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PUTUSAN
UNTUH

SALENAN
DINAS

Nomor 1137 K/Pld.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG IVIAHA ESA

MAHKAMAH     AGUNG

memeriksa   perkara   pidana   khusus  dalam  tingkat   kasasi  telah   memutuskan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa  :

Nama

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

:  RICKY GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT ;

:  Jakarta ;

:  33 tahun/22 November 1982;

:   Laki-laki  ;

:  Indonesia;

:  Taman  Kedoya Permai A IX Nomor 23 RT 05

RW   07,   Kelurahan   Kebon   Jeruk,   Jakarta

Barat ;

:  Kristen Protestan ;

:  Wiraswasta :

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain)

Terdakwa  diajukan  di  depan   persidangan   Pengadilan   Negeri   Cirebon

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa  ia  Terdakwa  RICKY GUNAWAN  Alias  TIO ANGGIAT  baik  bertindak

secara sendiri-sendiri ataupiin bersama-sama dengan saksi Muhamad Rizki,  saksi

Fajar  Priyo  Susilo,  saksi  Jusman,  saksi  Sugianto  alias.  Acai,  saksi  Hendry  Unan,

saksi  Gunawan  Aminah,  saksi  Karun  alias.  Ahong,  alias.  Hanciong,  saksi  Yanto

alias. Abeng (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah),

Sdr.  Alex,  Sdr.  Hidayat,  Mrs.  X,  Mr.  X?,  Mr.  X3,  Mr.  X,  Mr.  X1,  Sdr.  Andis,  Sdr.

Memet, Sdr. BIack, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng (masing-masing

masuk dalam  DPO)  pada  waktu  yang  sudah tidak dapat dilngat secara  pasti  lagi

oleh Terdakwa antara bulan Januari  2016  sampai bulan  Maret 2016 atau setidak-

tidaknya   dalam   suatu  waktu   lain   di  tahun   2016,   bertempat  di   Kamar  Lapas

Narkotika  Kelas lIA Cipinang Jakarta Timur atau di  Perumahan  Buml Citra  Lestari

Blok  A   Nomor     2   Jalan  Jenderal   Sudirman   Kampung  Wanacala   RT   03/018

Kecamatan   Harjamukti   Kota   Cirebon,   namun   berdasarkan   Pasal   84   Ayat  (2)

KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat

tinggal, berdiam terakhir, dl tompat la dlketemukan atau dltahan, hanya berwenang

mengadili  perkara  Terdakwa  tersebut,  apabila  tempat  kediaman  sebagian  besar
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saksi  yang  dipanggil   lebih  dekat  pada  tempat  Pengadilan   Negeri   itu  daripada

tempat  kedudukan  Pengadilan  Negeri yang di  dalam  daerahnya tindak  pidana  itu

dilakukan   maka   Pengadilan   Negeri  Cirebon   yang   berwenang   memeriksa  dan

mengadm   perkaranya,   Terdakwa   telah   melakukan   permufaAafan  /.ahaf   unluk

melakukan  tindak  pidana  Narkotika  dan  Prekursor  Narketika  dengan  tanpa  hak

atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  diyual,  menjual,   membeli,  menerima,

menjadi   perantara   dalam   jual   bell,   menukar,   atau   menyerahkan    Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya  melebihi 5 (lima) gram .,

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-     Bahwa  awalnya  sekitar  pertengahan  tahun  2014,   ketika  Terdakwa   RIclav

GUNAWAN alias TIO ANGGIAT sedang menjalani hukuman di Lapas Klas 11 A

Narkotika  Jakarta  menerima  tawaran  pekerjaan  dart  Sdr.  Asu  melalui  Ahwa

(DPO)  untuk  menerima  dan  menyerahkan  shabu  dan  ekstasi  dengan  upah

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan.  Dikarenakan pada

saat   itu,   Terdakv\ra   RICKY   masih   menjalani   hukuman   akhimya   Terdakwa

meminta  Sdr.  Hidayat (DPO) yang  ketika  itu juga  sedang  menjalani  hukuman

di  Lapas  Klas  I  Cipinang  untuk dicarikan  orang  yang  mau  bekeria  menerima

dan   menyerahkan   Narkotika.   Selanjutnya   Sdr.   Hidayat  memberikan   nomor

handphone saksi Muhammad Rizki kepada Terdakwa RICKY ;

Selanjutnya  sekitar  Bulan   November  2014  Terdakwa   RICKY  menghubungi

saksi   Muhammad   Rizki  yang   ketika   itupun   sedang   menjalani   hukuman   di

Lapas    Klas    I    Cipinang    untuk    menawarkan    pekerjaan    menerima    dan

menyerahkan   narkotlka   dengan   upah   sebesar   Rp2.000.000,00   (dua   juta

rupiah)  per 1  (satu) kilogram shabu atau  per 10.000  butir ekstasl.  Dan  sekitar

Bulan   Desember   2014   ketlka   saksi   Muhammad   Rizki   selesal   menjalani

hukumannya,   saksi   Muhammad   Rizki   melakukan  survey  ke  Cirebon   untuk

mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dikontrak

seharga   Rpl0.000.000,00  (sepuluh  juta   rupiah)  per  tahun  kemudian  saksi

Muhammad    Rizki  memberitahukannya  ke  Terdakwa  RICKY  dan  Terdakwa

RICKY  meneruskannya  ke  Sdr.   Asu   namun  tidak  ada  jawaban   sehingga

Terdakwa  RICKY pun belum memberikan jawaban kepada saksi Muhammad

Rizki  ;

