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PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Tarakan  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan  acara

pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

UmurITanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

gama

qu±=¥)/Pekerjaan

RAHMAN GUNAWAN Ale GUNAWAN Ale ANWAR

CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin WIOH. NURDIN

Pare-pare

37 tahun/18 0ktober 1980

Laki-laki

Indonesia

Jalan    Mulawarman   RT   40   Nomor   45   Kelurahan

Karang   Anyar,    Kecamatan,    Tarakan    Barat   Kota

Tarakan  atau  Lapas  Klas  11  8  Nunukan  Jalan  Lintas

Lapas Nomor 07 Kalimantan Utara

Islam

NelayanAvarga Binaan

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa adalah Terpidana dalam perkara lain;

Terdak`^ra   didampingi   oleh   Penasihat   Hukum  yang   bernama   Rabshody

Roestam,   SH.,  berdasarkan  Surat  Penetapan,   Nomor  411/Pid.Sus/2018/PN.Tar

tanggal 21  Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:
-    Penetapan           Ketua           Pengadilan           Negeri           Tarakan           Nomor

411/Pid.Sus/2018/PN.Tar   tanggal   22   0ktober   2018   tentang    penunjukan

Majelis Hakim;

-    Penetapan    Majelis    Hakim    Nomor    411/Pid.Sus/2018/PN.Tar    tanggal    22

0ktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

-    Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah     mendengar     keterangan     Saksi-saksi     dan     Terdakwa     serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setefah   mendengar   pembacaan   tuntutan   pidana   yang   diajukan   olch

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1.    Menyatakan   Terdakwa   RAHMAN   GUNAWAN  Alias   GUNAWAN   CHAIRIL

Alias   HERWAN   TAWAU   Bin   Moh.   NURDIN,   bersalah   melakukan   tindak

pidana  "   melakukan   perbuatan   percobaan  atau   pemufakatan  jahat  untuk

melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekusor  narkotika  sebagaimana

dimaksud    dalam    pasal    114    yakni    tanpa    hak    atau    melawan    hukum

menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara

dalam  jual  beli,   menukar,   atau   menyerahkan   narkotika  golongan   I  dalam

bentuk   bukan   tanaman   berupa   shabu   beratnya   melebihi   5   (lima)   gram,

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal  114 Ayat (2)

jo.  Pasal  132 Ayat (1)  UU  RI  No.  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika  ;

2.    Menjatuhkan    pidana    terhadap    Terdakwa    RAHMAN    GUNAWAN    Alias

GUNAWAN  CHAIRIL  Alias  HERWAN  TAWAU   Bin  Moh.   NURDIN  dengan

pidana  penjara  selama  SEUMUR  HIDUP  dengan  perintah  agar  Terdakwa

ffisi`\     tetapditahan ;

•`\:::i

Menyatakan barang bukti berupa :

-    3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1

(tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram,
-    1  (satu) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7

(sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram,
-    1   (satu)   buah   HP   merk   Nokia  warna  hitam  dengan   nomor  Sim  card

081351929399,

-    1  (satu) buah  HP Merk Samsung Tipe J5 wama  Putih dengan  nomor sim

card 082153831263,

-    1  (satu)  buah  HP  merk  Samsung  warna  hitam  dengan  Nomor sim  card

082250631414,

Dirampas untuk dimusnahkan  ;

-    1  (satu)  unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna  merah dengan  Nomor

Polisi KT 3889 FS,

Dirampas untuk Negara ;

-    1  (satu) buah KTP atas nama LUKMAN  MAKMUR N Alias Njoy,

Dikembalikan kepada Lukman Makmur N Alias Njoy ;

-    1     (satu)     buah     KTP     atas     nama     Gusti     Randi     dengan     NIK

647302160890005,

Dikembalikan kepada Gusti Randi  ;

4.   Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah   mendengar   pembelaan   Terdakwa   melalui   Penasihat   Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukiiman;
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Menimbang,   bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh   Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa  ia  Terdakwa  RAHMAN  GUNAWAN  Als  GUNAWAN  Als  ANWAR

CHAIRIL  Als  HERMAN  TAWAU   Bin  MOH.   NURDIN   baik  secara  sendiri-sendiri

ataupun  secara  bersama-sama  dengan  saksi  LUKMAN  Als.   LUKMAN  SANNAI

Als.   PAKCIK  LUKMAN  (berkas  perkara  terpisah),  saksi  LUKMAN  MAKMUR.   N

alias NJOY (berkas perkara terpisah) saksi GUSTI  RANDI  Bin ABDUL RASID dan

saksi  ANDI  UNTUNG  (keempatnya  dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  pada

hari  Kamis  tanggal  20  April  2017  dan  Jumat  tanggal  21   April  2017  sekira  jam

11.30 Wita,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu waktu  lain  dalam  bulan April  2017,

atau setidak-tidaknya masih  pada sekitar tahun 2017  bertempat di Lapas Klas 11 A
\i .i`,\?  Tarakan,  Jl.  Karang  Balik  Kota  Tarakan,  Kota  Tarakan,  kalimantan  Utara,  dan  di

I Samkho kamar 216, JI.  Mufawarman No.17 Tarakan.  Kalimantan Utara dan

Sengkok Tiram  No  42  Rt  010  Rw 005  Kel.  Sebengkok  Kec.  Tarakan  Tengah,

akan,  Kalimantan  Utara,  atau setidak-tidaknya di  suatu tempat lain yang  masih

ap.t*;hasuk dalam daerah hukum pengadlian Negeri Taraka"elakukan perbuatan
percobaan atau pemufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

prekusor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal  114 yakni tanpa hak atau

melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotjka golongan I dalam
bentuk bukan tanaman berupa shabu  beratnya  melebihi 5  (lima) gram,  perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa  bermula  pada  hari  Rabu tanggal  19 April tahun  2017,  sekitar pukul

13.00 Wita ketika sedang berada di  Lapas Kelas llA Tarakan, terdakwa RAHMAN

GUNAWAN  Als  GUNAWAN  Als  ANWAR   CHAIRIL  Als   HERMAN   TAWAU   Bin

MOH.   NURDIN   ditelpon   oleh   seseorang   bernama   Bela   Alias   Gundul   orang

kepercayaamya   AHENG   (DPO)   yang   berada   di   Tawau   untuk   mencarikan

orang/Kurir   untuk   mengambil   4   (empat)   bungkus   Narkotika   golongan   I   Jenis

Shabu  Kristal seberat 3993,8  (tiga  ribu  Sembilan  ratus  Sembilan  pulilh  tiga  koma

delapan)    gram    dari    Tawau    Malaysia    dan    terdakwapun    menyanggupinya,

selanjutnya pada malam harinya terdakwa menemui saksi  LUKMAN Als.  LUKMAN

SANNAI  Als.  PAKCIK  LUKMAN  (berkas  perkara  terpisah)  teman  sesama  warga

binaan   di   lapas   Kelas   llA   Tarakan   untuk   mencarikan   orang/kurir  yang   akan

mengambit Narkotika Golongan I jenis Shabu di Tawau Malaysia tersebut dengan

janji  upah  yang  akan  diberikan  untuk kurir tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua

puluh  juta  rupiah)  jika  pekerjaannya  selesai  serta   Narkotika  jenis  shabu  akan
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dimintakan  kepada  AHONG  (DPO)  untuk  diberikan  kepada  saksi  LUKMAN  Als.

LUKMAN  SANNAI  Als.  PAKCIK  LUKMAN  yang  telah  membantunya  mencarikan

orang/kurir dimana saksi  LUKMAN Als.  LUKMAN  SANNAI Als.  PAKCIK LUKMAN

menyanggupinya   kemudian   dengan    menggunakan   telepon    miliknya   dengan

nomor   082354168973,   saksi   LUKMAN   Als.    LUKMAN   SANNAI   Als.    PAKCIK

LUKMAN    menghubungi    kenalannya    bernama    BOLONG    (DPO)    untuk   pergi

mengambil  shabu  di  Tawau  Malaysia  serta  saksi   LUKMAN   MAKMUR.   N  alias

NJOY (berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu dari BOLONG (DPO)

sekaligus  menyimpan  shabu  tersebut  untuk  diedarkan  nantinya  sesuai  instruksi

dari   terdakwa.   Kemudian   pada   hari   Kamis   tanggal   20   April   2017   terdakwa

menemui    saksi    LUKMAN    Als.    LUKMAN    SANNAI    Als.    PAKCIK    LUKMAN

menanyakan  perkembangan  Narkotika jenis  shabu  sebanyak 4  (empat)  bungkus

``:,.    `,`  seberat 3993,8 (tiga  ribu Sembilan  ratus Sembilan  puluh tiga koma delapan) gram

-``.ev

diambil  di  Tawau  Malaysia  tersebut  dan  dijawab  oleh  saksi  LUKMAN  Als.

MAN SANNAI Als.  PAKCIK LUKMAN bahwa shabu telah berhasil diambil dari

+aryau Malaysia dan  meminta agar terdakwa  menepat"anjinya untuk membayar
*ufir  dan   pada   malam   harinya  tersangka   memberitahukan   bahwa   kurir  telah

tyau  Malaysia dan  meminta agar terdakwa  menepati janjinya  untuk membayar

t:^1.:I    dibayar sebesar  Rp.10.000.000,-(sepuluh juta  rupiah)  dan  sisanya  akan  dibayar

kemudian.

