
-I.11 - - __

§:A`&FT+.k_~firrT€N~---UpifTTT-F<;i:+.*=1`
PUTUSAN

NOMOR 863 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG IVIAHA ESA

MAHKAMAH       AGUNG

eriksa   perkara   pidana   khusus   pada   tingkat   kasasi   telah   memutuskan

ai berikut dalam perkara Terdakwa  :

Na  rna                           :   MUHAMMADYUSUF  bin  lDRISBASYAH  ;

Tempat lahir                 :   Bireun  ;

Umur/tanggal`lahir    :  42 tahun/12  Desember 1973  ;

Jenis  kelamin                :   Laki-laki  ;

Kebangsaan                :   Indonesia ;

Tempat tinggal           :  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan

Jalan  Pemasyarakatan  Nomor 27 Tanjung

Gusta Medan Sumatera Utara ;

Agama                        :   Islam;

Pekerjaan                    :  Warga  Binaan  Lembaga  pemasyarakatan

Tanjung Gusta Medan ;

Terdakv\/a  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Tanjung

Gusta Medan, ditahan dalam perkara lain ;
`Terdakwa  diajukan  di  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  karena

didakwa  :

PR'MAIR :

Bahwa  ia  Terdakwa  Muhammad  Yusuf  bin  ldris  Basyah  bersama-sama

dengan  Sdr.  Muzakir  dan  Sdr.  Ilyas  (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   Nomor  27  Tanjung

Gusta Medan Sumatera  Utara berdasarkan  Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri

Balikpapan  Kalimantan Timur bervenang  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 dijual,  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  Nasional

yang  lain  pada  hari Selasa tanggal  17  November 2015 di Jalan  Syarifudin Yoes

Kelurahan  Gunung  Bahagia,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Kota  Balikpapan,

Kalimantan   Timur   sekitar   pukul   22.30   WITA   dan   dilakukan   penggeledahan

didapatkan   barang   bukti   berupa   Narkotika   jenis   sabu   sebanyak   6   (enam)
ngkus  plastik  bening  yang  dililit  lakban  warna  hitam  dengan  berat  brutto  ±

80,63 (seribu delapan  puluh koma enam puluh tiga) gram (setelah ditimbang)

g   disimpan   di   dalam   tas   selempang   warna   coklat   merk   Polo   dimana

belumnya   Amir   Mahmud   memesan   sabu   sebanyak   1    (satu)   Kg   kepada

Terdakwa  kemudian  Terdakwa  menghubungi  Sdr.  Muzakir  untuk  mengirimkan

sabu  pesanan  saksi  Amir  Mahmud  kemudian  Sdr.  Muzakir  meminta  Sdr.  Ilyas

mengantar  sabu  dari  Medan  ke  Balikpapan  dengan  menggunakan  kurir  yaitu

saksi  Jafaruddin  dan  saksi  Bustaman  Sulaiman.  Setelah  itu  saksi  Jafaruddin

dan  saksi  Bustaman  Sulaiman  disuruh  Sdr.  Ilyas  untuk  membawa  sabu  yang

disimpan   dalam   sepatu  dan   celana   dalam   masing-masing   saksi  dari   Medan

dengan  menggunakan  pesawat  Citilink  Q.G.837  yang  berangkat  dari  Bandara

lnternasional  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  sekjra  jam  20.30  WITA  saksi

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  Sdr.  Sa'bani di dalam  mobil

Avanza  warna  silver  Nomor  Polisi  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  ia telah  disuruh

oleh  seorang  laki-laki  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  November  2015  sekitar  pukul

16.20   WITA   di   kamar   Nomor  719   di   Hotel   BIue   Sky  Jalan   Letjen   Suprapto

Balikpapan,   saksi   Yoyok   Budiarto   dan   saksi   Rachmat   Sigit   (Anggota   BNN)

bersama tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Amir Mahmud  ;
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Bahwa   berdasarkan   hasil   pengembangan   dari   saksi   Amir   Mahmud   barang

Narkotika jenis  sabu  sebanyak  6  (enam)  bungkus  plastik  bening  berat  brutto  ±

1.080,63   (seribu   delapan   puluh   korna   enam   puluh   tiga)   gram   tersebut   milik

Terdakwa   Yusuf   yang   berada   di   Lembaga   Pemasyarakatan   Medan   yang

dikirimkan     untuk     saksi     Amir     Mahmud,     maksud     dari     Terdakwa     Yusuf

mengirimkan  Narkotika jenis  sabu  tersebut  kepada  saksi  Amir  Mahmud  adalah

untuk dijual  ;

aahwa  cara  Terdakwa   menjual  sabu  tersebut  kepada  orang  yang  mengaku

ama  lsmail (Amir Mahmud) sementara Terdakwa berada di dalam Lembaga

asyarakatan    Kelas   I    Medan   yaitu   pada    sekitar   bulan   Agustus   2015

akwa  menerima  orderan  tersebut  dari  saksi  Titin  Sumarni  melalui  telepon

g mengatakan kepada Terdakwa "Ada orang yang akan memesan sabu lalu
dakwa  mengatakan  boleh  asal  ada  DP  nya  selanjutnya  saksi  Tjtin  Sumarni

mengatakan "ya nanti dibicarakan sama orangnya, sekitar 3 (tiga) hari kemudian

Terdakwa  mendapat  telepon  dari  saksi  Titin  Sumarni  dan  saksi   lsmail  (Amir

Mahmud)  Ialu  saksi  Titin  Sumarni  mengatakan  "Ini  bang  yang  namanya  lsmail

yang juga  ikut  telepon  sama  abang  lalu  Terdakwa  menanyakan  kepada  lsmail

(Amir  Mahmud)  "benar  abang  yang  akan   pesan  sabu   lalu  saksi   lsmail  (Amir

Mahmud)  mengatakan  "benar  tapi  bagaimana  cara  mesannya  lalu  Terdakwa

mengatakan   itu   harms   ada   DP   nya   kalo   mau   nanti   Terdakwa   kirim   nomor

rekeningnya   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  Rpl00.000.000,00  (seratus

juta   rupiah)   Ialu   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  Rpl00.000.000,00  (seratus  juta  rupaih)

setelah  llyas  menelepon  Terdakwa  dan  mengabarkan  bahwa  uangnya  sudah

masuk   ke  dalam   Rekening   yaitu   selanjutnya  Terdakwa   menelepon   "Muzakir

yang  saat  berada  di  Indonesia  karena  saat  itu  tujuan  nomor  Muzakir  adalah

nomor  Indonesia,  yang  mana  Terdakwa  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  Rpl 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) tolong

di  kirim  barangnya  setelah  uang  Terdakwa  transfer  ke  Muzakir  lalu  sekitar  3

(tiga) hari   kemudian   sabu   tersebut   dikirim   ke   tujuan   Balikpapan   Kalimantan

Hal.  3 dari 24 hal.  Put.  Nomor 863 K/PID.SUS/2017



Timur   yang   mana   semua   pengaturan   pengiriman   barang   sabu   diatur   oleh

Muzakir  termasuk  kurir  yang  ditugaskan  untuk  mengirim  sabu  tersebut  sudah

menjadi  urusan  Muzakir  sedangkan  Terdakwa  hanya  memberikan  nomor  kurir

yang   membawa   dan   mengirim   sabu   kepada   lsmail   (Amir   Mahmud)   apabila

kurirnya   sudah  tiba   di   Balikpapan   dan   Muzakir  telah   mengabarinya   kepada