Bahwa   selanjutnya   baru   pada   tanggal   1   Januari   2016   Sdr.   Asu   (DPO)

menelpon   dan   menyuruh   Terdakwa   RICKY   untuk   mencari   orang   untuk

mengontrak  rumah  di  Cirebon  untuk  menyimpan  narkotika  jenis  Shabu  dan

Ekstasi,   Ialu  Terdakwa  RICKY  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  saksl

Muhamad  Rizki (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudlan sekitar tanggal
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3 Januari  2016,  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon dan  memberitahu Terdakwa

RICKY   bahwa   saksi   Muhamad   Rizki  telah   menyewa   rumah   kontrakan   di

Perumahan   Bumi   Citra   Lestari   Cirebon   dengan   harga   Rpl0.000.000,00

(sepuluh  juta   rupiah)   per  tahun,   maka  Terdakwa   RICKY  menyuruh   saksi

Muhamad  Rizki agar menempati  rumah tersebut sambil menunggu pekerjaan.

Terdakwa    RICKY   lalu   memberitahukan   kepada   Sdr.   Asu   bahwa   saksi

Muhamad  Rizki  telah  menyewa  rumah  kontrakan  di  Perumahan  Bumi  Citra

Lestari Cirebon dengan menggunakan uang Terdakwa RICKY terlebih dahulu;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Asu (DPO)

menelpon    Terdakwa    RICKY    memberitahukan    bahwa    Sdr.    Asu    akan

memberikan    mobil    untuk    digunakan    saksi    Muhamad    Rizki    melakukan

pekerjaan   menerima   dan   menyerahkan   Narkotika   dan   memberikan   uang

pengganti  sewa  rumah,  kemudian Sdr.  Asu meminta  nomor handphone saksi

Muhamad  Rizki  untuk  diserahkan  kepada  orang  suruhan  Sdr.  Asu  yaitu  Sdr.

Alex (DPO)  yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada saksi Muhamad

Rizki.  Lalu sekitar pukul  14.00 WIB saksi Muhamad  Rizki menelpon Terdakwa

RICKY  mengatakan  bila  telah  menerima  mobil  Toyota  Rush  hitam  Nopol  8

2191  JA dan uang pengganti sewa rumah kontrakan sebesar Rpl0.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2016, Sdr. Asu menelpon Terdakwa

RICKY  dan  meminta  alamat  Perumahan  Bumi  Citra  Lestari  Cirebon,  karena

orangnya akan mengirim paket berisl alat press, timbangan, plastik alumunium

foil   dan   alat   hitung   Ekstasi,   kemudian   Terdakwa   RICKY   menelpon   dan

menanyakan alamat rumah kontrakan dl Cirebon kepada saksl Muhamad Rizki

dan  memberitahu bahwa akan ada kiriman paket berisi alat press, timbangan,

plastik alumunium foil dan alat hltilng Ekstasi yang diklrim ke rumah kontrakan

saksi Muhamad  Rlzki ;

Selanjutnya   pada  tanggal   8  Januari   2016,   Sdr.   Asu   menelpon  Terdalowa

RICKY   memberitahu   akan   menglrim   paket   berisi   handphone   dan   kartu

perdana  untuk  digunakan  oleh  saksi  Muhamad  Rizkl  setiap  menerima  atau

menyerahkan Narkotika kepada orang suruhan Terdakwa.

Kemudian  pada  tanggal  10  Januari  2016,  saksi  Muhamad   RIzki  menelpon

Terdakwa dan  memberitahukan  bahwa telah  menerima  paket kiriman  berisi 5

buah   handphone  terdiri   dari   2   buah   handphone   Black  Bevy  dan   3   buah

handphone Nokia serta 2 buah dus berisi kartu perdana,  kemudian Terdakwa

menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Asu ;
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Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2016, Sdr. Asu menelpon Terdakwa

RICKY dan meminta nomor handphone saksi Muhamad Rizki karena orangnya

Sdr. Asu yaitu saksi Jusman yang merupakan ABK KM Bahari I dengan route

pelayaran  Selat panjang -Cirebon   akan menyerahkan  10 bungkus dimana

setiap  bungkusnya  berisi  5.000  butir Ekstasi  dan  memberitahu  apabila  orang

yang   akan   menyerahkan   Ekstasi   menelpon   saksi   Muhamad   Rizki,   agar

menyebutkan      kode      "775"      lalu      Terdakwa      RICKY      menelpon      dan

memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhamad Rizki ;

Bahwa  pada tanggal  18 Januari 2016  sekitar pukul  10.00 WIB,  saksi  Jusman

menelepon  dan  meminta  saksi  Muhammad  Rizki  agar  menemuinya  di  Mall

Ramayana    Cirebon    lalu    pada    sekitar   jam    12.00    WIB    saksi    Jusman

menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi ekstasi ;

-     Selanjutnya    pada    jam     12.30    WIB,    saksi    Muhamad     Rizki    menelpon

memberitahu Terdakwa RICKY bahwa telah menerima 2 (dua) buah dus berisi

Ekstasi    dari    saksi    Jusman    (dilakukan    penuntutan    terpisah).    Kemudian

Terdakwa  RICKY  meminta  saksi  Muhamad  Rizki  untuk  membawa  Ekstasi

tersebut ke  Perumahan Bumi Citra  Lestari Cirebon  untuk dibuka dan dihitung.