Bahwa  selanjutnya  pada  hari  Jumat  tanggal  21  April  2017  sekitar  pukul

08.30 Wita dengan  menggunakan telepon  miliknya dengan nomor 081351929399,

terdakwa  mengirimkan sins (pesan singkat) ke saksi  Lukman Sannai Als Pak Cik

Lukman  perihal orang yang akan menerima sebanyak 1  (satu) bungkus Narkotika

golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  957,7  (Sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh

koma     tujuh)     gram     dengan     nomor     082351691179     dan     terdakwa     juga

memberitahukan kepada saksi  Lukman Sannai Als  Pak Cik Lukman  untuk 3 (tiga)

bungkus  Narkotika  golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  3036,1   (tiga  ribu  tiga

puluh  enam  koma  satu)  gram  sisanya  agar  disimpan  dulu  menunggu  perintah

selanjutnya dari AHENG (DPO).

Bahwa  selanjutnya  setelah  mendapat sins dari terdakwa,  kemudian  saksi

Lukman   Sannai   Als   Pak   Cik   Lukman   meneruskan   sins   tersebut   ke   nomor

082153831263 milik saksi LUKMAN  MAKMUR.  N alias  NJOY dan  memerintahkan

agar  saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N  alias  NJOY  melakukan  sesuai  petunjuk  yang

ada di sins.

Bahwa  saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N  alias  NJOY  setelah  mendapat  sins

dari    saksi    Lukman    Sannai   Als    Pak    Cik    Lukman    tersebut,    kemudian    ia

menghubungi  saksi  GUSTI  RANDl  (berkas  perkara  terpisah)  agar  menemuinya

dan  menghubungi  pemilik  nomor 082351691179  yang  kemudian  diketahui  nomor

4Ha/aman4dan25Putusanrvomor4"Pidsus#07Owra4|



•/
handphone  milik  saksi  ANDI  UNTUNG,  dimana  selanjutnya  saksi  GUSTI  RANDl

dan  saksi ANDI  UNTUNG  sepakat  bertemu  untuk  serah  terima  1  (satu)  bungkus

Narkotika golongan I Jenis Shabu  Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh

tujuh   koma   tujuh)   gram   di   Hotel  Samkho   Jl.   Mulawarman   No.    17   Tarakan,
•Kalimantan    Utara.    Sctelah    kesepakatan    dibuat    kemudian    saksi    LUKMAN

MAKMUR.   N  alias  NJOY  menyerahkan   1   (satu)  buah  plastik  kantongan  warna

merah   bening   yang   didalamnya   terdapat   1    (satu)   kotak   warna   coklat   berisi

Narkotika  Gol  I  Jenis  Shabu  Kristal  dengan  berat  brutto  957,7  (Sembilan  ratus

lima  puluh tujuh  koma tujuh)  gram  kepada  saksi  GUSTI  RANDl  untuk diserahkan

kepada   saksi   ANDI   UNTUNG   yang   menginap   di   kamar  216   Hotel   Samkho,

dimana  kemudian  seteleh  saksi ANDI  UNTUNG  menerima  narkotika  golongan  I

jenis shabu sebanyak  1  (satu) bungkus seberat 957,7 (Sembilan  ratus lima puluh

#:]dk[:maB:u:uh}eg:au:,adnar!mcae::'n:kua:T]s¥s|DL:aD|k:i:aj'NkGekdaamnambyear|:'s|
nemukan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  plastik  kantongan  warna  merah

ning yang didalamnya terdapat 1  (satu) kotak wama coklat berisi Narkotika Gol  I
r.Jenis  Shabu  Kristal  dengan  berat  brutto  957,7  (Sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh

koma tujuh)  gram  yang  diterima  dari  saksi  GUSTI  RANDl,  selanjutnya  tim  BNN

juga  berhasil  menangkap saksi ANDI  UNTUNG  dan  saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N

alias   NJOY   di   rumahnya   di   Sebengkok   Tiram   No   42   Rt   010   Rw   005   Kel.

Sebengkok   Kec.   Tarakan   Tengah,   Tarakan,   Kalimantan   Utara   dan   dari   hasil

penggeledahan    berhasil   mengamankan   barang   bukti    Narkotika   jenis   shabu

dengan  berat  ±  3036,1  (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma  satu)  Gram  yang  diakui

bahwa shabu tersebut ada padanya sesuai perjntah dari saksi Lukman Sannai Als

Pak  Cik  Lukman  dan  setelah  tim  melakukan  pengembangan  dikatahui  bahwa

terdakwa   RAHMAN    GUNAWAN   Als   GUNAWAN   Als   ANWAR   CHAIRIL   Als

HERMAN  TAWAU   Bin   MOH.   NURDIN   sebagai   pemilik  dan  yang   memberikan

perintah   peredaran   barang   bukti   berupa   Narkotika  jenis   shabu   yang   berhasil

diamankan   dari  saksi  ANDI   UNTUNG   dan   saksi   LUKMAN   MAKMUR.   N   alias

NJOY  sebelumnya,  sedangkan  dalam  hal  perbuatan  pemufakataan  jahat  untuk

melakukan tindak  pidana  narkotika,  menerima,  menjadi  perantara  dalam jual  beli,

nrenyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebiit,  Terdakwa tidak memiliki

ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa    berdasarkan     Pemeriksaan     Laboratorium     Balai     Laboratorium

Narkoba   Badan   Narkotika   Nasional   Nomor   :   No.451   AD/lv/2017/BALAI   LAB

NARKOBA,   yang   ditandatangani   oleh   pemeriksa   MAEMUNAH,   S.Si.M.Si,   dan

RIESIIA DWI WIDAYATl,  S.Si.M.Si,   diketahui   KUSWARDANI,  S.si  M.Farm.,  Apt.
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pada  tanggal  25  April  2017,  setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  barang

bukti yang disita dari LUKMAN  MAKMUR.  N alias NJOY:

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

dengan berat netto 2,4244 gram.

2)   1   (satu)     bungkus  plastitt    bening  kode  C  berisikan  kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,3926 gram.

3)   1   (satu)     bungkus  plastik     bening   kode   D   berisikan   kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,3887 gram

dengan kesimpulan  :

Kristal   wama   putih   didalam   bungkus   Plastik   bening   kode  A,   C   dan   D

tersebut  di  atas  adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam

Golongan  I  Nomor Urut  61  Lampiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa     berdasarkan     Pemeriksaan     Laboratorium     Balai     Laboratorium

lrkoba   Badan   Narkotika   Nasional   Nomor   :   No.451   AD/lv/2017/BALAl   LAB

tlARKOBA,   yang   ditandatangani   oleh   pemeriksa   MAEMUNAH,   S.Si.M.Si,   dan

RIESKA DWI WIDAYATl,  S.Si.M.Si,   diketahui   KUSWARDANI,  S.si  M.Farm.,  Apt.

pada  tanggal  25  April  2017,  setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  barang
bukti yang disita dari ANDI UNTUNG:

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

netto 3,0309 gram.

dengan kesimpulan :

Kristal warna  putih didalam  bungkus  Plastik bening  kode  8 tersebut di  atas

adalah   benar     mengandung   Metamfetamina   dan   terdaftar  dalam   Golongan   I

Nomor Urut 61  Lampiran  Undang-Undang  Republik Indonesia No.  35 Tahun 2009

Tentang Narkotifa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  pidana dalam  Pasal

114 ayat (2) jo pasal  132 ayat (1)  UURI  No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa  ia  Terdakwa  RAHMAN  GUNAWAN  Als  GUNAWAN  Als  ANWAR

CHAIRIL  Als  HERMAN  TAWAU  Bin  MOH.   NURDIN  baik  secara  sendiri-sendiri

ataupun  secara  bersama-sama  dengan  saksi  LUKMAN  Als.  LUKMAN  SANNAI

AI§.  PAlcoIK  LUKMZ]1N  (berkas  perkara  terpisah),  saksi  LUKmAN` rmKIvltJR-.   N

alias NJOY (berkas perkara terpisah) saksi GUSTI  RANDI  Bin ABDUL RASID dan

saksi  ANDl  UNTUNG  (keempatnya  dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  pada

hari  Kamis  tanggal  20  April  2017  dan  Jumat  tanggal  21  April  2017  sekira  jam

11.30 Wita,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  lain  dalam  bulan  April  2017,
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atau setidak-tidaknya masih  pada sekitar tahun 2017 bertempat di  Lapas Klas 11 A

Tarakan,  Jl.  Karang  Balik  Kota Tarakan,  Kota  Tarakan,  kalimantan  Utara,  dan  di

Hotel  Samkho kamar 216,  Jl.  Mulawarman  No.17 Tarakan,  Kalimantan  Utara dan

Sebengkok Tiram  No 42  Rt  010  Rw 005  Kel.  Sebengkok  Kec.  Tarakan  Tengah,

Tarakan,  Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadlian Negeri Tarakan,  melakukan perbuatan

percobaan atau pemufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

prekusor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal  112 yakni tanpa hak atau

melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima)

gram,  Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa  bermula  pada  hari  Rabu  tanggal  19 April tahun  2017,  sekitar pukul

;r,:.I ,I _\ ,,',13.00 Wita ketika sedang  berada di  Lapas  Kelas  llA Tarakan,  terdakwa  RAHMAN'/`.ul`  \.i.UNAWAN  AIS  GUNAWAN  Als  ANWAR  CHAIRIL  Als   HERMAN   TAWAU   Bin

QH.    NURDIN   ditelpon   oleh   seseorang   bernama   Bela   Alias   Gundul   orang

fpercayaannya   AHENG   (DPO)   yang   berada   di   Tawau    untuk   mencarikan

9,j:rhaanbg:KKu:I:ta:net::r:te:::::''(t,4ga(:,:upa±mb:I:agnk::tu:a:ke°:I::tango::|ughat|g::::I:
delapan)    gram    dari    Tawau    Malaysia    dan    terdakwapun    menyanggupinya,

selanjutnya pada malam harinya terdakwa menemui saksi LUKMAN Als.  LUKMAN

SANNAI  Als.  PAKCIK  LUKMAN  (berkas  perkara terpisah)  teman  sesama warga

binaan   di   lapas   Kelas   llA  Tarakan   untuk   mencarikan   orang/kurir  yang   akan

mengambil  Narkotika Golongan  I jenis Shabu di Tawau  Malaysia tersebut dengan

janji  upah  yang  akan diberikan  untuk kurir tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua

puluh  juta  rupiah)  jika  pekerjaannya  selesai  serta  Narkotika  jenis  shabu  akan

dimintakan  kepada  AHONG  (DPO)  untuk  diberikan  kepada  saltsi  LUKMAN  Als.