Terdakwa.    Selanjutnya    sabu    tersebut    dikirim    oleh    kurir    dari    Kualanamu

Sumatera  Utara  menuju  ke  Balikpapan  Kalimantan Timur melalui jalur udara  ;

Setelah  tiba  di  Balikpapan  Kalimantan  Timur  dan  sabu  tersebut  diterima  oleh

i-a-i.;S`,.i§mail  (Amir Mahmud),  selanjutnya  lsmail  (Amir Mahmud)  menelepon Terdakwa
mengabarkan  bahwa  barangnya sudah diterima  lalu Terdakwa  mengatakan

a  sisa  uang  pembayarannya  sebesar  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta

iL

)   segera   ditransfer   dan   sekitar   2   (dua)   hari    kemudia`n    lsmail   (Amir

ud)   mentransfer   uang   melalui   rekening   llyas   setelah   uang   masuk   ke

ening  llyas  Terdakwa  menelepon  Muzakir  yang  mengabarkan  bahwa  uang

sudah  ada  sebesar  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta   rupiah),   lalu  Muzakir

mengatakan   kepada  Terdakwa   agar  uangnya   segera   di  transfer  kepadanya

sebesar  Rp20.000.000,00  (dua  puluh juta  rupiah).  Sisa  uangnya  yang  sebesar

Rp20.000.000,00     (dua      puluh'    juta      rupiah),      untuk     uang     yang     senilai

Rpl 5.000.000,00 (lima  belas juta  rupiah) itu  bagian Tersangka  sedangkan  uang

yang  senilai   Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  itu  jatah   llyas  sebagai  Pemilik

rekening  ;

Bahwa   Nomor  087768767908  adalah   nomor  yang  digunakan  oleh  Terdakwa

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

087810724549    adalah    nomor   yang    digunakan    oleh    Titin    Sumarni    untuk

komunikasi   dengan   Terdakwa    Nomor   085261332472   adalah   nomor   yang

digunakan oleh  Terdakwa,  untuk  komunikasi  dengan  lsmail  (Amir Mahmud) dan

Nomor   082280723888    adalah    nomor   yang    digunakan    oleh    lsmail    (Amir

Mahmud) untuk komunikasi dengan Terdakwa  ;

Bahwa   setelah   pengiriman   pertama   sekitar   bulan   Agustus   2015   Terdakwa

memesan  Narkotika jenis sabu  kepada  Muzakir dan  Muzakir men8irimkan  sabu

sebanyak  500   (lima   ratus)  gram   seharga   Rp350.000.000,00  (tiga   ratus   lima

puluh  juta  rupiah)  cara  pengiriman  barangnya  sama  dengan  pengiriman  yang

pertama   yaitu   lsmail   (Amir  Mahmud)   mentranfer  uang   ke  Terdakwa   melalui

rekening  atas  nama  llyas  sebesar  Rpll5.000.000,00  (seratus  lima  belas  juta

rupiah),   minta   sabu   sebanyak   500   (lima   ratus)   gram   dan   selanjutnya   uang

tersebut Tersangka transfer ke Muzakir melalui rekening atas nama  Pahlul  ;



C

Bahwa  sekitar  bulan  November  2015  Muzakir  mengirimkan  sabu  sebanyak  1

(satu)   Kilogram   seharga    Rp700.000.000,00   (tujuh    ratus   juta    rupiah)   cara

pengiriman   barangnya   sama  dengan   pengiriman   yang   pertama   yaitu   lsmail

(Amir Mahmud) mentranfer uang ke Terdakwa  melalui  rekening atas nama  llyas

sebesar  Rpl50.000.000,00  (seratus  lima  belas juta  rupiah),  minta  dikirim  sabu

sebanyak  1  (satu)  Kilogram  dan  selanjutnya  uang  tersebut Tersangka  transfer

ke  Muzaksir  melalui  rekening  atas  nama  Pahlul,  setelah  uang  di  transfer  lalu

sabu  tersebut  dikirim  dari  Kualanamu  Sumatera  Utara  menuju  ke  Balikpapan

Kalimantan  Timur  melalui  jalur  udara.   Setelah  tiba  di   Balikpapan   Kalimantan

|mur dan sabu tersebut diterima oleh  lsmail  (Amir Mahmud) selanjutnya  lsmail

Mahmud)   menelepon   Terdakwa   dan   mengabarkan   bahwa   barangnya

diterima,  lalu  Terdakwa  mengatakan  bahwa  sisa  uang  pembayarannya

sar Rp350.000.000,OO (tiga  ratus  lima  puluh juta  rupiah)  segera  di transfer

Ismail  (Amir  Mahmud)  mentransfer  uang   melalui   rekening   llyas,   setelah

uang     masuk     ke     rekening     llyas     Terdakwa     menelepon     Muzakir     yang

mengabarkan  bahwa  uang  sudah  ada  sebesar  Rp350.000.000,00  (tiga  ratus

lima puluh juta  rupiah), sedangkan uang yang  Rp200.000.000,00 (dua  ratus juta

rupiah) belum di transfer oleh lsmail (Amir Mahmud) ke rekening Terdakwa  ;

Bahwa   keuntungan   yang   Tersangka   dapatkan   dari   menjual   sabu   tersebut

kepada   orang   yang   mengaku   bemama    lsmail   (Amir   Mahmud)   Terdakwa

pergunakan   untuk   biaya   hidup   Terdakwa   selama   Terdakwa   berada   dalam

Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan dan Terdakwa  menjual sabu  kepada

orang   yang   mengaku   bernama  `lsmail   (Amir   Mahmud),   Terdakwa   tidak   ada

menjual sabu kepada orang lain ;

Bahwa  Terdakwa  memesan  barang  Narkotika  jenis  sabu,  kepada  saksi  Amir

Mahmud sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Pertama       :  Pada   bulan  Agiistus  2015  Tersangka   memesan   sebanyak  200

(dua ratus) gram ;

Kedua           :  Pada   bulan  Agustus  2015  Tersangka   memesan   sebanyak  500

(lima  ratus) gram  ;

Ketiga           :  Pada   bulan   November  2015   tersangka   memesan   sebanyak   1

(satu) Kilogram  ;

Keempat      :  Pada   bulan   November  2015  Tersangka   memesan   sebanyak   1

(satu) Kilogram  ;

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

menjadi   perantara   dalam   jual   beli,   menukar   atau   menyerahkan   Narkotika
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Golongan   I   tidak   ada   ijin   dari   instansi,   yang   berwenang   yaitu   Departemen

Kesehatan  RI  ;

Berdasarkan  Berita Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Nomor 338  K/XI/2015/Balai

Lab.Narkoba  tanggal  23  November  2015  telah  dilakukan  pemeriksaan  secara

laboratoris  terhadap   barang   bukti   Narkotika  jenis  sabu   disita   dari  Terdakwa

Bustaman   Sulaeman,   Sa.bani,   dan   Jafarudin   dengan   barang   bukti   sebagai

berikut  :

1,    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1   berisikan  kristal  wama  putih  dengan

berat netto 0,7966 gram ;

1  (satu)  bungkus plastik bening  kode 2  berisikan  berisikan  kristal warna  putih

dengan berat netto 0,7650 gram ;

1  (satu)  bungkus  plastik bening  kode  3  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7354 gram ;

4.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7598 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7769 gram ;

6.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  6  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7582 gram ;