Selanjutnya  saksi  Muhamad  Rizki  mengajak  saksi  Fajar  Priyo  Susilo  untuk

membantunya  membuka  bungkus  plastik  kemasan  Ekstasi  dan  menghitung

jumlah   Ekstasi,   setelah   plastik   kemasan   dibuka   dan   dihitung   jumlahnya,

kemudian  Ekstasi  dimasukkan  kembali  ke  plastik alumunium foil  kemudian  di

pros menggunakan alat pres ;

Bahwa  saksl  Fajar  Priyo  Susllo  dijanjikan  oleh  saksi  Muhammad  Rlzki  upah

sebesar    Rp5.000.000,00    (llma   juta    rupiah)    apablla    selesai    melakukan

pekerjaan. Setelah dlbuka dan dihitung, saksi Muhamad Rizki memberitahukan

bahwa  2  (dua)  buah dus tersebut masing-masing  dus berisl  5  (lima)  bungkus

dan  masing-masing  bungkusnya  berisl  5.000  butii.  Ekstasi,  sehingga  totalnya

sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir Ekstasi ;

Bahwa  pada  tanggal  13  Maret  2016,  Sdr.  Asu  kembali  menelpon  Terdakwa

RICKY    untuk   meminta    nomor   handphone    saksi    Muhamad    Rizki    yang

digunakan,   kemudian  Terdakwa  RICKY  menelpon  dan  memberitahu  saksi

Muhamad   Rizki   bahwa   besok  saksi  Jusman   akan   menyerahkan   50  (lima

puluh)  bungkus  shabu  yang  masing-masing  bungkus  berisi  1  (satu)  kilogram

Shabu    dan    Terdakwa    RICKY    meminta    saksi    Muhammad    Rizki    untuk

menggunakan kode ``775" ;

Lalu pada tanggal 14 Maret 2016 :
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-    sekira   jam   12.30   WIB,   saksi   Muhamad   Rizki   menelpon   memberitahu

Terdakwa  bahwa  telah  menerima  4(empat)    buah  dus  berisi  Shabu,  dan

Terdakwa  kembali  meminta  saksi  Muhamad  Rizki  untuk membawa  Shabu

tersebut ke rumah kontrakan untuk dibuka dan ditimbang ;

•    Dan  sekitar  pukul  13.30  WIB  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon  Terdakwa

memberitahu  bahwa 4 (empat) buah dus yang diterima dari  saksi Jusman

setelah dibuka diketahui  bahwa  2  (dua) buah dus masing-masing  berisi  15

(limabelas)   bungkus   dlmana   masing-masing   bungkusnya   berisi   Shabu

dengan berat  1  kilogram sedangkan 2 dus lainnya masing-masing berisi  10

(sepuluh) bungkus dan  masing-masing  bungkus berisi shabu dengan  berat

1  kilogram, sehingga totalnya sebanyak 50(lima puTuh) kilogram Shabu, lalu

Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Asu ;

-    Bahwa  kemudian  Sdr.  Asu  meminta    Terdakwa  untuk  menyerahkan  20

kilogram Shabu kepada seseorang dengan kode "007" atau Mr X2., lalu Sdr.

Asu memberikan nomor handphone seseorang dengan  kode "007" atau  Mr

X2  tersebut  dan   kemudian  Terdakwa   menelpon   Muhamad   Rizki   untuk

menyerahkan  20  kilogram  Shabu  kepada  seseorang  dengan  kode  "007"

atau Mr X2, dan berkomunikasi dengan "007" untuk proses penyerahannya;

-    Kemudian    sekitar   pukul    15.30    WIB,    Muhamad    Rizki    menelpon    dan

memberitahu Terdakwa bahwa 20 kilogram Shabu telah diserahkan kepada
"007"  atau  Mr  X2  lalu  Terdakwa  memberitahukan  kepada  Asu  dan  Asu

memberitahu  bahwa temannya yang  bemama Acin (DPO) akan menelpon

Terdakwa untuk menerima penyerahan Shabu dan Ekstasi dl Jakarta ;
-    Sekitar pukul  16.00 WIB, Acin menelpon dan meminta Terdakwa agar saksi

Muhamad Rizki menyerahkan 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi

kepada seseorang di Jakarta ;
-    Dan sekitar pukul 16.30 WIB. Terdakwa menelpon dan menyuruh Rizki agar

menyerahkan  11,5 kilogram Shabu dan 20.000 but!r Ekstasi yang disimpan

di dalam tas kepada Sdr. Alex di Jakarta ;

-    Kemudian   sek.rtar   pukul   20.00   WIB,   saksi   Muhamad   Rlzki   menelpon

memberitahu   Terdakwa    bahwa   telah   tiba   di   Jakarta,    lalu   Terdakwa

beritahukan  kepada  Sdr.  Acin  dan  Acin  memberi  nomor  handphone  Alex

kepada Terdakwa kemudian nomor handphone Alex Terdakwa beritahukan

kepada Muhamad Rizki ;

-    Bahwa     sekitar    pukul    21.30    WIB,     Muhamad     Rizki     menelpon    dan

memberitahu  bahwa  telah  menyerahkan  11,5  kilogram  Shabu  dan  20.000

butir Ekstasi kepada Alex di Jakarta ;
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-    Kemudian  sekitar  pukul  21.45  WIB,  ASU  menelpon  dan  meminta  nomor

handphone  Muhamad  Rizki  yang  digunakan,  karena  orangnya  Sdr.  Asu

akan   menyerahkan   35   bungkus   @   berisi   1    kilogram   Shabu   kepada

Muhamad  Rizki  dan  Asu  memberitahukan  bahwa  kode  yang  digunakan

untuk     saksi     Muhamad     Rizki     adalah     ''775",     kemudian     Terdakwa

memberitahukan hal tersebut kepada Muhamad Rizki ;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, yaitu :