LUKMAN  SANNAI  Als.  PAKCIK  LUKMAN  yang  telah  membantunya  mencarikan

orang/kurir dimana  saksi  LUKMAN  Als.  LUKMAN  SANNAI Als.  PAKCIK LUKMAN

menyanggupinya    kemudian    dengan    menggunakan   telepon    miliknya   dengan

nomor   082354168973,   saksi   LUKMAN   Als.    LUKMAN   SANNAI   Als.    PAKCIK

LUKMAN    menghubungi    kenalannya    bemama    BOLONG    (DPO)    untuk    pergi

mengambil  shabu  di  Tawau  Malaysia  serta  saksi  LUKMAN  MAKMUR.   N  alias

NJOY (berkas perkaTa terpisah) yang akan menerima shabu dari BOLONG (DPO)

sekaligus  menyimpan  shabu  tersebut  untuk  diedarkan  nantinya  sesuai  instruksi

dari   terdakwa.   Kemudian   pada   hari   Kamis   tanggal   20   April   2017   terdakwa

menemui    saksi    LUKMAN    Als.     LUKMAN    SANNAI    Als.     PAKCIK    LUKMAN

menanyakan  perkembangan  Narkotika jenis  shabu  sebanyak 4  (empat)  bungkus

seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan  puluh tiga koma delapan) gram
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yang  diambil  di  Tawau  Malaysia  tersebut  dan  dijawab  oleh  saksi  LUKMAN  Als.

LUKMAN SANNAI Als.  PAKCIK LUKMAN  bahwa shabu telah berhasil diambil dari

Tawau  Malaysia dan  meminta  agar terdakwa  menepati janjinya  untuk membayar

kurir  dan   pada   malam  harinya  tersangka   memberitahukan  bahwa   kurir  tefah

dibayar  sebesar  Rp.10.000.000,-(sepuluh juta  rupiah)  dan  sisanya  akan  dibayar

kemudian.

Bahwa  selanjutnya  pada  hari  Jumat  tanggal  21   April  2017  sekitar  pukul

08.30 Wita dengan  menggunakan telepon miliknya dengan  nomor 081351929399,

terdalowra  mengirimkan  sins  (pesan  singkat)  ke saksi  Lukman  Sannai Als  Pak Cik

Lukman  perihal orang  yang akan  menerima sebanyak  1  (satu)  bungkus  Narkotika

golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  957,7  (Sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh

koma     tujuh)     gram     dengan     nomor     082351691179     dan     terdakwa     juga

memberitahukan  kepada saksi  Lukman Sannai Als  Pak Cik Lukman untuk 3 (tiga)

bungkus  Narkotika  golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  3036,1  (tiga  ribu  tiga

fe:,I::ju::;amd::::ES:t:)(:;aom)  S'Sanya  agar  dlslmpan  dulu  menunggu  per,ntah

L-           Bahwa  selanjutnya  setelah  mendapat  sins  dari  terdakwa,  kemudian  saksi
Lukman   Sannai   Als   Pak   Cik   Lukman   meneruskan   sins   tersebut   ke   nomor

082153831263 milik saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N alias NJOY dan  memerintahkan

agar  saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N  alias  NJOY  melakukan  sesuai  petunjuk  yang

ada di sins.

Bahwa  saksi  LUKMAN  MAKMUR.   N  alias  NJOY  setelah  mendapat  sins

dari    saksi    Lukman    Sannai    Als    Pak    Cik    Lukman    tersebut,    kemudian    ia

menghubungi  saksi  GUSTI  RANDl  (berkas  perkara  terpisah)  agar  menemuinya

dan  menghubungi  pemilik  nomor 082351691179  yang  kemudian  diketahui  nomor

handphone  milik  saksi  ANDI  UNTUNG,  dimana  selanjutnya  saksi  GUSTI  RANDl

dan  saksi ANDI  UNTUNG  sepakat  bertemu  untuk  serah  terima  1  (satu)  bungkus

Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh

tujuh   koma   tujuh)   gram   di   Hotel   Samkho  Jl.   Mulawarman   No.   17   Tarakan,

Kalimantan    Utara.    Setelah    kesepakatan    dibuat    kemudian    saksi    LUKMAN

MAKMUR.   N  alias  NJOY  menyerahkan  1   (satu)  buah  plastik  kantongan  wama

merah   bening   yang   didalamnya   terdapat   1    (satu)   kotak   wama   coklat   berisi

Narkotika  Col  I  Jenis  Shabu  Kristal  dengan  berat  brutto  957,7  (Sembilan  ratus

lima  puluh tujuh  koma tujuh)  gram  kepada saksi  GUSTI  RANDl  untuk diserahkan

kepada   saksi   ANDI   UNTUNG   yang   menginap   di   kamar  216   Hotel   Samkho,

dimana  kemudian  setelah  saksi ANDI  UNTUNG  menerima  narkotika  golongan  I

jenis shabu sebanyak  1  (satu) bungkus seberat 957,7  (Sembilan  ratus lima puluh

tujuh  koma  tujuh)  gram  dari  saksi  GUSTI  RANDl  dan  kembali  ke  kamamya,  tim
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penyidik    BNN    kemudian    menangkap    saksi    ANDI    UNTUNG    dan    berhasil

menemukan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  plastik  kantongan  warna  merah

bening yang didalamnya terdapat 1  (satu) kotak warna coklat berisi Narkotika Gol I

Jenis  Shabu  Kristal  dengan  beret  brutto  957,7  (Sembifan  ratus  lima  puluh  tujuh

koma  tujuh)  gram  yang  diterima  dari  saksi  GUSTI  RANDl,  selanjutnya  tim  BNN

juga  berhasil  menangkap saksi ANDI  UNTUNG dan  saksi  LUKMAN  MAKMUR.  N

alias   NJOY   di   rumahnya   di   Sebengkok   Tiram   No  42   Rt   010   Rw   005   Kel.

Sebengkok   Kec.   Tarakan   Tengah,   Tarakan,   Kalimantan   Utara   dan   dari   hasil

penggeledahan rumah berhasil mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu

dengan  berat  ±  3036,1  (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma  satu)  Gram  yang  diakui

bahwa shabu tersebut ada padanya sesuai perintah dari saksi Lukman Sannai Als

Pak  Cik  Lukman  dan  setelah  tim  melakukan   pengembangan  dikatahui   bahwa

terdakwa    RAHMAN    GUNAWAN   Als   GUNAWAN   Als   ANWAR   CHAIRIL   Als

HERMAN  TAWAU   Bin   MOH.   NURDIN   sebagai   pemilik  dan  yang   memberikan

toerintah   peredaran   barang   bukti   berupa   Narkotika  jenis  shabu   yang   berhasil

nkan  dari   saksi  ANDI   UNTUNG   dan   saksi   LUKMAN   MAKMUR.   N   alias

sebelumnya.

Bahwa  dalam  hal  perbuatan  pemufakataan  jahat  untuk  melakukan  tindak

pidana narkotika,  memiliki,  menyimpan Narkotika Golongan  I jenis shabu tersebut,

baik  Terdakwa  RAHMAN  GUNAWAN  Als  GUNAWAN  Als ANWAR  CHAIRIL  Als

HERMAN TAWAU  Bin  MOH.  NURDIN,  saksi  LUKMAN Als.  LUKMAN SANNAI Als.

PAKCIK    LUKMAN,    saksi    LUKMAN    MAKMUR.    N    alias    NJOY,    saksi   ANDI

UNTUNG dan saksi GUSTI  RANDl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa   berdasarkan   Pemeriksaan   Laboratorium   Balai   Laboratorium   Narkoba

Badan  Narkotjka  Nasional  Nomor  :   No.451  AD/lv/2017/BALAI  LAB  NARKOBA,

yang  ditandatangani  oleh  pemeriksa  MAEMUNAH,  S.Si.M.Si,  dan  RIESKA  Owl

WIDAYATl,  S.Si.M.Si,   diketahui   KUSWARDANI,  S.si  M.Farm., Apt.  pada tanggal

25 April  2017,  setelah  melakukan  pemeriksaan terhadap barang  bukti  yang  disita

dari  LUKMAN  MAKMUR.  N alias NJOY:

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

dengan berat netto 2,4244 gram.

