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Terdakwa sudah divonis seumur hidup membawa 250 kilo ganja yang juga

merupakan atau termasuk dalam Narkotika golongan I  ;

7.   Bahwa  Terdakwa  dalam  fakta  persidangan  tidak  hanya  satu  kali  mengirim

Narkotika jenis sabu  ke  Balikpapan  karena orang  suruhan  Terdakwa yang

pertama  di  tangkap  sebelum  perkara  ini  Terdakwa juga  sudah  mengirim

sabu  1  kilo  beberapa  kali  kepada  Amir  Mahmud  dan  Terdakwa  sendirilah

ng   menyengsarakan   keluarga   Terdakwa   dan   anak-anaknya   karena

rbuatan Terdakwa ;

nimbang,     bahwa    setelah    mencermati    dengan    seksama    keberatan-

keberatan    Penasihat    Hukum    Terdakwa    dalam    memori    banding    tersebut,

ngadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa   keberatan   angka   1   tidak   beralasan   hukum   karena   Hakim  Tingkat

Pertama    dalam    pertimbangannya    telah    dilakukan    secara    obyektif   dan

konprehensif  mengungkap  fakta-fakta  hukum  yakni  berdasarkan  keterangan

Saksi-Saksi,   keterangan   Terdakwa`   surat   bukti   dan   barang   bukti   bahwa

berawal   dari   Saksi   Amir   Mahmud    melalui   handphone   memesan   shabu

sebanyak     1     (satu)     kilogram     kepada    Terdakwa     kemudian    Terdakwa

menghubungi  teman  Terdakwa  yang   bernama   Muzakir  untuk  mengirimkan

shabu  kepada Amir Mahmud  dan  untuk  itu  lalu  menyerahkan  kepada 2  (dua)

orang    kurir    yakni    Jafarudin    dan    Bustaman    Sulaiman    yang    kemudian

membawa  shabu  tersebut  dari  Medan  ke  Balikpapan  dengan  mengunakan

pesawat  Citilink  dan  setibanya  di  Balikpapan  kedua  kurir  tersebut  ditangkap

oleh  BNN  Propinsi  Kaltim  dan  ditemukan  6  (enam)  bungkus  plastik  bening

yang  dililit  lakban  berisi  kristal  bening,  hal  tersebut jelas  Terdakwa  bukanlah

hanya sebagai kurir;

Bahwa  keberatan  ke  2  juga  tidak  beralasan  hukum  karena  Terdakwa  yang

walaupun  berada  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Medan  nyatanya  dapat
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menggerakan   dan   bekerjasana   dengan   orang   luar  dengan   menggunakan

handphone  untuk  mengedarkan    dan  menjual  shabu  kepada  orang  lain,dan

karena    itu    Terdakwa    dapat    dibuktikan    selaku    penjual    sehingga    telah

memenuhi   unsur   dari   pasal   114   ayat   (2)   UU   No.   35   Tahun   2009,   dan

hukuman  pidana  mati  yang  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa  bukanlah  bersifat

aritas  hukuman  terhadap  tindak  pidana yang  dilakukan  secara  bersama-

akan   tetapi   terhadap    peran   dan    latar   belakang    masing-masing

Wa;

a keberatan ke 3, 4, dan 5 juga tidak beralasan hukum, karena hukuman

xpidanamatitldakbertentangandengankonstitusidanHAMkarenahukuman
ati  telah  diatur  secara  tegas  dalam   Undang-Undang  dimaksud,  demikian

Hakim  Tingkat  Pertama  juga  telah   pertimbangkan  dengan  tepat  dan

r fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  keterangan  Saksi-

Saksi yang  tidak  bersesuaian tentunya tidak perlu  dipertimbangkan  dan  yang

dipertimbangkan   adalah   keterangan   saks-Saksi   yang   saling   bersesuaian,

sedangkan     penjatuhan     hukuman     kepada     Terdakwa     justru          harus

memperhatikan pula hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam

perkara terdahulu ;

Bahwa  demikian  pula  keberatan  ke  6  juga  tidak  beralasan  hukum,  karena

dalam  Konvensi  lnternasional tentang  hak-hak Sipil dan  Politik pada bagian  Ill

pasal  6  ayat  (2)  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  telah  jelas  menyebutkan

bahwa di  negara-negara yang  belum menghapuskan  hukuman  mati,  putusan

hukuman  mati  hanya  dapat  diajatuhkan  terhadap  kejahatan-kejahatan  yang

paling  serius  sesuai  dengan   hukum  yang   berlaku   pada  saat  dilakukannya

kejahatan  tersebut.   Berdasar  hal  diatas  maka   hukuman  pidana  mati  yang

dijatuhkan   terhadap   Terdakwa   adalah    sudah    sejalan   dengan    Konvensi

tersebut   karena   kejahatan-kejahatan   yang   telah   dilakukan   Terdakwa   baik