Dengan  kesimpulan  adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar

dalam Golongan  I  Nomor Urut 61  Lampiran Undang-Undang  Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika dengan sisa berat :

1.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto 0,6877 gram  ;

2.    1  (satu) bungkus plastik  bening  kode  2 berisikan  berisikan  kristal warna  putih

dengan berat netto 0,6983 gram ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,6519 gram ;

4.    1  (satu)  bungkus plastik,  bening  kode 4  berisikan  kristal warna  putih dengan

berat netto seluruhnya 0,6863 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya. 0,7208 gram ;

6.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  6  berisikan  kristal wama  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,6964 gram ;

Berdasarkan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Laboratoris   Nomor   339   K/XI/2015/-

Lab.Narkoba  tanggal  23  November  2015  telah  dilakukan  pemeriksaan  secara
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Laboratoris  terhadap  barang  bukti   Narkotika  jenis  sabu  disita  dari  Terdakwa

Muhammad  Dani dengan barang bukti sebagai berikut :

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

biru dengan berat netto seluruhnya  1,2958 gram ;

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

hijau dengan berat netto seluruhnya  1,4322 gram  ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1   berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7607 gram ;

4.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  2  berisikan  kristal warna  putih  dengan

\    berat netto seluruhnya o,8185 gram ;
1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode 3  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

erat netto selumuhnya 0,8125 gram :

(satu)  bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal warna  putih  dengan

--,-,-,  7

berat netto seluruhnya 0,7944 gram ;

1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7370 gram ;

8.    1  (satu)  bungkus  plastik  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-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

1.    1   (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  7  berisikan  2  (dua)  butir tablet  warna

biru dengan berat netto seluruhnya 0,5165 gram ;

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

hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3642 gram ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7076 gram  ;

4.   1  (satu)  bungkus  plastik bening  kode  2  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7700 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal wama  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7287 gram  ;

6.    1  (satu) bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7288 gram ;

7.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhbya 0,6669 gram ;
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8.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode 6  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,3130 gram ;

Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  114  ayat

(2) juncto Pasal  132 ayat (1 ) Undang-Undang  RI  Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika  ;

SUBSIDAIR  :

Bahwa  ia  Terdakwa  Muhammad  Yusuf bin  ldris  Basyah  bersama-sama

dengan   Sdr.    Muzakir   dan   Sdr.    Ilyas   (keduanya    belum   tertangkap)   saksi

Bustaman  Sulaiman  saksi  Jafaruddin  dan  saksi  Amir Mahmud  (yang  dilakukan

enuntutan  secara  terpisah)  pada  bulan  November  2015  tanggal  dan  waktu

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

n   November  2015   bertempat  di   Kamar  L.9   Lembaga   Pemasyarakatan

as   I   Medan   Jalan   Pemasyarakatan   Nomor   27   Tanjung   Gusta   Medan

matera  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   dijual,   menjual,   membeli,   menerima,   menjadi   perantara

dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I

dalam  bentuk  bukan  tanakan  beratnya  g  gran,  perbuatan  tersebut  dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Setelah mendapat telepon dari saksi Amir Mahmud agar mengirimkan Narkotika

jenis   sabu   maka   Terdakwa   menghubungi   Sdr.   Muzakir   untuk   menyediakan

barang  dan  melalui  Sdr.  Ilyas  dan  Sdr.  Muzakir  menghubungi  saksi  Bustaman

Sulaiman   dan   saksi   Jafaruddin   untuk   membawakan   sabu   yang   disimpan  di

dalam   sepatu   dan   celana   dalam   masing-masing   saksi.    Pada   tanggal    17

November 2015  saksi  Bustaman  Sulaiman  dan  saksi  Jafaruddin  berangkat dari

Medan  dengan  menggunakan  pesawat  Citilink  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  WITA  saksi

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 di dalam mobil Avansa warna  silver

Nomor Polisi KT 2989 18 kepada   Sdr.  Sa'bani   yang   sebelumnya   disuruh  oleh
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saksi  Amir  Mahmud  untuk  mengambil  sabu  tersebut  ketiganya  ditangkap  oleh

saksi  Yoyok  Budiarto,  saksi  Ali  lmran  dan  saksi  Rachmat  Sigit  (Anggota  BNN)

kemudian  berdasarkan  keterangan dari  saksi Jafaruddin  bahwa  ia telah disumuh

oleh  seorang  laki-laki  bernama  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  November  2015  sekitar  pukul

16.20  WITA  di   kamar  Nomor  719  di   Hotel   Blue  Sky  Jalan   Letjen  Suprapto

Balikpapan,   saksi   Yoyok   Budiarto   dan   saksi   Rachmat   Sigit   (Anggota   BNN)

bersama tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Amir Mahmud ;

Bahwa  Terdakwa  mengirimkan  barang  Narkotika jenis  sabu  kepada  saksi  Amir
\`

ahmud sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

rtama       :  Pada   bulan  Agustus  2015  Tersangka   memesan   sebanyak  200

Ketiga

(dua ratus) gram  ;

Pada   bulan  Agustus  2015  Tersangka   memesan   sebanyak  500

(lima ratus) gram  ;`

Pada   bulan   November  2015   tersangka   memesan   sebanyak   1

(satu) Kilogram  ;

Keempat     :  Pada   bulan   November  2015  Tersangka   memesan   sebanyak   1

(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  ;

Berdasarkan  Berita 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   sabu  disita   dari  Terdakwa

Bustaman   Sulaeman,   Sa'bani   dan   Jafarudin   dengan   barang   bukti   sebagai

berikut :

1.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1  berisikan  kristal  wama  putih  dengan

berat netto 0,7966 gram ;

2.    1  (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan  berisikan kristal wama putih

dengan berat netto 0,7650 gram ;

3.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7354 gram ;

4.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7598 gram ;
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5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7769 gram ;

6.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  6  berisjkan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7582 gram ;

Dengan  kesimpulan  adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar

dalam  Golongan  I  Nomor Urut 61  Lampiran  Undang-Undang  Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

1.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1   berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto 0,6877 gram ;
~.`:;?.    1  (satu) bungkus plastik bening  kode  2  berisikan  berisikan  kristal warna  putih

dengan berat netto 0,6983 gram ;

(satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

erat netto seluruhnya 0,6519 gram ;

(satu)  bungkus  plastik,  bening  kode  4  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,6863 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya. 0,7208 gram :

6.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  6  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,6964 gram ;

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

Lab.Narkoba  tanggal  23  November  2015  telah  dilakukan  pemeriksaan  secara

Laboratoris  terhadap  barang   bukti   Narkotika  jenis  sabu  disita  dari  Terdakwa

Muhammad  Dani dengan barang bukti sebagai berikut :

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

biru dengan berat netto seluruhnya  1,2958 gram  ;

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

hijau depgan berat netto seluruhnya  1,4322 gram ;

3.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  1   berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7607 gram ;

4.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  2  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,8185 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal  warna.putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,8125 gram ;

6.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7944 gram ;
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7.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal  wama  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7370 gram  ;

8.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  6  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 04101  gram;

Dengan  kesimpulan  adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar

dalam  Golongan  I  Nomor Urut 61  Lampiran  Undang-Undang  Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat :

=1+.`  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  7  berisikan  2  (dua)  butir  tablet  warna
zT,fi-a_:I;;-.,-i

dengan berat netto seluruhnya 0,5165 gram ;

atu)  bungkus  plastik  bening  kode  8  berisikan  2  (dua)  butir tablet wama

dengan berat netto seluruhnya 0.3642 gram ;

atu)  bungkus  plastik  bening  kode  1  berisikan  kristal warna  putih  dengan

L,*gpu .,,iferat netto seluruhnya 0,7076 gram

4.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  2  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7700 gram ;