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

dengan berat netto 2,3926 gram.

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

dengan berat netto 2,3887 gram

dengan kesimpulan  :

Kristal   warna   putih   didalam   bungkus   Plastik   bening   kode  A,   C   dan   D

tersebut  di  atas  adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam
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Golongan  I  Nomor  Urut 61  Lampiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa    berdasarkan     Pemeriksaan     Laboratorium     Balai     Laboratorium

Narkoba   Badan   Narkotika   Nasional   Nomor   :   No.451   AD/lv/2017/BALAI   LAB

NARKOBA,   yang   ditandatangani   oleh   pemeriksa   MAEMUNAH,   S.Si.M.Si,   dan

RIESKA DWI WIDAYATl,  S.Si.M.Si,   diketahui   KUSWARDANl,  S.si  M.Fan., Apt.

pada  tanggal  25  April  2017,  setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  barang

bukti yang disita dari ANDI  UNTUNG:

1  (satu)  bungkus plastik  bening kode 8 berisikan kristal wama putih dengan berat

netto 3,0309 gram.

dengan kesimpulan :

Kristal wama putih didalam bungkus Plastik bening kode 8 tersebut di atas

adalah   benar     mengandung   Metamfetamina   dan   terdaftar  dalam   Golongan   I

Nomor Urut 61  Lampiran  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.
i           Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  pasal

i|j  ,J \112 ayat (2) jo pasal  132 ayat (1 ) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
'

Ei= Menimbang,   bahwa  terhadap  dakwaan   Penuntut  Umum,  Terdakwa  dan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.  Saksi   Bintaro   Agung   Setiono,   SH.,   di   bawah   sumpah   pada   pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

-    Bahwa    saksi    mendapat    informasi    dari    masyarakat   tentang    adanya

penyelundupan   shabu   yang   berasal   dari   Tawau   Malaysia   dan   dibawa

melalui jalur laut menggunakan speed boat menuju Tarakan;

-    Bahwa lalu saksi melakukan penyelidikan dan lalu pada hari Jumat tanggal

21   April  2018  sekira  jam   11.30  Wita  bertempat  di   Hotel  Samkho  di  Jln

Mulawarman  No.17  Kamar  216  saksi  menangkap  sdr.  Andi  Untung  yang

baru   saja   menerima   1   (satu)   paket   yang   berisi   shabu   seberat   957,7

(sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujiih)  gram  dari  sdr.  Gusti  Randi

yang  menggunakan  motor  bebek  Honda  scoopy  dengan  nomor  Polisi  KT

3889 FS ;

-    Bahwa  selanjutnya  petugas  BNN  melakukan  pengejaran  akhirnya  berhasil

menangkap   sdr.   Gusti   Randi   di   hotel   Gemilang   Tarakan   dan   setelah

dilakukan  penggeledahan  dan  interogasi  sdr.  Gusti  Randi  megaku  disuruh

oleh  sdr.  Lukman  Makmur Alias  Njoy  untuk  membawa  dan  memberikan  1
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EE
(satu)  paket  shabu  seberat  957,7  (sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma

tujuh) gram kepada sdr.  Andi Untung;

-    Bahwa    petugas    BNN    berhasil    menangkap    sdr.    Lukman    Makmur   di

rumahnya  di  Jalan  Sebengkok  Tiram  No  42  RT  010  RW  005  Kelurahan

Sebengkok  Kecamatan  Tarakan  Tengah  Kota  Tarakan  dan    sdr.  Lukman

Makmur    mengaku    bahwa    disuruh    oleh    sdr.    Lukman    Sannai    untuk

mengambil  Narkotika  golongan  I  jenis  shabu  Kristal  seberat  3,993,8  (tiga

ribu  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tiga  koma  delapan)  gram  di  daerah

Pasar  Beringin  Tiga  Kota  Tarakan  dan  selanjutnya  dipecahkan   menjadi

957,7  (sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram,  dan  diberikan

kepada Andi  Untung  dan  sisanya  3.036,1  (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma

satu) gram disimpan menLinggu perintah dari sdr.  Lukman Sannai;

-    Bahwa selanjutnya petugas BNN  mengamankan sdr.  Lukman Sannai yang

merupakan  warga  binaan  (napi)  di  Lapas  Klas  11  A  Tarakan  dan  setelah

diinterogasi    Lukman    Sannai    mengaku    disuruh    oleh    Terdakwa    untuk

mencarikan   kurir   mengambil   dan   menerima   4   (empat)   bungkus   shabu
'      seberat  ±   3.993,8   (tiga   ribu   sembilan   ratus   Sembilan   puluh   tiga   koma

delapan) gram;

-    Bahwa   alas   pengakuan   sdr.   Lukman   Sannai  lalu   saksi   mengamankan

Terdakwa;

-    Bahwa   Terdakwa   tidak   memiliki   ijin   dari   pihak   yang   berwenang   dalam

menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

2.  Saksi  Dwi  Kurnia  Putra  S.  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut:

-    Bahwa awalnya saksi  mendapat informasi dari  masyarakat tentang adanya

penyelundupan   shabu   yang   berasal   dari   Tawau   Malaysia   dan   dibawa

melalui jalur laut menggunakan speed boat menuju Tarakan;

-    Bahwa  saksi  melakukan  penyelidikan  dan  lalu  pada  hari  Jumat tanggal  21

April   2018   sekira   jam   11.30   Wita   bertempat   di   Hotel   Samkho   di   Jln

Mulawarman  No.17  Kamar 216  saksi  menangkap  sdr.  Andi  Untung  yang

baru   saja   menerima   1    (satu)   paket   yang   berisi   shabu   seberat   957,7

(sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram  dari  sdr.  Gusti  Randi

yang  menggunakan  motor  bebek  Honda  scoopy  dengan  nomor  Polisi  KT
3889 FS ;

-    Bahwa selanjutnya  petugas  BNN  melakukan  pengejaran  akhirnya  berhasil

menangkap   sdr.   Gusti   Randi   di   hotel   Gemilang   Tarakan   dan   setelah

dilakukan  penggeledahan  dan  interogasi  sdr.  Gusti  Randi  megaku  disuruh
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oleh  sdr.  Lukman  Makmur untuk membawa dan  memberikan  1  (satu)  paket

shabu  seberat  957,7  (sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram

kepada Andi Untung;

-    Bahwa  petugas  BNN  berhasil  menangkap  sdr.   Lukman  Makmur  N  Alias

Njoy   di   rumahnya   di   Jln.Sebengkok   Tiram   No   42   RT   010   RW   005

Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan   sdr.

Lukman  Makmur N  Alias  Njoy  mengaku  bahwa  disuruh  oleh  sdr.    Lukman

Sannai  untuk  mengambil  shabu  seberat  3.993,8  (tiga  ribu  sembilan  ratus

sembilan  puluh  tiga  koma  delapan)  gram  di  daerah  pasar  Beringin  Tiga

Kota  Tarakan  dan  selanjutnya  dipecahkan  menjadi  957,7  (sembilan  ratus

lima  puluh tujuh  koma tujuh) gram,  dan  diberikan  kepada sdr.  Andi  Untung

dan  sisanya  3.036,1  (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma  satu)  gram  disimpan

menunggu perintah dari sdr.  Lukman Sannaj;
\_.

\. _j``\   Bahwa  selanjutnya  petugas  BNN  mengamankan  sdr.  Lukman  Sannai  yang
merupakan  warga  binaan  di  Lapas  Tarakan  dan  setelah  diinterogasi  sdr.

Lukman  Sannai  mengaku  disuruh  oleh  Terdakwa  untuk  mencarikan  kurir

mengambil dan menerima 4 (empat) bungkus shabu seberat ± 3.993,8 (tiga

ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan) gram;

-    Bahwa  atas  pengakuan   sdr.   Lukman  Sannai,   saksj  lalu   mengamankan

Terdakwa;

-    Bahwa   Terdakwa  tidak   memiliki   ijin   dari   pihak  yang   berwenang   dalam

menjadi perantara dalam jual bell shabu tersebut;

3.  Saksi  Lukman  Sannai  Alias  Pak  Cik  Lukman  Bin  Alm  Sannai,  di  bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-    Bahwa  Terdakwa  mendatangi   saksi   di   ruang  tahanan   saksi,   kemudian

Terdakwa  meminta  bantuan  dan  menyuruh  untuk  mencarikan  orang  untuk

mengambil barang dari Tawau ;

-    Bahwa   kemudian  saksi   meminta  bantuan  sdr.   Bolong   untuk  mengambil

barang  tersebut  di  Tawau  dan  saksi juga  menelpon  sdr.  Lukman  Makmur

menggunakan   handphone   saksi   ilntuk   mengambil   narkotika   dari   sdr.

Bolong;

-    Bahwa  saksi  menyuruh  sdr.  Bolong  janjian  dengan  sdr.  Lukman  Makmur

untuk menyerahkan narkotika tersebut ;

-    Bahwa  pada  tanggal  20  April  2017  sekira  pukul  09.00 Wlta,  edr.  Lukman

Makmur  menelpon  saksi  memberitahu  kepada  saksi    bahwa  sdr.  Lukman

Makmur  sudah  menerima  barang  sebanyak  4  (empat)  bungkus  dari  sdr.
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Bolong  dan  saksi  menyuruh  saksi   Lukman   Makmur  menyimpan  barang

tersebut ;
-    Bahwa  pada  tanggal  20  April  2017  sekira  pukul   10.00  Wita,   Terdakwa

mendatangi  kamar  sel  saksi  dan  Terdakwa  menanyakan  terkait  barang

tersebut   apakah   sudah   sampai   di   Tarakan   dan   saksi   jawab   sudah,

kemudian  saksi  meminta  Terdakwa  untuk  memenuhi janjinya  memberikan

upah   kepada   kurir   saksi   karena   Terdakwa   belum   memberikan   uang

sebesar Rp.  20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

-    Bahwa  saksi  meminjam  uang  kepada  saksi  Lukman  Makmur  sebesar  Rp.