-    Bahwa  pada  sekira  pukul  11.30 WIB  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa telah  menerima  1  (satu)    buah  dus  berisi  Shabu  lalu

Terdakwa  meminta  saksi    Muhamad  Rizki,  kemudian  Terdakwa  meminta

saksi Muhamad Rizki membawa Shabu tersebut ke rumah dan menghitung

jumlahnya ;
-    Selanjutnya  pada  pukul  12.30  WIB  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa Shabu yang diterima dari saksi Jusman  sebanyak 20

(duapuluh) bungkus masing-masing  berisi  1  kilogram  Shabu,  kemudian  hal

tersebut Terdakwa  beritahukan  kepada  Sdr.  Asu dan Asu  meminta   untuk

menyerahkan  20  (dua  puluh)  bungkus  Shabu  tersebut  kepada  seseorang

dengan kode "88" (Mrs. X) dan mencatat nomor handphone "88", setelah itu

Terdakwa  menelpon  dan  menyuruh  saksi  Muhamad  Rizki  membeli  koper

untuk menyimpan 20 (duapuluh)  bungkus Shabu ;

-     Bahwa   sekitar   pukul   14.15   WIB,   saksl   Muhamad   Rizki   menelpon   dan

memberitahu   bahwa   20   (duapuluh)   bungkus   Shabu   telah   diserahkan

kepada   seseorang   dengan   kode   `!88"   (Mrs.   X),    kemudian   Terdakwa

memberitahukan   hal   tersebut   kepada   Sdr.   Asu,   Ialu   ASU   menyuruh

Terdakwa  kemball agar memlnta saksl  Muhamad  Rizki untuk menerima  15

(lima belas) bungkus Shabu dari saksi Jusman;
-    Selanjutnya   sekitar   pukul   15.15   WIB,   saksi   Muhamad   Rizki   menelpon

Terdakwa memberitahu telah menerima 1  (satu)  buah diis berisi Shabu dan

Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Rizki membawa Shabu tersebut untuk

dihitung di rumah;

-     Kemudian  sekitar  pukul  15.30  WIB  saksi  Muhamad  Rlzki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa jumlah  Shabu  yang diterima  sebanyak  15  (Iimabelas)

bungkus   masing-masing    berisi    1    kilogram    Shabu,    sehingga   totalnya

sebanyak  15  (limabelas)  kilogram  Shabu.  Lalu  saat Terdakwa  beritaliukan

kepada    Asu,    kemudian    Asu    meminta    agar    saksi    Muhamad    Rizki

memasukkan  15 (Ilma  belas) bungkus Shabu tersebut ke dalam koper dan

menyerahkannya kepada seseorang dengan kode "89" (Mr. X3) ;
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-Bahwa padatanggal 16 Maret2016 :

-      Sekitar pukul 1 1.30 WIB, saksi Muhamad  Rizki menelpon dan memberitahu

bahwa  15  (limabelas)  bungkus  Shabu telah  diserahkan  kepada  seseorang

dengan  kode  "89"  (Mr.  X3),  kemudian  hal  tersebut  Terdakwa  beritahukan

kepada  Asu,  dan  Asu  meminta  nomor  handphone  Rizki  yang  digunakan,

karena  orang  suruhan  Asu  akan   menyerahkan  3  (tiga)  buah  dus  berisi

Shabu  dan  Ekstasi  kepada  Rizki,  dengan  kode  untuk  Rizki  adalah  "775",

kemudian  Terdakwa  menelpon  dan  memberitahukan  hal  tersebut  kepada

Muhamad  Rizki ;

-      Lalu  sekitar pukul  13.45 WIB,  Muhamad  Rizki  menelpon dan  memberitahu

telah  menerima  3 buah dus  berisi Shabu dan  Ekstasi,  kemudian Terdakwa

menyuruh menghitungnya dirumah;

Sekitar  pukul  14.45  WIB,  Rizki  menelpon  dan  memberitah  bahwa  1   buah

dus berisi 21  bungkus masing-masing berisi shabu dengan berat 1  kilogram

dan 2 buah dus masing-masing berisi  15 bungkus masing-masing  bungkus

berisi  5.000  butir  Ekstasi,  sehingga  totalnya  sebanyak  21  kilogram  Shabu

dan  150.000 butir Ekstasi ;

Bahwa   selanjutnya   sekitar   pukul   14.50   WIB,   Terdakwa   menelpon   dan

memberitahu Asu bahwa saksi Muhamad Rizki telah menerima 21  kilogram

Shabu dan  150.000  butlr Ekstasi dari  Jusman,  kemudian Asu  mengatakan

kepada Terdakwa  untuk memlnta  saksi   Muhamad  Rizki  ke Jakarta  untuk

menyerahkan  15  kilogram  Shabu  dan  20.000  butir  Ekstasi.  Maka  sekitar

pukul   15.00  WIB  Terdakwa  menelpon  Muhamad  Rizki  agar  menimbang

Shabu  sebanyak  15  kilogram  dan  mengambil  20.000  butir  Ekstasi  untuk

dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;