5.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  3  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7287 gram ;

6.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  4  berisikan  kristal  warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,7288 gram ;

7.    1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode  5  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhbya 0,6669 gram ;

8.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  kode 6  berisikan  kristal warna  putih  dengan

berat netto seluruhnya 0,3130 gram ;

Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  112  ayat

(2)/.uncto Pasal  132 ayat (1 ) undang-Undang  RI  Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika  ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca   tuntutan   pidana   Penuntut   Umum   pada   Kejaksaan   Negeri

Balikpapan tanggal 30 Mei 2016 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)/.uncfo Pasal  132 ayat (1 ) Undang-

Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  dalam

dakwaan Primair Penuntut Umum  ;
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2.   Menjatuhkan   pidana  terhadap  Terdakwa   MUHAMMAD  YUSUF   bin   lDRIS

BASYAH dengan pidana MATl  ;

3.   Menetapkan barang bukti berupa  :

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

Kristal  bening  dengan total  berat ±  1.080,63 (seribu delapan  puluh  koma

enam puluh tiga) gram ;

•     1  (satu) buah tas selempang warna coklat merk polo AFATER ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Amir Mahmud, dkk ;

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

\      Simcard;

gr"D
1  (satu) buah Handphone Nokia  1202 warna biru tanpa Simcard  ;

1    (satu)   buah   Handphone   Samsung   GT-E1272   warna   putih   tanpa

Simcard  ;

irampas untuk dimusnahkan ;

4.   Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca        putusan        Pengadilan        Negeri        Balikpapan        Nomor

118/Pid.Sus/2016/PN.Bpp.  tanggal  27 Juli  2016 yang amar lengkapnya  sebagai

berikut  :

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.   Menyatakan barang bukti berupa  :

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

kristal  bening  dengan  total  kurang  lebih  1.080,63  (seribu  delapan  puluh

koma enam puluh tiga) gram  ;

-1  (satu) buah tas selempangwarna coklat merk polo Afater ;

Dipergunakan dalam perkara`Terdakwa atas nama Amir Mahmud dkk ;

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

Simcard  ;

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

-      1    (satu)    buah    Handphone   Samsung    GT-E1272   warna    putih   tanpa

Simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
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4.   Membebani  pula  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp5.000,00

(lima  ribu  rupiah)  ;

Membaca    putusan    Pengadilan    Tinggi    Samarinda    Nomor    132/PID/-

2016/PT.SMR.   tanggal   30   November  2016   yang   amar   lengkapnya   sebagai

berikut :

1.   Menerima permintaan   banding   dari  Terdakwa dan Penuntut Umum  ;

2.   Menguatkan  putusan  Pengadilan   Negeri   Balikpapan  tanggal  27  Juli  2016

Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bpp.  yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan   kepada   Terdakwa   untuk   membayar  biaya   perkara   dalam

kedua   tingkat   peradilan,   yang   dalam   tingkat   banding   ditetapkan   sebesar

p5.000,00 (lima ribu  rupiah)  ;

i   Mengingat    akta    tentang    permohonan    kasasi    Nomor    118/Pid.Sus/-
/PN.BPP.  yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri  Balikpapan

g  menerangkan,  bahwa  pada  tanggal  24  Januari  2017  Penasihat  Hukum
J'
Terdakwa mengajukan  permohonan kasasi terhadap putusan  Pengadilan Tinggi

Samarinda tersebut ;

Memperhatikan  memori  kasasi  tanggal  06  Februari  2017  dari  Penasihat

Hukum   Terdakwa   yang   diajukan   untuk   dan   atas   nama   Terdakwa   sebagai

Pemohon   Kasasi,   berdasarkan   Surat   Kuasa   Khusus  tanggal   27   Juli   2016,

memori   kasasi   tersebut   telah   diterima   di   Kepaniteraan   Pengadilan   Negeri

Balikpapan pada tanggal 06 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadilan Tinggi  Samarinda tersebut telah

diberitahukan  kepada  Terdakwa  pada  tanggal  23  Januari  2017  dan  Terdakwa

mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  24  Januari  2017  serta  memori

kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  pada

tanggal 06 Februari 2017, dengan demikian permohonan  kasasi beserta dengan

alasan-alasannya   telah   diajukan   dalam   tenggang   waktu   dan   dengan   cara

menurut  undang-undang,  oleh  karena  itu  permohonan  kasasi  tersebut  formal

dapat diterima ;

Menimbang,   bahwa   alasan   permohonan   kasasi   yang   diajukan   oleh

Pemohon KasasiITerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1.       Bahwa  berdasarkan  Pasal  253  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun

1981   tentang   Hukum   Acara   Pidana   menyatakan   "Pemeriksaan   dalam

tingkat   kasasi   dilakukan   oleh   Mahkamah   Agung   atas   permintaan   para

pihak   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   244   dan   Pasal   248   guna

menentukan  :
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a.   Apakah  benar suatu  peraturan  hukum  tidak diterapkan  atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya ;

b.   Apakah   benar  cara   mengadili  tidak  dilaksanakan   menurut  ketentuan

undang-undang  ;

c.   Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya  ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam  Pasal 30  Undang-Undang Nomor 5

Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

1985     tentang     Mahkamah     Agung,     menyatakan     Mahkamah     Agung

berwenang  membatalkan  putusan  atau  penetapan  Pengadilan  berdasar-

kan parameter sebagai berikut :

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang  ;

Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Pengadilan     lalai     memenuhi     syarat-syarat     yang     diwajibkan     oleh

peraturan  perundang-undangan yang  mengancam  kelalaian  itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan ;

2.       Bahwa   Hakim   (Judex   Fact/)   tidak   menerapkan   sebagaimana   mestinya

Pasal   111   ayat  (1)  dan   Pasal   112   ayat  (1)   Undang-Undang   Nomor  35

tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon  Kasasi  ;

2.1.      Bahwa  Hakim  (Judex  Fact/)  pada  tingkat  pertama  yang  dikuatkan

pada  tingkat  banding  memutuskan  :  Telah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan     bersalah     melakukan     tindak     pidana      :      Dengan

pemufakatan    jahat   tanpa    hak    atau    melawan    hukum    menjadi

perantara dalam jual  beli  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk bukan

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram  ;

2.2.       Bahwa  putusan  Majelis  Hakim  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  111

ayat (1)  Undang-Undang  Narkotika  yang  menyatakan  "Setiap orang

yang   tanpa   hak   atau   melawan   hukum   menanam,   memelihara,

memiliki,    menyimpan,    menguasai    atau    menyediakan    Narkotika

Golongan I dalam  bentuk tanaman,  dipidana dengan  pidana  penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama  12 (dua  belas) tahun

dan   pidana   denda   paling   banyak   Rp8.000.000.000,00   (delapan

mjliar  rupiah)"  dan   "Setiap  orang   yang  tanpa   hak   atau   melawan

hukum     memiliki,     menyimpan,     menguasai,     atau     menyediakan

Narkotika   Golongan   I   bukan   tanaman,   dipidana   dengan   pidana

penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama   12  (dua

belas)  tahun   dan   pidana   denda   paling   sedikit   Rp800.000.000,00
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(delapan  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp8.000.000.000,00