20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  saksi   menyuruh  saksi   Lukman

Makmur  menyerahkan  uang  kepada  sdr.  Bolong  untuk  membayar  barang

tersebut;

-    Bahwa   pada  tanggal   20  April   2017   sekira   pukul   20.00  Wita,   terdakwa

L:}`

;...<se,-
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memberitahukan kepada saksi,  bahwa sdr.  Bolong yang mengambil barang

sudah  diberikan  uang   namun  baru   Rp.10.000.000,-(sepuluh  juta  rupiah)

dan sisanya akan dibayar kemudian ;

Bahwa    pada    tanggal    21    April    2017    sekitar   pukul    08.30,    Terdakwa

mengirimkan   sins   kepada   saksi   yang   menyatakan   bahwa   orang   yang

menerima  barang  dengan  Nomor  082153831263  dan  saksi  meneruskan

sins Terdakwa kepada saksi Lukman Makmur
-    Bahwa   saksi   menyuruh   saksi   Lukman   Makmur   untuk   menelpon   nomor

Handphone   082351691179   dan   memberikan   1    (satu)   bungkus   barang

tersebut kepada orang  tersebut dan  3  (tiga)  bungkus  barang  sisanya  agar

disimpan dulu  menunggu perintah dari Terdakwa ;

-    Bahwa    pada   tanggal    21    April    2017    sekitar   pukul    18.30   Wita    saksi

mengetahui  saksi  Lukman  Makmur  tetah  ditangkap  dan  pada  tanggal  17

Juli  2017  sekitar  pukul   10.30  Wita  saksi  dibawa  oleh  petugas  BNN  dari

Lapas Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut   ;

-    Bahwa    pemilik    barang    yang    ternyata    shabu    adalah    Terdakwa    dan

Terdakwa   yang   menyuruh   saksi   untuk   mencari   kurir  untuk   mengambil

shabu dari Tawau;

-    Bahwa   Terdakwa   tidak   memiliki   ijin   dari   pihak   yang   berwenang   dalam

memiliki shabu tersebut;

-    Bahwa   atas    keterangan   saksi   tersebut   Terdakwa    menyatakan   tidak

keberatan;

4.  Saksi   Gusti   Randi   Bin  Abdul   Rasid,   di   bawah   sumpah   pada   pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
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-    Bahvra pada tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 11.30 Wita saksi membantu sdr.

Lukman  Makmur untuk memberikan shabu kepada sdr. Andi  Untung  di  Kamar

216 Hotel Samkho di Jalan Mulawarman Nomor 17 Tarakan;

-    Bahwa   atas   keterangan   saksi   tersebut   Terdakwa   menyatakan   tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5.  Saksi Andi  Untung,  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai

-i:`=i,.`;

berikut:

-    Bahwa pada tanggal 21  April 2017 sekitar pukul  10.30 Wita saksi menerima

1  (satu)  bungkus shabu  dari  sdr.  Gusti  Randi  di  Kamar 216  Hotel  Samkho

di Jalan Mulawarman Nomor 17 Tarakan ;

-    Bahwa  saksi  tidak  pemah  bertemu  dengan  Terdakwa  dan  saksi   hanya

membantu saksi Lukman Makmur;

-    Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu yang saksi terima dari

sdr.  Gusti  Randi;

Bahwa   atas   keterangan   saksi   tersebut   Terdakwa    menyatakan   tidak

it`             keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut:

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  mengajukan  Saksi  yang  meringankan

(a de charge|.,
Menimbang,     bahwa     Terdakwa     di     persidangan     telah     memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-    Bahwa pada hari  Rabu tanggal  19 April 2017,  sekitar pukul  13.00 wita ketika

Terdakwa  berada  di  Lapas  Tarakan,  Terdakwa  ditelpon  oleh  Bapak  Bela

Alias Gundul orang kepercayaan Aheng yang berada di Tawau ;
-    Bahwa  kemudian  Terdakvra  mencarikan  kurir  unfuk  mengambil  4  (empat)

bungkus shabu;

-    Bahwa  pada  hari  Rabu  malam  tanggal   19  April  2017  Terdakwa  meminta

bantuan  kepada  sdr.  Lukman  Sannai  yang  merupakan  rekan  Terdakwa  di

Lapas Tarakan untuk mencarikan orang untuk mengambil 4 (empat) bungkus

shabu  seberat  3993,8  (tiga  ribu  Sembilan  ratus  sembilan  puluh  tiga  koma

delapan) gram;

-    Bahwa  sdr.   Lukman  Sannai  bersedia  untuk  mencari  orang  dan  Terdakwa

akan  memberikan  upah  sebesar  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)

kepada kurir yang mengambil shabu 4 (empat)  bungkus seberat kurang lebih

3993,8 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan) gram ;

-    Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  20  April  2017  pukul  10.00  Wita  Terdakvra

mendatangi  kamar sel  tempat  tinggal  saksi  Lukman  Sannai  menanyakan  4

14Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 411ntyd.Sus/2018n3N.Tard)



Ei

;`\
Jo,

I.r?a;

(empat)  bungkus  shabu  tersebut  apakah  sudah  diambil  atau  sudah  tiba  di

Tarakan;

-    Bahwa  pada  malam  hari  tanggal  20  April  2017  Terdakwa  membertahukan

saksi  Lukman  Sannai  bahwa  Terdakwa  sudah  memberikan  uang  kepada

yang   mengambil   shabu   tersebut   namun   baru   sebesar   Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) sisa akan diberikan kemudian;
-    Bahwa Terdakwa lalu  mengin.in sins kepada saksi  Lukman Sannai  bahwa  3

(tiga)  bungkus  shabu  seberat  3036,1  (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma  satu)

gram sisanya agar disimpan dulu menunggu perintah dari Aheng;
-Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Aheng;

-    Bahwa   Terdakwa  tidak   memiliki   ijin   dari   pihak   yang   bowenang   dalam

menjadi perantara dalam jual beli shabu;

Menimbang,   bahwa   Penuntut  Umum   mengajukan   barang   bukti   sebagai

I,  ,b\r,kut
1,,,.,,,I,-    3  (tiga)  bungkus  Narkotika  golongan  I  jenis  Shabu  Kristal  seberat  3036,1

(tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram;
-     1   (satu)  bungkus  Narkotika  golongan  I  jenis  Shabu  Kristal  seberat  957,7

1;`seg-/
(sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram;

-    1   (satu)   buah   HP   merk   Nokia   warna   hitam   dengan   nomor   Sim   card

081351929399;

-     1  (satu)  buah  HP  Merk  Samsung  Tipe  J5  warna  Putih  dengan  nomor  sim

card 082153831263;

-    1   (satu)  buah  HP  merk  Samsung  warna  hitam  dengan  Nomor  sim  card

082250631414;

-    1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  Honda  Scoopy  wama  merah  dengan  Nomor

Polisi KT 3889 FS;

-     1  (satu) buah KTP atas nama LUKMAN MAKMUR N Alias Njoy;

-    1  (satu) buah KTP atas nama Gusti Randi dengan NIK 647302160890005;

Barang bukti tersebut diperlihatkan  kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang

disita  secara  sah  menurut  hukum  telah  dibenarkan  dalam  perkara  a  quo

sehingga    dapat    dipergunakan    sebagai    pendukung    pembuktian    dari

dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang,   bahwa   segala   sesuatu   yang   tercatat   dalam   berita   acara

persidangan,  namun  tidak  terurai  dalam  putusan  perkara  terdakwa,  merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan alat bukti dan  barang  bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-    Bahwa   benar  pada  hari   Rabu   malam  tanggal   19  April  2017  Terdakwa

meminta saksi  Lukman Sannai  yang  merupakan  rekan  Terdakwa di  Lapas

Tarakan   untuk   mencarikan  orang   untuk   mengambil  4  (empat)   bungkus

shabu  seberat  3993,8  (tiga  ribu  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tiga  koma

delapan) gram dari Tawau ;

-    Bahwa  benar  saksi  Lukman  Sannai  bersedia  untuk  mencari  orang  dan

Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta

rupiah)   kepada  kurir  yang   mengambil   shabu  4  (empat)   bungkus  shabu

tersebut:
-    Bahwa benar kemudian saksi Lukman Sannai meminta bantuan sdr.  Bolong

untuk mengambil barang tersebut di Tawau dan saksi  Lukman Sannai juga

menelpon  saksi  Lukman  Makmur menggunakan  handphone saksi  Lukman

Sannai untuk mengambil narkotika dari sdr.  Bolong;

Bahwa  benar saksi  Lukman  Sannai  menyuruh  sdr.  Bolong janjian  dengan

saksi Lukman Makmur untuk penyerahan shabu tersebut ;

-    Bahwa  benar  pada  tanggal  20  April  2017  sekira  pukul  09.00  Wita,  saksi