Bahwa  sekitar  pukul  17.45  WIB  bertempat di  Rest  area  Jalan  Tol  Cipali

KM  117  Purwakarta,  Jawa  Barat,  Tim  Direktorat Tindak  Pidana  Narkoba

Bareskrim    Polri    dibawah    pimpinan    AKBP    Dony    Setiawan    berhasil

melakukan   penangkapan  terhadap  saksl   Muhammad   Rlzkl  dan   saksl

Fajar  Priyo   Susilo   yang   sedang   berada  di  dalam   mobil  Toyota   Rush

Nopol   :   8   2129   JA   dan   setelah   melakukan   penggeledahan   berhasil

menemukan  barang  bukti  antara  lain  berupa  ±  13.0000  (tiga  belas  ribu)

gram     shabu    dan    20.000    (dua     puluh     ribu)    butir    Ekstasi    yang

disembunyikan di dalam  speaker mobil dan 2.000 (dua  ribu) gram Shabu

yang   disimpan   di   dalam   bantal,   kemudlan   8ekltar   pukul   19.000  WIB

bertempat  di  kedlaman  saksi  Muhammad  Rizki  yang  terletak  di  Perum

Bumi  Citra  Lestarl,  Cirebon,  Jawa  Barat,  Tim  Direktorat  Tindak  Pidana
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Narkoba  Bareskrim  Polri  berhasil  mengamankan  barang  bukti antara  lain

berupa  ± 24.500 (dua  puluh empat ribu lima  ratus) gram Shabu,160.000

(seratus  enam  puluh  ribu)  butir  Ekstasi  dan  peralatan  untuk  mengemas

Shabu  dan  Ekstasi,  dan  dari  hasil  intrograsi  terhadap  saksi  Muhammad

Rizki  dan  saksi   Fajar  Priyo  Susilo  diperoleh  keterangan  bahwa  sejak

bulan  Januari  2016  sampai  dengan  bulan  Maret 2016  saksi  Muhammad

Rizki    melakukan    pekerjaan    dari    saksi    RIKI    GUNAWAN    Alias    TIO

ANGGIAT   (Narapidana   di    lapas    Klas    IIA   Narkotika   Jakarta)   untuk

menerima   penyerahan   Shabu   dan   Ekstasi   dari   Jusman   di   Cirebon

kemudian  Shabu  dan  Ekstasi  diserahkan  oleh  sal(si  Muhammad  Rizki

kepada  orang  lain  di  Cirebon  dan  Jakarta  atas  instruksi  dari  saksi  RIKI

GUNAWAN   Alias   TIO   ANGGIAT   dimana   sebelum   diserahkan   shabu

disimpan  di  rumah  saksi  Muhammad  Rizki  dan  saksi  Fajar  Priyo  Susilo

berperan membantu saksi Muhammad  Rizki  ;

Namun  setelah  itu  Muhamad  Rizki  tidak  menghubungi  Terdakwa  lagi  dan

Terdakwa tidak dapat menghubungi Muhamad Rizki karena Muhamad  Rizki

telah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa saksi Awaludin Kanur, SIK dan saksi Ade Laksono, SH bersama Tim

Dittipid     Narkoba     Bareskrim     Polri     berdasarkan     pengembangan     dari

Muhamad   Rizki   dan   Fajar   Priyo   Susilo   (keduanya   diajukan   penuntutan

secara terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dan memberikan informasi

bahwa  telah  menerima  pekerjaan  dari  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias

TIO ANGGIAT serta menerima  Narkotika jenls Shabu dan  Ekstasl dari saksi

Jusman   dan   menyerahkan   Narkotika   kepada   orang   lain   atas   instruksi

Terdakwa    RICKY   GUNAWAN   alias   TIO   ANGGIAT   kemudian    berhasil

menangkap  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  alias  TIO  ANGGIAT  pada  harl

Kamis  tanggal  17  Maret,2016  sekitar  pukul  05.00  WIB  di  Blok  a  Iantai  3

Kamar  3060  Lapas     Klas  11  A  Narkotika  Jl.   Bekasi  Timur  Nomor  170  A

Cipinang,    Jakarta    Tlmur    lalu    dilakukan    penggeledahan    terhadap    diri

Terdakwa  namun  hanya  ditemukan  2  (dua)  buah  Handphone,  selanjutnya

Terdakwa  berikut  barang  buktinya  dibawa  ke  Dittipid   Narkoba  Bareskrim

guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa  atas  barang  bukti  berupa  shabu  maupun  Ekstasi  yang  dibawa  saksi

Jusman   sebelumnya   menerima   telpon   dari   seseorang   yang   mengaku

bernama  saksi  Sugiyanto  alias Acai  untuk menerima  penyerahan  Narkotika

jenls  Shabu  dan  Ekstasl  yang  dlbawa  oleh  Memet  dan  Andls  (keduanya

belum tertangkap/DPO) dari  Malaysia untuk dibawa dan diserahkan  kepada
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seseorang di Cirebon.  Bahwa saksi Acai  menerima  pekerjaan tersebut dari

saksi Karun melalui saksi Abeng  untuk melakukan pekerjaan menerima dan

menyerahkan Narkotika;

Bahwa  dikarenakan  saksi  Karun  tidak  dapat  membaca  dan  menulis  maka

beliau  mengajak  saksi  Abeng    untuk  membacakan,  menulis  pesan  melalui

SMS   dan   mengirimkan   pesan  tersebut  yang   pada   saat  itu  sama-sama

sedang  menjalani  pidana  di  Lapas Tanjung  Gusta  Medan  selanjutnya  guna

memperlancar kegiatan  tersebut  Sdr.  Aseng  meminta  kepada  saksi  Karun

agar   membuka   beberapa   rekening   Bank,   kemudian   saksi   Karun   juga

meminta   saksi   Abeng   guna   mencari   orang   untuk   membuka   beberapa

rekening   tersebut  dikarenakan   saksi   Gunawan   pada   saat   itu   sering   ke