(delapan  miliar rupiah)"  ;

2.3.       Bahwa  Pasal  111   ayat  (1)  dan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang

Narkotika    ditujukan    kepada    pengedar    Narkotika,    sebagaimana

pendapat  A.R.  Sujono  dan  Bony  Daniel  dalam  bukunya  Komentar

dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika     halaman     225    yang     menyebutkan     "Pemberantasan

peredaran  Narkotika  ditemukan  antara  lain  dalam  ketentuan  Pasal

111    sampai    dengan    Pasal    126,    sedangkan    berkaitan   dengan

penyalah  guna   Narkotika  antara  lain  ditemukan  dalam  Pasal   127

\\dan  Pasal  128"  "Oleh  karena  itu  perlu  mendapat  perhatian,  bahwa

etentuan seperti   Pasal   111   sampai  dengan   Pasal   126   Undang-

clang   Nomor  35  Tahun   2009   hanya   dapat  dikenakan   kepada

eorang dalam   keiangka   "peredaran"   baik   dalam   perdagangan,
``*,i+.3f#?/bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan

pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi   (Pasal   35),   sehingga   tidak   boleh   begitu   saja   secara

serampangan  misalnya  seorang  penyalahguna  Narkotika  diajukan

ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut ;

2.4.      Bahwa  Hakim  (Jt/dex  Facr/)  tidak  tepat  mengaitkan  antara  dengan

pemufakatan   jahat   tanpa    hak    atau    melawan    hukum    menjadi

perantara dalam jual  beli  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk bukan

tanaman      beratnya      melebihi      5      (lima)      gram,      kepemilikan,

kepenguasaan  dan  penyjmpanan  Narkotika  dengan  Pasal  111  ayat

(1)  dan   Pasal   112   ayat  (1)   Undang-Undang   Narkotika.   walaupun

dalam    pertimbangan    Hakim    (Judex   Fact/)    diketahui    Pemohon

Kasasi   merupakan   pengguna   Narkotika   yang   dikuatkan   dangan

adanya     insulin/alat     suntik     bekas     pakai.     Unsur     kepemilikan,

penguasaan  dan   penyimpanan   berkaitan   erat  dengan   perbuatan

seorang   penyalahguna   Narkotika.   A.R.   Sujono   dan   Bony   Daniel

dalam  bukunya  komentar dan  pembahasan  Undang-Undang  Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 -226 berpendapat :
"Seorang    penyalahguna    Narkotika    dalam    rangka    mendapatkan

Narkotika  tentulah  dilakukan  dengan  cara  membeli,  menerima  atau

memperoleh dari orang  lain dan  untuk itu  Narkotika yang ada dalam

tangannya jelas   merupakan   miliknya   atau   setidak-tidaknya   dalam
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i.

kekuasaannya,   sehingga   tentulah   tidak   tepat   apabila   dikenakan

Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal  117,  Pasal  119,

Pasal  122,   Pasal  124,  dan  Pasal  125  Undang-Undang  Nomor  35

Tahun   2009   tentang    Narkotika,    dengan   anggapan    pasal-pasal

tersebut mencantumkan  larangan memiliki,  menyimpan,  menguasai,

membeli,   menerima,   dan   membawa.   OIeh   karena   itu,   meskipun

penyalahguna      kedapatan      memiliki,      menyimpan,      menguasai,

membeli,      menerima,     dan      membawa     dalam     rangka      untuk

menggunakan   Narkotika   untuk  dirinya  sendiri  maka  t.indak  pidana

yang dikenakan haruslah Pasal  127" ;

Bahwa  Majelis Hakim (Judex Fact/) salah  menerapkan hukum,  keliru,  khilaf

menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus

perkara   tanpa   melihat   bukti   yang   telah   disampaikan   Penuntut   Umum

maupun Terdakwa  ;

Bahwa   Majelis   Hakim   (Judex  Fact/)  selalu  berpendapat  mengekor  dan

menguatkan     saja     putusan     Pengadilan     Negeri     Balikpapan,     tanpa

mempertimbangkan    saksi-saksi    yang    diajukan    oleh   Terdakwa    hanya

langsung  memvonis  secara  subjektifitas,  sepihak  langsung  memvonis dan

menjatuhi  hukuman  mati  Terdakwa,   padahal  Terdakwa  di  sini  posisinya

hanyalah sebagai  pembawa  atau  kurir yang  memperoleh  upah dari  pemilik

sabu-sabu  yang  beratnya  kurang  lebih  1   kg  (satu  Kilogram)  dimana  letak

keadilan  bagi  Terdakwa  yang  hanya  diberi  upah  untuk  membawa  barang

tersebut ;

5.       Bahwa     pendapat    Majelis    Hakim    (Judex    Fact/)    sangatlah    subjektif

memandang   Terdakwa    sebagai   orang   jahat   tidak   melihat   apa    latar

belakang  Terdakwa  sehingga  Terdakwa  melakukan  pekeriaan  ini  dengan

diupah   oleh   pemilik   barang   tersebut.   Seharusnya   Juc/ex   Fact/.   berpikir

jernih  dan  objektif  berlaku  adil  menghukum  Terdakwa,  tidak  serta  merta

mengikuti    atau    menguatkan    putusan    Pengadilan    Negeri    Balikpapan,

seharusnya    Judex    Facf/.   menggali    dan    menemukan    hukumnya    dan

menemukan siapa  sebenamya  pemilik barang  larangan tersebut,  bukanlah

Terdakwa  satu-satunya  pemilik  barang  larang  tersebut  ada  bandar  besar

dibelakangnya  yang  seharusnya  diungkap  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama

seharusnya  menurut  hukum  tidak  sepantasnya  Terdakwa  dihukum  mati

oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda  ;



6.       Bahwa   Majelis   Hakim   (I/udex   Facft)   telah   melampaui   kewenangannya

menghukum  mati Terdakwia  tanpa  mempertimbangkan  baik-baik apa  yang

telah    dilakukan    Terdakwa    selama    ini.    Terdakwa    seharusnya    diberi

kesempatan  hidup  bukan  dimatikan,  bukan  dibunuh  bukan  pula  ditembak

mati hanya  karena  putusan yang keliru,  kami  mohon  kepada  Hakim Agung

Rl   yang   arif   dan   bijaksana,   berlaku   adilah   terhadap   Terdakwa   agar

Terdakwa  terhindar  dari  hukuman  mati  masih  banyak  cara  menghukum

Terdakwa   agar  bisa   hukuman   20   (dua   puluh)  tahun   penjara   bisa  juga

dihukum   seumur  hidup.   Kami   mohon   kepada   Hakim   Agung   RI   (Judex

Jur/.s)   agar   betul-betul    mempertimbangkan   dengan    baik   dan   sebaik-

baiknya  karena  ini  menyangkut  mati  hidupnya  Terdakwa,  olehnya  itu  kami

selaku   Kuasa   Hukum   bermohon   kehadapan   Yang   Mulia   agar   kiranya

Hakim   Agung   yang   memeriksa   perkara   ini   agar   menjatuhkan   putusan

bukan hukuman mati melainkan hukuman seumur hidup ;

Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa anak yang masih kecil-kecil,  masih

duduk  dibangku  sekolah  SD  dan  SMP  masih  perlu  bimbingan  orang  tua

(Terdakwa)   Muhammad   Yusuf   bin   ldris   Basyah,   kami   mohon   kepada

Hakim    Agung    agar    memutuskan    perkara    ini    dengan    pertimbangan-

pertimbangan   manusiawi   agar   kelak   pertimbangan   Hakim   Agung   Yang

Mulia dapat bermanfaat bagi Terdakwa dan keluarganya dan terhindar dari

hukuman  mati  Terdakwa   berilah  dia   kesempatan   hidup  agar  kelak  bisa

berubah   nasibnya   karena   tidak  dihukum   mati   oleh   Hakim   Agung   yang

terpelajar ;

8.       Bahwa     pertimbangan     hukum     Judex     Facfi.     sangatlah     subjektifitas,

pertimbangan  Hakim  Judex Facfi. tidaklah  berusaha  mengungkap siapa  itu

pemilik   barang   atas   nama    MUZAKIR   menurut   Terdakwa/Pembanding

sekarang   Pemohon   Kasasi   Muhammad   Yusuf  bin   ldris  Basyah.   Bahwa

adapun  pemilik  barang  sampai  sekarang  belum  ditangkap  oleh  BNN  yang

namanya  MUZAKIR pemilik barang  Narkotika  atau sabu-sabu yang  kurang

1.080,63  (seribu  delapan  puluh  koma  enam  puluh  tiga)  gram  barang  itu

adalah  pemiliknya  saudara  MUZAKIR  sampai  sekarang  belum  tertangkap

oleh BNN,  kenapa belum tertangkap, ada apa ?

9.       Bahwa   pertimbangan  Hakim  (Judex  Fact/)  sangat  gegabah  dan  sangat

sesat,  keliru,  khilaf dalam  mengambil  putusan  seharusnya  Terdakwa  tidak

dihukum   pidana   mati   melainkan   Terdakwa/Pembanding   atau   Pemohon

Kasasi  sekarang  seharusnya  atau  setidak-tidaknya  dihukum  hukuman  20

(dua puluh) tahun penjara atau paling lama dihukum seumur hidup.  Karena
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Terdakwa  hanyalah  korban  pembawa  barang  atau  kurir saja,  seharusnya

yang  harus  dihukum  mati  atau  dipidana  mati  adalah  bandar narkoba  yaitu

saudara MUZAKIR,  sampai sekarang belum tertangkap oleh BNN  ;

10.    Bahwa  seharusnya  Majelis  Hakim  (Judex Fact/.) tidak  memvonis Terdakwa

dengan  hukuman  mati  melainkan  hanyalah  seharusnya  dihukum  20  (dua

puluh) tahun  penjara atau seumur hidup.  Bahwa  putusan Judex Fact/. atau

pertimbangan    hukum   Judex   Fact/'   melanggar   konstitusi    bertentangan

dengan   Pasal  28   ayat  (1)  Undang-Undang   Dasar  1945  dan   melanggar

sal   4   Undang-Undang   Nomor   39   Tahun   1939   tentang   HAM   yang

nyi  :  hak untuk hidup,  hak untuk tidak disiksa,  hak kebebasan  pribadi,

dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak

tidak  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan  dihadapan  hukum  dan

ituk  tidak  dituntut  alas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak

a'§asi   manusia   yang   tidak   dapat   dikurangi   dalam   keadaan   dan   oleh

siapa pun ;

11.    Bahwa  pertimbangan  Hakim  (Judex  Facfr)  telah  sangat  keliru  dan  khilaf

memvonis pidana  mati Terdakwa/Pembanding  sekarang  Pemohon  Kasasi,

seharusnya  pertimbangan  Hakim  JLidex  Facfi. dalam  memvonis  Terdakwa

tidak   perlu   dikaitkan   dengan   hukum   terdahulu   Terdakwa/Pembanding/-

Pemohon Kasasi (Muhamad Yusuf bin  ldris Basyah).  Bahwa  pertimbangan

Hakim Judex Fact/. adalah sangat berlebihan dan  melampaui  kewenangan,

putusan  tersebut  sangatlah  bertentangan  dengan   Konstitusi   UUD   1945.

Bahwa  pertimbangan hukum Judex Fact/. yang  menjatuhkan  hukuman  mati

terhadap  Terdakwa  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  28  A  UUD  1945

(setiap orang berhak untuk hidup serta  berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya) selain  itu  bertentangan  pula dengan  Pasal  1  ayat (1)/.uncto

Pasal   4   Undang-Undang   Nomor   39   Tahun   1999   tentang   Hak   Asasi

Manustia 10  Declaration  of Human  Right article 3 .. "everyone  has the right

of  life,  liberty  and  security  of person,  artiinya  ..  setiiap  orang  berhck  alas

kehidupan,  kebebasan dan keselamatan sebagai individu" ;

12.    Bahwa  Majelis  Hakum  (Judex  Fact/)  salah  menerapkan  atau  melanggar

hukum yang  berlaku dengan tidak menerapkan  undang-Undang  Nomor 35

Tahun 2009 tentang  Narkotika secara benar dalam memutuskan perkara  ;

13.    Bahwa  Majelis  Hakim  (Jut/ex  Facfi)  sangatlah  tidak  adil  bagi  Terdakwa/-

Pembanding/Pemohon  Kasasi  sekarang  dikaitkan  dengan  Pasal  28  ayat

(1)   Undang-Undang   Dasar   Republik   Indonesia   1945   menyatakan   hak

untuk  hidup  adalah  hak  asasi  manusia  yang  paling  mendasar  yang  tidak
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dapat  dikurangi   dalam   keadaan   apapun   dan   dalam   TAP   MPR   Nomor

X\/II/MPR/1998 menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup dan

berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2005   Indonesia   telah

meratifikasi  Konvensi  lnternasional  tentang  hak-hak  sipil  dan  politik  pada

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

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

tidak   seorang   pun   dapat   dirampas   hak   hidupnya   secara   sewenang-

wenang,  akan tetapi  dalam  ayat (2)  menyatakan  bahwa di  Negara-Negara

yang  belum  menghapuskan  hukuman  mati,  putusan  hukuman  mati  hanya

dapat  dijatuhkan  terhadap  kejahatan-kejahatan  yang  paling  serius  sesuai

dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut ;

Bahwa   keberatan-kebaratan   Terdakwa/Pemohon   Kasasi   melalui   Kuasa

ukumnya   pertimbangan   hukum   Judex  Fact/.  tidak  mencerminkan   rasa

eadilan  masyarakat  sangatlah  tidak  adil  menurut  Terdakwa,  seharusnya

erdakwa  dihukum  hanya  seumur  hidup  saja  berilah  kesempatan  hidup

i

Terdakwa  dengan  putusan  yang  seadil-adilnya  buat  Terdakwa  dan  anak-

anaknya  yang  masih  kecil-kecil  butuh  bimbingan  dan  kasih  sayang  dan

biaya hidup anak-anak dan keluarganya Terdakwa  ;

15.    Bahwa  mohon  Majelis  Hakim  Agung  Yang  Mulia  agar  berkenan  memberi

putusan  yang  adil  dan  arif  bijaksana   karena   ini  menyangkut  hidup  dan

matinya  orangITerdakwa  dan   anak-anak  Terdakwa   dan   keluarga   besar

Terdakwa   agar  sekiranya   Majelis   Hakim   Agung   yang   memeriksan   dan

mengadili  perkara  ini  dengan  putusan  yang  seadil-adilnya  semuanya  ini

kami  serahkan  kepada  Yang  Mulia  Hakim  Agung  Rl  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  semoga  Allah  Yang  Maha  Esa  berkenan  memberi

hidayah,  kesehatan  kepada  Yang  Mulia  yang  memeriksa  perkara  ini  agar

mendapat  berkah  dan   hidayah  dari  AIlah   swl.   Amin...amin...amin ....   Ya