Lukman   Makmur   menelpon   saksi   Lukman   Sannai   untuk   memberitahu

bahwa saksi Lukman Makmur sudah menerima barang sebanyak 4 (empat)

bungkus  dari  sdr.  Bolong  dan  lalu  saksi  Lukman  Sannai  menyuruh  saksi

Lukman Makmur menyimpan barang tersebut ;

-    Bahwa   benar   pada   tanggal   20   April   2017   sekira   pukul    10.00   Wita,

Terdakwa   mendatangi   kamar  sel   saksi   Lukman   Sannai   dan   Terdakwa

menanyakan terkait barang tersebut apakah sudah sampai di Tarakan dan

saksi   Lukman   Sannai   jawab   sudah,   kemudian   saksi   Lukman   Sannai

meminta  Terdakwa   untuk  memenuhi  janjinya   memberikan   upah   kepada

kurir  saksi   Lukman   Sannai   karena   Terdakwa   belum   memberikan   uang

sebesar Rp.  20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

-    Bahwa  benar saksi  Lukman Sannai meminjam  uang  kepada saksi Lukman

Makmur   sebesar   Rp.   20.000.000,-   (dua   puluh   juta   rupiah)   dan   saksj

Lukman   Sannai   menyuruh   saksi   Lukman   Makmur   menyerahkan   uang

kepada sdr. Bolong untuk membayar shabu tersebut;

-    Bahwa   benar   pada   tanggal   20   April   2017   sekira   pukul   20.00   Wita,

Terdakwa memberitahukan kepada saksi Lukman Sannai bahwa kurir yang

mengambil   shabu   sudah   diberikan   uang   namun   baru   Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian ;
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-    Bahwa   benar   pada   tanggal   21    April   2017   sekitar   pukul   08.30   Wita

Terdakwa    mengirimkan    sins    kepada    saksi     Lukman     Sannai     yang

menyatakan   bahwa   orang   yang   menerima   1   (satu)   bungkus   Narkotika

seberat  957,7  (Sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram  dengan

nomor  082153831263  dan  saksi   Lukman   Sannai   lalu   meneruskan   sins

Terdakwa kepada saksi Lukman Makmur;

-    Bahwa benar saksi Lukman Sannai menyuruh saksi Lukman Makmur untuk

menelpon   nomor   handphone   082351691179   dan   memberikan   1    (satu)

bungkus barang tersebut kepada orang tersebut;

-    Bahwa  benar  bertempat di  Hotel  Samkho di  Jln  Mulawaman  No.17  saksi

Andi  Untung  menerima  1   (satu)  paket  yang  berisi  shabu  seberat  957,7

(sembilan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram  dari  saksi  Gusti  Randi

yang  menggunakan  motor  bebek  Honda  scoopy  dengan  nomor  Polisi  KT
3889 FS;

\-*¥`'.`-

Bahwa  benar  saksi  Andi  Untung  menerima  shabu  dari  saksi  Gusti  Randi

dan  saksi  Gusti  Randi  menyerahkan  shabu  kepada    saksi  Andi   Untung

keduanya atas perintah dari saksi Lukman Makmur;

Bahwa benar Terdakwa lalu memberitahukan saksi Lukman Sannai bahwa

3  (tiga)  bungkus  shabu  seberat  3036,1   (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma

satu) gram sisanya agar disimpan dulu menunggu perintah dari Aheng;

-    Bahwa  benar lalu  saksi  Lukman  Sannai  menyuruh  saksi  Lukman  Makmur

agar  menyimpan  3  (tiga)  bungkus  shabu  sisanya  tersebut  agar  disimpan

dulu menunggu perintah dari Terdakwa;

-    Bahwa   benar  berdasarkan   Berita  Acara   Pemeriksaan   Laboratoris   Balai

Laberatorium    Narkoba    Badan    Narkotika    Nasional    Nomor    :    No.451

AD/lv/2017/BALAI  LAB  NARKOBA tanggal  25 April  2017 terhadap  barang

bukti atas nama Andi  Untung,  Gusti  Randi dan  Lukman  Makmur dan  Berita

Acara    Pemeriksaan    Laboratoris    Balai    Laboratorium    Narkoba    Badan

Narkotika   Nasional   Nomor  :   No.452  AD/lv/2017/BALAI   LAB   NARKOBA

tanggal  25 April  2017 terhadap barang bukti atas nama  Lukman  Makmur N

Alias  Njoy  yang  dilakukan  penyisihan  adalah  benar  kristal  Metamfetamina

dan  terdaftar  dalam  Golongan  I  (satu)  Nomor  urut  61   Lampiran  I  (satu)

Undang    Undang    Republik   Indonesia    Nomor   35   tahun   2009   tentang

Narkotika;

-    Bahwa  benar barang  bukti  berupa shabu-shabu  dalam  perkara  ini  dengan

berat  3036,1   (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma  satu)  gram  sesuai  dengan

Berita  Acara  Penimbangan/Penghitungan  Barang  Bukti  tertanggal  22  April
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2017  dan dengan  berat 957,7 (sembilan  ratus lima  puluh tujuh  koma tujuh)

gram    sesuai    Berita   Acara    Penghitungan/Penimbangan    Barang    Bukti

Narkotika & Non Narkotika tertanggal 22 April 2017;

-    Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki  ijin  dalam  menjadi perantara dalam

jual beli shabu-shabu tersebut;
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan

apakah    berdasarkan   fakta-fakta   hukum   tersebut   di   atas,    Terdakwa   dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan  subsideritas,   maka  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal  114 Ayat (2) Jo.  Pasal 132 ayat

(1)   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2009   Tentang   Narkotika,   yang   unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1.   Setiap orang  ;

2.   Percobaan   atau   permufakatan  jahat   tanpa   hak   atau   melawan   hukum

menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara

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

3.   Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi  1  (satu) kilogram atau  melebihi  5

(lima)  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)

gram ;

Menimbang,     bahwa     terhadap     unsur-unsur    tersebut     Majelis     Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  "Setiap  orang"  secara  umum  adalah

menunjuk  kepada  makna  subjek  hukum  balk  itu  berupa  orang  maupun  badan

hukum  sebagai  pendukung  hak dan  kewajiban  hukum,  berkaitan  dengan  perkara

ini  Jaksa  Penuntut  umum  telah  mengajukan  seorang  Terdakwa  yang  bemama

RAHMAN   GUNAWAN  Als   GUNAWAN  Als  ANWAR  CHAIRIL  Ale   HERMAN

TAWAU  Bin  MOH.  NURDIN  dengan  identitas  sebagaimana  disebutkan  dalam

surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang,  bahwa  pada awal  persidangan  Majelis Hakim telah  memeriksa

identitas  seorang  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  dan  dari

hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke

persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  benar orangnya yang  dimaksud

Jaksa   Penuntut   Umum   dalam   surat   dakwaannya   tersebut   sehingga   dengan

demikian  tidak terjadi  adanya  kesalahan  orang  yang  diajukan  sebagai  Terdakwa

dalam persidangan tersebut (e/rori.n persona) ;
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Dengan   demikian   unsur  "Setiap   orang"   telah   dapat   dibuktikan   kepada

Terdakwa ;

Ad.2.  Unsur  "Percobaan  atau  permufakatan  jahat tanpa  hak atau  melawan

hukum    menawarkan    unl:uk   dijual,    menjual,    membelj,    menel'ima,

Tlienjadi   perantara   dalam   jual   beli,   menukar,   atau   menyerahkan

Narkotika Golongan I"

Menimbang,  bahwa "Percobaan" adalah suatu  kegiatan yang  mengarah  ke

sesuatu  hal,  akan tetapi tidak sampai  pada titik tujuan,  atau sudah  memulai  untuk

melakukan  sesuatu,  akan  tetapi  tidak  terselesaikan  karena  sesuatu  sebab  dan

agar  percobaan  melakukan  kajahatan  dapat  dihukum  harus  memenuhi  syarat-

syarat sebagai berikut :
-    Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;

-    Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;

-    Perbuatan  yang  cenderung  menuju  ke  arah  kejahatan  itu  tidak  terlaksana

karena   pengaruh   keadaan   yang   timbul   kemudian   tetapi   bukan   karena

kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang,  bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau

lebih   yang   bersekongkol   atau   bersepakat   untuk   melakukan,   melaksanakan,

membantu,    turut   serta    melakukan,    menyuruh,    menganjurkan,    memfasilitasi,

member  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  secara  tanpa  hak  adalah  seseorang

yang  bukan  atas  dasar  kewenangannya,  melakukan  suatu  perbuatan,  padahal
diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang,  bahwa  pengertian  "Tanpa  hak"  yang  dimaksud  dalam  dalam

unsur    ihi    adalah    seseorang    menawarkan    untuk   dijual,    menjual,    membeli,

menerima,   menjadi   perantara   dalam   jual   bell,    menukar,   atau   menyerahkan

Narkotika Golongan  I  yang tidak dipergunakan  untuk kepentingan  pengembangan

ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk reagensia  diagnostik,  serta reagensia

laboratorium setelah  mendapatkan  persetujuan  menteri atas rekomendasi  Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Meninbang,   bahwa  "Narkotika"  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari

tanaman   atau   bukan  tanaman,   baik  sintetis  maupun   semisintetis,   yang   dapat

menyebabkan penurilnan atau perubahan kesadaran,  hilangnya rasa,  mengurangi

sampai  menghilangkan rasa nyeri,  dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang,  bahwa  "Narkotika  Golongan  I"  adalah  Narkotika  yang  hanya

dapat   digunakan   untuk   tujuan   pengembangan   ilmu   pengetahuan   dan   tidak
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digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan

ketergantungan;

Menimbang,     bahwa    berdasarkan    fakta    hukum    yang    terungkap    di

persidangan,  pada  hari  Rabu  malam  tanggal  19  April  2017  Terdakwa  meminta
saksi  Lukman  Sannai  yang  merupakan  rekan  Terdakwa di  Lapas Tarakan  untuk

mencarikan  orang  untuk  mengambil  4  (empat)  bungkus  shabu  sebel.at  3.993,8

(tiga  ribu  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tiga  koma  delapan)  gram  dari  Tawau

dimana saksi  Lukman  Sannai  bersedia  untuk  mencari orang  dan  Terdakwa akan

memberikan  upah  sebesar Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh juta  rupiah)  kepada  kurir

yang mengambil shabu 4 (empat) bungkus shabu tersebut;

Menimbang,  bahwa kemudian saksi  Lukman Sannai meminta bantuan sdr.