Lapas   untuk  mengantarkan   sayuran,   maka   saksi  Abeng   meminta   saksi

Gunawan  membuka  bebei.apa  rekening untuk penampungan hasil transaksi

shabu  dan  pil  Ekstasi  serta  melakukan  pembayaran  kepada  orang-orang

yang    turut    dalam     pekerjaan    tersebut    dan    akan     menerima     upah

Rp5.000.000,00   setiap   bulannya,   kemudian  juga   meminta   kepada   saksi

Hendry Unan   juga  untuk membuka  rekening dengan  upah  Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa  atas pekeriaan tersebut saksi ABENG  memperoleh upah sebesar Rp

15.000.000  s/d  Rp  20.000.000  per  bulan  yang  diberikan  secara  langsung

diterima   dari   saksi   Gunawan,   saksl   Jusman   dengan   upah   sebesar  Rp

10.000.000  per kilogram  Shabu  atau  10.000  butir Ekstasl,  sedangkan  saksi

ACAl  dalam  melakukan  pekerjaan  tersebut  memperoleh  upah  sebesar  Rp

50.000.000 s/d Rp  100.000.000 setiap 1  kali pekerjaan yang diterima secara

transfer melalui rekeningnya ;

Bahwa  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias  TI0  ANGGIAT  menerima  upah

sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta) per bulan, dalam melakukan pekenaan

dari   Sdr.   Asu   dan   Sdr.   Acin   (keduanya   belum   tertangkap/DPO)   untuk

mengkoordinir  saksl   Muhammad   Rizki  dalam   menerima  dan  menyerahkan

Narkotika   jenis   Shabu   dan   Ekstasi,   sedangkan   sak§i   Muhammad   Rizki

menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta  rupiah) per kilogram atau per

10.000  butir  Ekstasl  dan  saksi  Fajar  ur,tuk  mengemas  Shabu  dan  Ekstasi

dengan  upah  sebesar Rp  5.000.000  (lima juta) dari  saksi  Muhammad  Rizki

setiap   selesai   melakukan   pekerjaan,   sedangkan   saksi   Jusman,   saksi

Muhammad  Rizki,  saksi  Acai,    Memet  dan  Andis  (belum  tertangkap/DPO)

dan  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Allas TIO ANGGIAT yang  masing-masing

dibayarkan oleh saksi Gunawan Aminah dengan cara clitransfer ;
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Bahwa  pada  tanggal  07  April  2016  sekitar  pukul  10.30  WIB  bertempat  di

Area  parkir Pelabuhan Muara Jati Jl.  Pemiagaan,  Lemah Wungkuk, Cirebon

Jawa   Barat,   Penyidik  telah   memusnahkan   barang   bukti   Narkotika   yang

disita  dari  MUHAMMAD  RIZKI    pada  tanggal  16  Maret  2016,  sesuai  data

pada kolom DIMUSNAHKAN sebagai berikut :

NO JENIS BARANC Bul{Tl

JU MLAH (BRUTTO)

YANG  DISITA
SISIHKAN  UTKLAB DIMuSNAH KAN

SATUAN BUT'R GRAM BUT'R GRAM BUTIR GRAM

DISITA DI  MOBIL TOYOTA RUSH

Bantal   merek   TOMMONY  berisl   plastik

1  buah 2.000 5 1.995Matahari   berisi   4   plastlk   alilmunlum   @

berisl  500 gram  kristal  putih

02 Speker mobil berisi : 1__unit

4`r,\

Plastlk     alumunium     @     berlsl     500gramkrlstalputih
20 buah 10.000 5 9.995

Plastik              kuning              bertullskanGUANylNWANG@berisl1.000gramkristalputih

3 buah 3-000 5 2.995

'Z.C| Plastik   alumunium    @   berisi    5.000butirEkstasibirumudalogoButtemy
4 bllah 20.000 5.840 10 3 19.990 5.837

!`z / DISITA     DI      RUMAH     PERUM     BUMIC'TRA

?*;E¥.z Dus  Aqua  berisi  8  plastlk  alumunium  @

1  buah 40.000 11.680 10 3 39.990 11.677berisi  5.000  butlr  Ekstasl  blru  muda  logo

Butterfly

04

Due  Blntang  berlsl   8  plaBtlk  alumunlum

1  buah 40.000 11.680 10 3 39.990 1 1.677@   berlsl   5.000  butlr  Ekstasl   blru  miida

logo But`emy

05

Dug  KIO00  berisl   10  plastlk  alumunlum

1  buah 50.000 14.600 10 3 49.990 14.597@  berlsl  5.000  butlr  Ekstasl   blru  muda

logo  Butterfly

06 Tag hltam bertullskan Slngapore berisi : 1  bush

Pla9tlk   sllver   @   berlsl    5.000   butlrEk9taslblrumudalogoButterfly
3 buah 15.000 4.380 10 3 14.990 4.377

Plastlk   sllver   @   berisl   5.000   butlrEk8taelcoklatmudalogoCrown
3 b'lah 18.000 4.380 10 3 14.9cO 4.377