Rabbal Alamin  :

16.    Bahwa   perlu   dipertimbangkan   oleh   Hakim   Agung   (Judex  Jur/'s)   bahwa

sesuai   surat   mantan   Presiden   Republik   Indonesia   Bacharuddin   Jusuf

Habibie   telah   menyurat   ke   Presiden   Republik   Indonesia   Jokowi   yang

berbunyi   lebih   dari   140   Negara   di   dunia   sudah   menetapkan   kebijakan

moratorium dan/atau menghapuskan hukuman mati  ;

-     Apakah   hukuam  mati  akan   mengurangi   peredaran  dan  penggunaan

narkoba   di   Indonesia,   ternyata   sangat   mudah   memerangi   narkoba

tanpa   menetapkan  hukuman  mati,   seperti  yang  telah  dilakukan  oleh

Swedia dan beberapa Negara lain  ;
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-     Apakah    hukuman    mati    berkeadilan    dan    berguna    ?    apakah    adil

Terdakwa  yang   membawa   kurang   lebih   1   (satu)  kilo  .hanya  sebagai

kurir saja atau penyambung pembawa  barang dan Terdakwa/Pemohon

Kasasi  bukan  bandar  Narkotika  dan  bukan  pemilik  barang,  APAKAH

TERDAKWA/PEMOHON  KASAsl  dapat  dihukum  mati.  Alangkah  tidak

adilnya kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi dihukum mati  ;

17.     Ada  beberapa  kasus  di  Pengadilan-Pengadilan  di  wilayah  Indonesia  ada

yang  membawa  4 (empat)  kilo  Narkotika  hanya  dihukum  14 (empat belas)

tahun  ada juga  dihukum  20  (dua  puluh) tahun  penjara.  Kenapa  Terdakwa

Muhmmad  Yusuf  bin  ldris  Basyah  hanya  sebagai  kurir  membawa  sekitar

.`         kurang  lebih  1   (satu)  Kilogram  Narkotika  (sabu-sabu)  Terdakwa  dihukum

mati  apakah  pututsan  ini  berkeadilan  saya  serahkan  semuanya  kepada

Hakim   Agung   Yang    Mulia   dan   Arif   dan   Bijaksana   agar   kelak   dapat

memutuskan  perkara  ini  yang  seadil-adilnya  terhadap Terdakwa/Pemohon

Kasasi  ;

Kami  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Agung  agar  berkenan  membatalkan

putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 132/PID/2016/PT.SMR.  ;

19.    Bahwa   perlu   diketahui   bahwa   hukuman   mati   adalah   perbuatan   yang

sangat   biadab   dan   tidak   manusiawi,   putusan   Judex   Facf/.   sangatlah

merugikan Terdakwa dan  keluarga dan  anak-anak Terdakwa  dan  putusan

Judex Facfi. sangat kejam dan tidak berkeadilan menyengsarakan keluarga

Terdakwa     dan     anak-anaknya     yang     masih     kecil-kecil     yang     masih

membutuhkan  bimbingan  seorang  ayah  atau  bapak  yang  saat  ini  divonis

mati     oleh     Pengadilan     Negeri     Balikpapan     dan     Pengadilan     Tinggi

Samarinda  ;

20.    Bahwa   Negara   kita   adalah   Negara   hukum   memegang   teguh   prinsip

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  apakah  manusia  berhak  mengambil  nyawa

orang   lain   secara   kejam   ?   apakah   manusia   yang   menentukan   besar

kecilnya   dosa   seseorang   ?   apakah   ada   seseorang   yang   tidak   pernah

bersalah  ? Tuhan  maha  besar dan  maha  mengampuni,  bukankah  itu  yang

dibisikkan  orang tua  kita  sejak  kita  di dalam  kandungan,  cukup  seseorang

dipenjara  hingga  seumur  hidup  bila  ia  bersalah,  seharusnya  Pengadilan

tingkat  pertama  menjatuhkan  putusannya  seumur  hidup  untuk  Terdakwa

dan diberi kesempatan untuk bertaubat Terdakwa/Pemohon Kasasi  ;

21.    Bahwa   Terdakwa/Pemohon   Kasasi   tidak   sependapat   dengan   putusan

Judex Facfi. yang  menghukum  Terdakwa/Pemohon  Kasasi  hukuman  mati,

karena   hukuman   mati   tidak   layak   dan   tidak   pantas   dijatuhi   hukuman

Hal. 20 dari 24 hal.  Put.  Nomor 863 K/PID.SUS/2017



Terdakwa/Pemohon  Kasasi  karena  Terdakwa/Pemohon  Kasasi  posisinya

di  kasus  ini  hanyalah  penyambung  barang  atau  kurir yang  mendapat  upah

dari   pemilik   barang   atau   bandar.   Terdakwa/Pemohon   Kasasi   hanyalah

diperintahkan   membawa   barang   tersebut,   hanya   diupah   sebagai   kurir

saja  ;

22.    Hukuman  mati  bukanlah  solusi,  secara  umum  hukuman  bertujuan  untuk

menciptakan   dan   menjaga   keamanan,   memberikan   keadilan   terhadap

Terdakwa/Pemohon      Kasasi,      serta      memperbaiki      individu     terhadap

Terdakwa/Pemohon  Kasasi,  tapi  dalam  kasus  hukuman  mati,  tujuan  mana

yang  ingin  dicapai  ?  benarkah  hukuman  mati  adalah  metode yang  efektif

ntuk   mencapai   tujuan   tersebut   ?   banyak   Negara   melalui   kajian   yang

Pa njang   menganggap   hukuman   mati   adalah   tindakan   yang   biadab  dan

tidak  berperikemanusiaan,  bukan  saja  saat di  eksekusi  menimbulkan  sakit

yang  luar  biasa  apa   lagi  ketika  tidak  segera   mati,   membuat  menunggu

bertahun-tahun     lamanya     untuk     menantikan     kepastian     kematiannya,

menimbulkan  siksaan batin yang  luar biasa  ;

23.    Bahwa  putusan  Hakim  (Judex Fact/) tidaklah  mencerminkan  rasa  keadilan

masyarakat   dan   sangat   tidak   berkeadilan   dimana   Terdakwa/Pemohon

Kasasi   tidak   mendapatkan   rasa   keadilan   yang   layak   sebagai   pencari

keadilan  yang  hakiki  berdasarkan  keyakinan  Hakim  yang  telah  memvonis

Terdakwa/Pemohon  Kasasi  dengan  hukuman  yang  tidak  pantas  diberikan

kepadanya     oleh     karena     itu    janganlah     disiksa     dan     dihukum     mati

Terdakwa/Pemohon    Kasasi    hukumlah   seadil-adilnya    sesuai    keyakinan

Hakim yang memberi keadilan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Menimbang,    bahwa    terhadap    alasan    permohonan    kasasi    dari

Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa    alasan    permohonan    kasasi   dari    Pemohon    KasasiITerdakwa

sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  memori  kasasi  butir  1  sampai  dengan  23

tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  Judex  Facfr.  tidak  salah  menerapkan

hukum   dalam   mengadili   perkara   Terdakwa,   dengan   pertimbangan   sebagai

berikut  :

-     Bahwa  putusan  Jt/dex  Facfi./Pengadilan  Tinggi  yang  menguatkan  putusan