Bolong untuk mengambil shabu tersebut di Tawau dan saksi Lukman Sannai juga

menelpon saksi Lukman Makmur menggunakan handphone saksi Lukman Sannai

untuk mengambil shabu dari  sdr.  Bolong lalu saksi  Lukman Sannai  menyuruh sdr.

Bolong janjian dengan saksi Lukman Makmur untuk penyerahan shabu tersebut;

Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  20  April  2017  sekira  pukul  09.00  Wita,

|saksi Lukman  Makmur menelpon saksi  Lukman Sannai  untuk memberitahu bahwa

saksi Lukman Makmur sudah menerima barang sebanyak 4 (empat) bungkus dari

sdr.   Bolong   dan   lalu   saksi   Lukman   Sannai   menyuruh   saksi   Lukman   Makmur

menyimpan  barang  tersebut dan  sekitar pukul  10.00 Wita  Terdakwa  mendatangi

kamar  sel   saksi   Lukman   Sannai   dan   Terdakwa   menanyakan   terkait   barang

tersebut apakah sudah sampai di Tarakan dan saksi Lukman Sannai jawab sudah,

kemudian   saksi   Lukman   Sannai   meminta  Terdakwa   untuk  memenuhi  janjinya

memberikan  upah  kepada  kurir  saksi  Lukman  Sannai  karena  Terdakwa  belum

memberikan  uang  sebesar  Rp,  20.000.000,-  (dua  puluh juta  rupiah)  maka  saksi

Lukman   Sannai   meminjam   uang  kepada  saksi   Lukman   Makmur  sebesar  Rp.

20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  saksi  Lukman  Sannai  menyuruh  saksi

Lukman  Makmur menyerahkan uang  kepada sdr.  Bolong  untuk membayar shabu

tersebut  kemudian  sekitar  pukul  20.00  Wita  Terdakwa  memberitahukan  kepada

saksi  Lukman  Sannai  bahwa  kurir  yang  mengambil  shabu  sudah  diberikan  uang

namun   baru   Rp.10.000.000,-(sepuluh  juta   rupiah)   dan   sisanya   akan   dibayar

kemudian;

Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  21  April  2017  sekitar  pukul  08.30  Wita

Terdakwa   mengirimkan   sins   kepada   saksi   Lukman   Sannai   yang   menyatakan

bahwa orang yang  menerima  1  (satu)  bungkus Narkotika seberat 957,7 (Sembilan

ratus  lima  puluh  tujuh  koma tujuh)  gram  dengan  nomor 082153831263  dan  saksi

Lukman  Sannai  lalu  meneruskan  sins  Terdakwa  kepada  saksi  Lukman  Makmur

kemudian saksi Lukman Sannai menyuruh saksi Lukman  Makmur untuk menelpon
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nomor   handphone   082351691179  dan   memberikan   1   (satu)   bungkus   barang

tersebut kepada orang tersebut;

Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  21  April  2017  sekitar  pukul  10.30  Wita

bertempat di Hotel Samkho di Jln Mulawarman No.17 Tarakan, saksi Andi Untung

menerima  1   (satu)  paket  yang  berisi  shabu  seberat  957,7  (sembilan  ratus  lima

puluh  tujuh  koma  tujuh)  gram  dari  saksi  Gusti  Randi  yang  menggunakan  motor

bebek Honda scoopy dengan nomor Polisi  KT 3889 FS dimana saksi Andi  Untung

menerima  shabu  dari  saksi   Gusti   Randi  dan   saksi  Gusti   Randi   menyerahkan

shabu   kepada  saksi  Andi   Untung   keduanya  atas  perintah   dari   saksi   Lukman

Makmur;

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  lalu  memberitahukan  saksi  Lukman  Sannai

bahwa  3  (tiga)  bungkus  shabu  seberat  3.036,1   (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma

satu)  gram  sisanya  agar disimpan  dulu  menunggu  perintah  dari Aheng  lalu  saksi

Lukman   Sannai   menyuruh   saksi   Lukman   Makmur   agar   menyimpan   3   (tiga)

.,rpungkus  shabu   sisanya  tersebut  agar  disimpan  dulu   menunggu   perintah   dari
:,-]erdakwa;
`=           Menimbang,   bahwa   berdasarkan   Berita  Acara   Pemeriksaan   Laboratoris

r`   Balai    Laboratorium    Narkoba    Badan    Narkotika    Nasional    Nomor    :    No.451

AD/lv/2017/BALAI  LAB  NARKOBA tanggal  25  April  2017  terhadap  barang  bukti

atas  nama  Andi   Untung,   Gusti   Randi  dan   Lukman   Makmur  dan   Berita  Acara

Pemeriksaan  Laboratoris  Balai  Laboratorium  Narkoba  Badan  Narkotika  Nasional

Nomor   :    No.452   AD/lv/2017/BALAI    LAB   NARKOBA   tanggal   25   April   2017

terhadap  barang  bukti  atas  nama  Lukman  Makmur  N  Alias  Njoy  yang  dilakukan

penyisihan  adalah  benar  kristal  Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I

(satu)   Nomor   urut   61    Lampiran   I   (satu)   Undang   Undang   Republik   Indonesia

Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  barang  bukti  berupa  shabu-shabu

dalam perkara ini dengan berat 3036,1  (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram

sesuai dengan  Berita Acara  Penimbangan/Penghitungan  Barang  Bukti tertanggal

22  April  2017  dan  dengan  berat  957,7  (Sembjlan  ratus  lima  puluh  tujuh  koma

tujuh)    gram    sesuai    Berita   Acara    Penghitungan/Penimbangan    Barang    Bukti

Narkotika & Non Narkotika tertanggal 22 April 2017;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan

pada  tanggal   21   April   2017,   Terdakwa,   saksi   Lukman   Sannai,   saksi   Lukman

Makmur,  saksi  Andi  Untung  dan  saksi  Gusti  Randi  telah  bersama-sama  teriibat

dalam  peredaran  shabu-shabu  dimana Terdakwa  berperan  memerintahkan  saksi

Lukman  Sannai  untuk  mencarikan  orang  untuk  mengambil  4  (empat)  bungkus

shabu   seberat   3.993,8   (tiga   ribu   sembilan   ratus   sembilan   puluh   tiga   koma

delapan)  gram  dari  Tawau,  saksi  Lukman  Sannai  berperan  memerintahkan  sdr.
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Bolong untuk mengambil shabu tersebut di Tawau dan saksi  Lukman Sannai juga

memerintahkan   saksi   Lukman   Makmur   untuk   mengambil   narkotika   dari   sdr.

Bolong,   saksi   Lukman   Makmur  berperan   menelpon   saksi  Andi   Untung   untuk

menerima  shabu  dari  saksj  Gusti  Randi  dan  juga  memerintahkan  saksi  Gusti

Randi  untuk  menyerahkan  shabu  kepada  saksi  Andi  Untung,  saksi  Andi  Untung

berperan  menerima  shabu  dari  saksi  Gusti  Randi  sedangkan  saksi  Gusti  Randi

berperan  menyerahkan  shabu  kepada  saksi Andi  Untung,  maka Terdakwa,  saksi

Lukman  Sannai,  saksi  Lukman  Makmur,  saksi Andi  Untung dan saksi Gusti  Randi

harus  dinyatakan  telah  bersekongkol  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  shabu-

shabu tersebut :

Menimbang,  bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjadi perantara dalam

jual  beli  shabu-shabu  tersebut tanpa  ijin  dari  pihak  yang  berwenang  dan  shabu-

shabu   tersebut   tidak   dipergunakan    untuk   kepentingan    pengembangan    ilmu

pengetahuan   dan   teknologi   dan   untuk   reagensia   diagnostik,   serta   reagensia
l&boratorium setelah  mendapatkan persetujuan  Menteri atas rekomendasi  Kepala
.I.H

1:
adan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  maka  Terdakwa  telah  tanpa  hak  dalam

alam  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  shabu-shabu  yang  termasuk  narkotika

{f J golongan I tersebut ;

Dengan   demikian   unsur  "Permufakatan  jahat  tanpa   hak  atau   melawan

hukum   menjadi   perantara   dalam   jual   bell   narkotika   golongan   I"   telah   dapat

dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.3.  Unsur  "Dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1   (satu)  kilogram

atau   melebihi   5   (lima)   batang   pohon   atau   dalam   bentuk   bLlkan

fanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang,    bahwa    berdesarkan    fakta    hukum    yang    terungkap    di

persidangan,   barang  bukti  berupa  shabu-shabu  dalam  perkara  ini  sebanyak  4

(empat)  bungkus  adalah  termasuk  dalam  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman

dimana  3  (tiga)  bungkus  dengan  berat  3036,1   (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma

satu) gram sesuai dengan  Berita Acara Penimbangan/Penghitungan  Barang  Bukti

tertanggal 22 April 2017 dan  1  (satu)  bungkus dengan berat 957,7 (sembjlan ratus

lima         puluh        tujuh         koma        tujuh)        gram         sesuai        Ben.ta        Acara

Penghitungan/Penimbangan  Barang  Bukti  Narkotika  &  Non  Narkctika  tertanggal

22 April 2017,  dimana melebihi yang diatur dalam  unsur ini yaitu 5 (lima) gram;

Dengan  demikian  unsur  "Dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)

gram" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;
Menimbang.  bahwa oleh  karena  semua  unsur dari  Pasal  114 Ayat  (2) Jo.