07

Tag   hltam   komblna81   blru   merck   Polo

1  buah 7.000 5 6.995
Clas8lc       berisl        7        Plastlk        kunlng

bertullshan    GUANVINWANG    @    berisl

1.000 gram  kristal  putlh

08
Plastlk                   Kunl ng                   berfullskan

17 buah 17.000 5 16.995
GUANylNWANG @ berisl   1.000 gram

09
Plastlk                  Kuning                  bertuliskan

1  buah 500 5 495
GUANVINWANG   berisi  krlstal  putlh

Total buah 180.000 92.060 60 48 179.940 92.012

Bahwa  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias TIO ANGGIAT  dalam  melakukan

peri:T\utckatar\  .\ahat  dalam   menerima,   mertyadi   perantara   dalam  jual   bell,
menukar,   atau   menyerahkan   Narkotika   Golongan   I   dalam   bentuk   bukan

fanaman yang beratrya me/eb/hi. 5 //i.rna/ gram tersebut tidak memlliki ijin dan
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barang bukti berupa shabu dan ekstasi tersebut bukan untuk digunakan dalam

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa   berdasarkan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Laboratoris   Nomor   :   392

C/Ill/2016/Balai  Lab  Narkoba  tanggal  22  Maret  2016  dari  Balai  Laboratorium

Narkoba   BNN,   atas   barang   bukti   yang  disita  dari   saksi   Muhammad   Rizki

disimpulkan bahwa :

1.    a.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;

b.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir  tablet  wama  biru

muda logo "Butterflyl' dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;

c.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;

d.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;

e.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111  gram;

f.   1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir  tablet  wama  biru

muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;

2.   a.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 5,2367 gram ;

b.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 4,9276 gram;

c.  1  (satu) bungkiis plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 5,0190 gram;

d.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kri§tal wama putih dengan berat

netto 5,0396 gram;

e.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 5,0255 gram;

f.   1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

iietto 4,9678 gram;

Setelah   dilakukan   pemeriksaan   secara   Laboratoris   disimpulkan   bahwa

barang bukti :

1.   Barang  bukti  tablet  wama  biru  muda  dan  coklat  muda  adalah  benar

mengandung  MDMA (Metllendloksi fenetllamina) dan terdaftar dalam

Golongan   I   nomor  Urut  37  Lampiran   Undang-Undang   RI   Nomor  35

Tahun 2009 tentang Narkotika;
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2.   Barang bukti  kristal wama putih di dalam bungkus plastik bening adalah

benar  mengandung  Mefamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I

nomor  Urut  61   Lampiran  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009

tentang Narkotika ;

Berdasarkan     Berita    Acara     Pemeriksaan     Laboratoris     Nomor    :     393

C/Ill/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium

Narkoba  BNN  yang  dilakukan terhadap  bukti yang  disita  dari  saksi Jusman

disimpulkan  bahwa  :

1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  warna  putih  dengan  berat

netto 3,9271  gram;

Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara  Laboratoris  disimpulkan  bahwa

barang     bukti    kristal    wama     putih    tersebut    diatas    adalah     benar

mengandung   Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan   I   nomor

Urut  61   Lampiran  Undang-Undang  RI   Nomor  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :

1.   a.  1  (satu)  bungkus  plastik bening  berisikan  7  (tujuh) butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;

b.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet wama  biru

muda logo `'Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;

c.  1  (satu) bungkus plastlk bening berisikan  7 (tujuh) butlr tablet wama  biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;

d.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;

e.  1  (satu) bungkus plastik benlng berisikan 7 (tujuh) butir tablet wama biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;

f.   1  (satu) bungkus plastik bening berislkan  7 (tujuh) butir tablet wama  biru

muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;

2.   a.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 5,0383 gram;

b.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,6965 gram;

c.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,7915 gram;

d.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  beret

netto 4,8210 gram;
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e.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,8060 gram;

f.   1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,7994 gram;

Perbuatan  Terdakwa   RICKY  GUNAWAN  Alias  TIO  ANGGIAT  bersama-

sama saksi Muhamad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, saksi Sugianto

alias Acai,  saksi  Hendry unan,  saksi Gunawan Aminah,  saksi  Karun  alias Ahong,

alias  Hanciong,  saksi  Yanto  alias  Abeng  (masing-masing  diajukan  dalam  berkas

terpisah/penuntutan terpisah),  Sdr.  Alex,  Sdr.  Hidayat,  Mrs.  X,  Mr.  X2,  Mr.  X3,  Mr.

X,  Mr.  X1, Sdr. Andis, Sdr.  Memet, Sdr.  Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan

Sdr.   Aseng   (masing-masing   masuk  dalam   DPO)  dengan   diatur  dan   diancam

pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)/.uncto Pasal 132 Ayat (1 ) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa  RICKY GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT baik bertindak

secara  sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi  Muhamad  Rizki,  saksi

Fajar  Priyo  Susilo,  saksi  Jusman,  saksi  Sugianto  alias  Acai,  saksi  Hendry  Unan,

saksi Gunawan Aminah, saksi Karun alias Ahong, alias Hanciong, saksi Yanto alias

Abeng  (masing-masing  diajukan dalam  berkas terpisah/penuntutan terpisah),  Sdr.

Alex,  Sdr.  Hidayat,  Mrs.  X,  Mr.  X2,  Mr.  X3,  Mr.  X,  Mr.  X1,  Sdr.  Andis,  Sdr.