Judex  Fact/./Pengadilan   Negeri  yang   menyatakan  Terdakwa   MOHAMMAD

YUSUF  bin  lDRIS  BASYAH  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah

melakukan  tindak  pidana   :   "Permufakatan  jahat  tanpa   hak  atau   melawan

hukum menjadi perantara dalam jual beli  Narkotika Golongan  I dalam bentuk

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan oleh karena itu
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Terdakwa  dijatuhi  pidana  mati,  dibuat  berdasar  pertimbangan  hukum  yang

benar ;

Bahwa  Terdakwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  telah

terbukti   melakukan   tindak   pidana   "Permufakatan   jahat   tanpa   hak   atau

melawan   hukum   menjadi  perantara  dalam  jual   beli   Narkotika   Golongan   I

dalam   bentuk   bukan   tanaman   beratnya    melebihi   5   (lima)   gram"   yang

ilakukan dengan cara

Semula  Terdakwa  mendapat  pesanan  dari  Amir  Mahmud  (lsmail)  untuk

membeli  Narkotika  ±  1   Kg  yang  pada  saat  itu  Terdakwa  berada  dalam

Lembaga    Pemasyarakatan    menjalani    pidana    seumur    hidup.    Atas

pesanan tersebut kemudian Terdakwa  menghubungi temannya  bemama

`j-..

Muzakir  untuk   menyediakan   dan   mengirim   Narkotika  tersebut   kepada

Amir Mahmud  (Ismail) tersebut  ;

•     Bahwa    Muzakir    (Warga    Negara    Malaysia)    bersedia    menyediakan

sabu/Narkotika  tersebut,  atas  jawaban  dari  Muzakir  tersebut,  kemudian

Terdakwa  menyatakan  kepada  Amir  Mahmud  (lsmail)  agar  mentransfer

uang   panjar  terlebih   dahulu   sebesar   Rpl00.000.000,00   (seratus  juta

rupiah),   setelah   uang   ditransfer  Amir   Mahmud   kepada   seorang   yang

ditunjuk oleh Terdakwa berdasar saran  Muzakir bernama  llyas,  kemudian

Muzakir  mengirim   sabu  tersebut  ±   1.080,63  gram  (1   kilogram  +  80,63

gram)  melalui  llyas  dan  llyas  menyuruh  kurir  yang  bernama  :  Bustaman

Sulaiman  dan  Jafarudin  untuk  mengantar  sabu  seberat  1.080,63  gram

tersebut   melalui   jalur   udara,   dengan   menggunakan   pesawat   Citylink

berangkat dari Bandara KJalanamu Medan ke Balikpapan  ;

•     Bahwa   setelah   Bustaman   Sulaiman   dan   Jafarudin   tiba   di   Balikpapan

kemudian    di    Jalan    Syarifudin    Yoes    Kelurahan    Gunung    Bahagia,

Kecamatan   Balikpapan   Selatan,   Kota   Balikpapan,   ia   ditangkap   Polisi

pada   saat   menyerahkan   sabu   kepada   saksi   Sa'bani   di   dalam   mobil

Avanza   Nomor   Polisi   KT   298918   dan   dalam   penangkapan   tersebut

ditemukan barang bukti sabu/Narkotika seberat 1.080,63 gram ;

•     Bahwa      berdasar     Hasil      Uji     Laboratoris     Kepolisian      Nomor     338

K/XI/2015/Balai    Lab    Narkoba    dan    Nomor   339    K/Xl/2015/Balai    Lab

Narkoba  tanggal  23  November 2015  benar  barang  bukti  tersebut  positif

mengandung  Metamfetamina.  Selanjutnya  sesuai  pengakuan  Terdakwa

ia   telah   mengirim   Narkotika   kepada   Amir   Mahmud   sebanyak    4    kali
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masing-masing   pengiriman   pertama   sebanyak   200   gram,   kedua   500

gram  pada  bulan  Agustus  2015,    dan  pengiriman  ketiga  dan  keempat

masing-masing dengan berat 1  kilogram pada bulan November 2015 ;

Bahwa   selain   itu   ala'san   permohonan   kasasi   dari   Pemohon   Kasasi/-

Terdakwa  adalah  mengenai  berat  ringannya  pidana  dalam  perkara  ini  merupa-

kan wewenang Judex Facfr. yang tidak tunduk  pada  pemeriksaan tingkat kasasi,

kecuali Judex Fact/. menjatuhkan  pidana  melampaui  batas  maksimum  ancaman

pidananya    atau    kurang    dari    batas    minimum    ancaman    pidananya,    yang

ditentukan oleh   peraturan   perundang-undangan    atau    menjatuhkan    pidana

ngan   tidak   memberikan   pertimbangan   yang   cukup

njatuhkan   pidana   terhadap   Terdakwa   MUHAMMAD

ebut   Judex   Fact/.  telah   memberikan   pertimbangan

adaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

dan   in   casu   dalam

bin    lDRIS   BASYAH

yang   cukup   tentang

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    pertimbangan    tersebut,    lagi    pula

ternyata,   putusan  Judex  Fact/.  dalam  perkara   ini  tidak  bertentangan  dengan

hukum   dan/atau   undang-undang,   maka   permohonan   kasasi   dari   Pemohon

KasasiITerdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   permohonan   kasasi   dari   Pemohon

KasasiITerdakwa  ditolak,  dan  Pemohon  KasasiITerdakwa  tetap  dijatuhi  pidana

mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada  Negara  ;

Memperhatikan  Pasal  114  ayat  (2) /.uncto  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-

Undang   Nomor   35   Tahun   2009,   Undang-Undang   Nomor   48   Tahun   2009,

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981,  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun  1985

sebagaimana  telah  diubah   dan  ditambah  dengan   Undang-Undang   Nomor  5

Tahun  2004,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak     permohonan     kasasi     dari     Pemohon     KasasiITerdakwa     :

MUHAMMAD YUSUF bin  IDRIS  BASYAH tersebut :

Membebankan biaya perkara  kepada Negara ;

Demikianlah    diputuskan    dalam    rapat    permusyawaratan    Mahkamah

Agung  pada  hari  Rabu tanggal  31  Mei  2017 oleh  Dr.  Salman  Luthan,  S,H.,M.H.

Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh   Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai   Ketua

Majelis,    Sumardijatmo,    S.H.,M.H.    dan    Dr.    H.    Margono,    S.H.,M.Hum.,M.M.

Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Anggota,  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh   Ketua   Majelis   beserta   Hakim-
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Hakim   Anggota   tersebut,   dan   Rahayuningsih,   S.H.,M.H.   Panitera   Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon KasasiITerdakwa dan Penuntut Umum  ;

Hakim-Hakim Anggota   ;
ttd ./

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./

DR.  H.  MARGONO,  S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis   ;
ttd./

DR.  SALMAN  LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti   ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH,  S.H.,M.H.

Untuk salinan  :
MAHKAMAH AGUNG  Rl
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CATATAN :

--Untuk salinan resmi sesuai turunan resminya putusan Mahkamah Agung RI  Tanggal 31

MEl 2017 Nomor 863 K/PID.SUS/2017, diberikan kepada dan atas permintaan secara tertulis

dari  lNSTITUTE  FOR  CRIMINAL  JuSTICE  REFORM  (lcJR)  berdasar  suratnya  tertanggal  26

Agustus 2019 yang akan digunakan untuk penelltian ; --------------------------------------------
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