Pasal   132  ayat  (1)  Undang-Undang   Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika

telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah
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dan   meyakinkan   melakukan   tindak   pidana   sebagaimana   didakwakan   dalam

dakwaan primer;

Menimbang,   bahwa  oleh   karena  dakwaan   primer  telah   terbukti,   maka

dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan

hal-hal   yang   dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban   pidana,   baik  sebagai

alasan     pembenar     dan     atau     alasan     pemaaf,     maka     Terdakwa     harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,   bahwa   barang   bukti   berupa   3   (tiga)   bungkus   Narkotika

golongan  I  jenis  Shabu  Kristal  seberat  3036,1   (tiga  ribu  tiga  puluh  enam  koma

satu)  gram,   1   (satu)  bungkus  Narkotika  golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat

957,7  (sembilan  ratus lima  puluh  tujuh  koma tujuh)  gram,  1  (satu)  buah  HP  merk

warna  hitam  dengan  nomor  Sim  card  081351929399,   1   (satu)  buah  HP

Samsung Tipe J5 warna Putih dengan nomor sim card 082153831263 dan  1

buah    HP    merk    Samsung    warna    hitam    dengan    Nomor    sim    card

50631414,   oleh   karena  terbukti  berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang

dilakukan Terdakwa maka harus dimusnahkan,  1  (satu) unit Sepeda Motor Honda

Scoopy  warna   merah  dengan   Nomor  Polisi  KT  3889  FS  oleh  karena  terbukti

berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dan  memiliki

nilai   ekonomis   maka  dirampas   untuk   Negara,   1   (satu)   buah   KTP  atas  nama

LUKMAN  MAKMUR  N  Alias  Njoy  terbukti  adalah  milik  Lukman  Makmur  N  Alias

Njoy  maka  dikembalikan  kepada  Lukman   Makmur  N  Alias  Njoy  sedangkan   1

(satu)  buah  KTP  atas  nama  Gusti  Randi  dengan  NIK 647302160890005 terbukti

adalah milik Gusti Randi maka dikembalikan kepada Gusti Randi;

Menimbang,  bahwa untuk menjatuhkan  pidana terhadap Terdakwa,  maka

perlu    dipertimbangkan    terlebih    dahulu    keadaan    yang    memberatkan    bagi

Terdakwa:

-    Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

-    Bahwa   perbuatan   Terdakwa   bertentangan   dengan   program   pemerintah

dalam memberantas peredaran narkotika:
-    Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;

-    Untuk  memberi  efek  psikologis  kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan

tindak pidana narkotika;

-    Barang   bukti   narkotika  sangat  banyak  (3.993,8   (tiga  ribu  sembilan   ratus

sembilan puluh tiga koma delapan) gram);

-    Terdakwa masih menjalani hukuman dalam perkara narkotika sebelumnya;
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-    Perbuatan Terdakwa dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan;

Menimbang,    bahwa    Majelis    Hakim    akan    mempertimbangkan    serta

menghubungkan   dengan   keadaan-keadaan   yang   memberatkan,   supaya   berat

ringannya   pidana   yang   akan   dijatuhkan   nanti   kepada  Terdakwa   benar-benar

memenuhi  rasa  keadilan  dan  setimpal  dengan  kesalahannya,  serta  hukuman  itu

tidak   semata-mata   sebagai   pembalasan,   akan   tetapi   juga   untuk   menjadikan

Terdakwa  sadar akan  hukum, jera,  dan  lebih  dari  pada  itu juga  bersifat  mendidik,

sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut

tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  pertimbangan  tersebut,  sesuai

Yurisprudensi    (vide    Putusan    Mchkamah   Agung    Republik    Indonesia    No    :

143/Pid/1993,   tanggal   27   April   1994  jo   Putusan   Mahkamah   Agung   Republik

Indonesia    No    :    572/K/Pid/2003,    tanggal    12    Februari    2004)    yakni    :    tujuan

#ap::::rs:::::d:::::a;nbna::pse:eu:::,fT'konrae:t:f:p::vme':t:fn:::rteep:ees:f:tbenar-
Menimbang,   bahwa   berdasarkan   hal-hal  tersebut  di  atas  dihubungkan

hgan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana

terhadap  diri  Terdakwa  dalam  perkara  a  quo  menurut  Majelis  Hakim  dipandang

telah tepat dan  memenuhi  rasa keadilan,  baik secara yuridis,  sosiologis,  maupun

filosofis;

Menimbang,    bahwa    oleh    karena    Terdakwa    dijatuhi    pidana,     maka

membebankan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan,   Pasal   114  Ayat   (2)   Jo.   Pasal   132   ayat   (1)   Undang-

Undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika dan  Undang-undang  Nomor 8

Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana serta  peraturan  perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

MENGADILl:

1.  Menyatakan  Terdakwa  RAHMAN  GUNAWAN  Als  GUNAWAN  Als  ANWAR

CHAIRIL  Als  HERMAN  TAWAU  Bin  MOH.  NURDIN  tersebut  di  atas,  terbukti

secara sah dan  meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana  "Pemufakatan

jahat tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menjadi  perantara  dalam jual  beli
nartotika  golongan  I  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)

gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "Mati";

3.  Menetapkan barang bukti berupa:

-    3  (tiga)  bungkus  Narkotika  golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  3036,1

(tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram,
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-    1   (satu)  bungkus  Narkotika  golongan  I  Jenis  Shabu  Kristal  seberat  957,7

(sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram,
b`,

-    1   (satu)   buah   HP   merk   Nokia  wa+n'a' hitain   dengan   nomor   Sim   card

081351929399,

-    1  (satu)  buah  HP  wierk  Samsung Tipe J5 wama  butih .dengan  nomor sim

card 082153831263,

-    1   (satu)  buah  HP  merk  Samsung  warna  hitam  dengan  Nomor  sim  card

082250631414,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

.   -    1   (satu)  unit  Sepeda  Motor  Honda  Scoopy  warna  merah  dengan  Nomor

Polisi KT 3889 FS,

rampas untuk Negara ;

1  (satu) buah KTP atas nama LUKMAN MAKMUR N Alias Njoy,

Dikembalikan kepada Lukman Makmur N Alias Njoy ;

-    1  (satu) buah KTP atas nama Gusti Randi dengan NIK 647302160890005,

Dikembalikan kepada Gusti Randi ;

4,  Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikfan   diputuskan    dalam    sidang    permusyawaratan    Majelis    Hakim

Pengadilan  Negeri  Tarakan,  pada  hari  Senin,  tanggal  4  Maret  2019,  oleh  TONl

lRFAN,  SH.,  sebagai  Hakim  Ketua,  CHRISTO  E.N.  SITORUS,  SH.,  M.Hum.  dan

HENDRA  YUDHAUTAMA,   SH.,   MH.   masing-masing  sebagai   Hakim  Anggota,

yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Selasa,  tanggal  12

Maret 2019,  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim Anggota tersebut,

dibantu   oleh   MARTINCE,   Bsc.,   Panitera   Pengganti   pada   Pengadilan   Negeri

Tarakan,  serta  djhadiri  oleh  IVIUHAMMAD  JUNAIDl,  SH.,   Penuntut  Umum  dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKllvI HAKIM ANGGOTA

TEifeFAr`fr`jLJ\`ri

CHRISTO E.N. SITORlrs. S.H.. M.Ilum

TERTANflDA
HENDRA YUDHAUTAMA. S.H.. M.H.

HAKIM I-A

TEE€TAf\`TD,tb

TONI IIREJ" S.I+

PANITERA PENGGANTI

TERTA{`'B`A
MARTINCE. Bsc
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Pada   hari   ini   Jumat      tanggal   28   Febniari   2020,   Salinan   Putusan
Pengadilan   Negeri   Tarckan   Nomor:   41lmd.SusC018mN.Tar   atas   mma
Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Ais GUNAWAN Als ANVI/AR CHAIRIL
Als  HERMAN  TAWAU  Bin.  MOH.  NURDIN    diberikan  alas  Permintaan
IFITI`AHSARI, Peneliti Institute for Criminal Justiee Reform. Berdasarkan
Surat    Permohonan    Nomor:    28/SK®E/2020,    tanggal    17    Februari    2020,
dipergunahan untuk kapendngan risct/studi penelitian.

Plh.PANITERA PENGADILAN NEGERI
RA

'#    4]

-fiARI.SH

NIP.196601261990031002