yang terdahulu yang  telah  di jatuhi  pidana  penjara  seumur hidup dan  perkara
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yang  sekarang  dalam  pemeriksaan  tingkat  banding  adalah  kejahatan  dalam

pengedaran  dan  penjualan  Narkotika  yang  merupakan  kejahatan-kejahatan

yang tergolong serius karena ternyata pengguna Narkotika di Indonesia sudah

sangat  meluas  terutama  anak-anak  dan  pemuda  sebagai  generasi  bangsa

Indonesia, sehingga jika tidak Segera dilakukan upaya-upaya pencegahan dan

`iLpaya  memberikan  effek  jera  dalam   bentuk  hukuman,   maka  sudah  dapat

stikan   akan   melumpuhkan   sendi-sendi    kehidupan    masyarakat   yang

...:`?i
ampak pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia di masa depan ;

enimbang,    bahwa    setelah    Pengadilan    Tinggi    mempelajari    dengan

seksama    berkas    perkara    dan    turunan    resmi    putusan    Pengadilan    Negeri

i..I:`

alikpapan tanggal 27 Juli 2016 Nomor :  118/Pid.Sus/2016/PN.Bpp,  serta  memori

andina  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dan  Penuntut  Umum  serta  kontra  memori
I)`\/             -
i,'`,,`banding   Penuntut  Umum,   Pengadilan  Tinggi  sependapat  dengan  pertimbangan

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti' dengan sah

dan     meyakinkan     bersalah     melakukan    tindak    pidana    sebagaimana    yang

didakwakan  kepadanya,  dan  pertimbangan  Hakim  Tingkat  Pertama  diambil  alih

dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  sendiri  dalam  memutus

perkara  ini dalam tingkat banding  ;

Menimbang,    bahwa   berdasarkan   pertimbangan   diatas,    maka   putusan

Pengadilan       Negeri       Balikpapan       tanggal       27       Juli       2016       Nomor

188/Pid.Sus/2016/PN.Bpp,    dapat   dipertahankan    dan    harus   dikuatkan   dalam

peradilan tingkat banding  ;

Menimbang,   bahwa   karena  Terdakv\ra  dinyatakan   bersalah   dan   dijatuhi

pidana  maka  kepadanya  dibebani  membayar biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat

peradilan  ;

Mengingat   :

1.   UU  No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman  ;
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2.   UU  No.  2 Tahun  1986 tentang  Peradilan  Umum yang telah diubah  pertama

rlennan  1111  Nn   8 Tahun 2004 dan perubahan yang  kedua dengan  UU  No.

49 Tahun 2009 ;

3.   UU  RI  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  serta  peraturan  hukum  lainnya

yang  terkait  dengan  perkara  ini  utamanya  Pasal  114  Jo  Pasal  132  UU  Rl

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI   :

erima pemintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

enguatkan   putusan   Pengadilan   Negeri   Balikpapan   tanggal   27   Juli   2016

Nomor :  118/Pid.Sus/2016fl3N.Bpp, yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
'i..i..,

tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  ditetapkan  sebesar  Rp.  5.000,-

{?;(Iimariburupiah);
/

Demikianlah   diputuskan    dalam    rapat   permusyarawatan    Majilis    Hakim

Pengadilan  Tinggi  Samarinda  pada  hari  Senin  tanggal  28  Nopember  2016  oleh

kami   POLTAK  SITORUS,   SH.MH   Hakim  Tinggi   Pengadilan  Tinggi  Samarinda

selaku  Hakim  Ketua  Sidang,  H.AHIVIAD  SEMMA,SH  dan  ARTHUR  HANGEWA,

SH  masing-masing  Hakim  Tinggi  selaku  Hakim  Anggota  berdasarkan  penetapan

Wakil   Ketua   Pengadilan   Tingggi   Samarinda   Nomor   :    132/PID/2016/PT.SMR.

tanggal  24  0ktober  2016   ,   dan  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari   Rabu

tanggal  30  Nopember 2016 dalam  sidang terbuka untuk umum  oleh  Hakim  Ketua

Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

oleh MUSIFAH, SH   Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa
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dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggofa , Hakim Ketua Sidang ,

aALmAV R-

TEFtTANDA
H.  AHIVIAD  SEMIVIA,SH.

TERTANBA

ARTHUR HANGEWA, SH.

TERTANDA
POLTAK SITORUS,SH.IVIH.

Panitera Pengganti,

TERTANDA
M U S I F A H , SH.
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CATATAN :

-------  Untuk  Saljnan  resmi  sesuai  aslinya  Putusan  Pengadilan  Tjnggi  Kalimantan  Tjmur  dj

Samarinda Tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 132/PID /2016/PT.SMR,  ini djberikan kepada

dan  atas  permintaan  secara tertulis  dari  INSTITUTE  FOR  CRIMINAL JuSTICE  REFORM  (ICJR)

berdasarkan suratnya tertanggal 26 Agustus 2019 ; ----