Memet,  Sdr.  BIack,  Sdr. Asu,  Sdr. Ahwa,  Sdr.  Acln dan  Sdr,  Asong  (masing-

masing  masuk  dalam  DPO)  pada  waktu  yang  sudah  tidak  dapat  diingat  secara

pasti  lagi  oleh Terdakwa  antara  bulan  September 2014 sampai  bulan  Maret 2016

atau  setidak-tidaknya  dalam  suatu  waktu  lain  dl  tahun  2014  sampai  tahun  2016,

berfempat  di  Kamar  Lapas  Narkotlka  Kelas  llA  Cipinang  Jakarta  "mur  atau  di

Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2 Jalan Jenderal Sudiman Kampung

Wanacala  RT  03/018  Kecamatan  Harjamukti  Kota  Cirebon,  namun  berdasarkan

Pasal  84  Ayat  (2)  KUHAP  :  Pengadilan  Negeri  yang  di  dalam  daerah  hukumnya

Terdakwa  bertempat  tinggal,,  berdiam  terakhir,  di  tempat  ia  diketemukan  atau

ditahan,  hanya  berwenang  mengadili  perkara Terdakwa tersebut,  apabila tempat

kediaman    sebagian    besar   saksi    yang    dipanggil    lebih    dekat    pada   tempat

Pengadilan   Negeri  itu  daripada  tempat  kedudukan  Pengadilan  Negeri  yang  di

dalam  daerahnya  tindak  pidana  itu  dilakukan  maka  Pengadilan  Negeri  Cirebon

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan

permufakatan  jahat   untuk   melakukan   tindak   pidana   Narkotika   dan   Prekursor
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memlllkl,  menylmpan, menguasal, atau
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menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman)  beratnya  melebihi  5  (lima)

gram ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  awalnya   sekitar  pertengahan  tahun  2014,   ketika  Terdakwa   RICKY

GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT sedang menjalani hukuman di Lapas Klas !1 A

Narkotika  Jakarta  menerima  tawaran  pekerjaan  dari  Sdr.  Asu  melalui  Ahwa

(DPO)  untuk  menerima  dan  menyerahkan  Shabu  dan  Ekstasi  dengan  upah

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan.  Dikarenakan pada

saat   itu,   Terdakwa   RICKY   masih   menjalani   hukuman   akhimya   Terdakwa

meminta  Sdr.  Hidayat (DPO) yang  ketika  itu juga  sedang  menjalani  hukuman

di  Lapas  Klas  I  Cipinang  untuk  dicarikan  orang  yang  mau  bekerja  menerima

dan   menyerahkan   Narkotika.   Sela\njutnya  Sdr.   Hidayat  memberikan   nomor

handphone saksi Muhammad Rizki kepada Terdakwa RICKY ;

Selanjutnya   sekitar  bulan   November  2014  Terdakwa   RICKY  menghubungi

saksi   Muhammad   Rizki   yang   ketika   itupun   sedang   menjalani   hukuman   di

Lapas    Klas    I    Cipinang    untuk    menawarkan    pekerjaan    menerima    dan

menyerahkan   Narkotika   dengan   upah   sebesar   Rp2.000.000,00   (dua   juta

rupiah) per 1  (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 butir Ekstasi.  Dan sekitar

Bulan   Desember   2014   ketika   saksi   Muhammad   Rizki   selesai   menjalani

hukumannya,   saksi   Muhammad   Rizki   melakukan   survei   ke   Cirebon   untuk

mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dlkontrak

seharga   Rpl0.000.000,00   (sepuluh  juta   rupiah)  per  tahun   kemudian   saksi

Muhammad  Rizki  memberitahukannya  ke  Terdakwa  RICKY  dan  Terdakwa

RICKY  meneruskannya   ke  Sdr.  Asu  namun  tidak  ada  jawaban   sehingga

Terdakwa  RICKY pun  belum  memberikan jawaban  kepada  saksi  Muhammad

Rizki;

Bahwa   selanjutnya   baru   pada   tanggal   1   Januari   2016   Sdr.   Asu   (DPO)

menelpon   dan   menyuruh   Terdakwa   RICKY   untuk   mencari   orang   untulk

mengontrak  rumah  di  Clrebon  untuk  menyimpan  Narkotika  jenis  Shabu  dan

Ekstasi,   Ialu  Terdakwa  RICKY  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  saksi

Muhamad  Rizki (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian sekltar tanggal

3 Januari  2016,  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon dan  memberitahu Terdakwa

RICKY   bahwa   saksi   Muhamad   Rizki   telah   menyewa   rumah   kontrakan   di

Perumahan   Bumi   Citra   Lestari   Cirebon   dengan   harga   Rpl0.000.000,00

(sepuluh  juta   rupiah)   per  tahun,   maka  Terdakwa   RICKY  menyuruh  saksi
Muhamad  Rlzkl agar menempatl rumah tersebut sambll menunggu pekerjaan.

Terdakwa    RICKY   lalu   memberitahukan   kepada   Sdr.   Asu   bahwa   saksi
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Muhamad  Rizki  telah  menyewa  rumah  kontrakan  di  Perumahan  Bumi  Citra

Lestari Cirebon dengan menggunakan uang Terdakwa RICKY terlebih dahulu;

Bahwa  pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB,  Sdr. Asu (DPO)

menelpon    Terdakwa    RICKY    memberitahukan    bahwa    Sdr.    Asu    akan

memberikan    mobil    untuk    digunakan    saksi    Muhamad    Rizki    melakukan

pekerjaan   menerima   dan   menyerahkan   narkotika   dan   memberikan   uang

pengganti  sewa  rumah,  kemudian  Sdr. Asu  meminta  nomor handphone saksi

Muhamad  Rizki  untuk  diserahkan  kepada  orang  suruhan  Sdr.  Asu  yaitu  Sdr.

Alex (DPO)   yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada saksi Muhamad

Rizki.  Lalu sekitar pukul  14.00 WIB saksi  Muhamad  Rizki menelpon Terdakwa

RICKY  mengatakan  bila  telah  menerima  mobil  Toyota  Rush  hitam  Nopol  8

2191  JA dan uang pengganti sewa rumah kontrakan sebesar RP10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa   selanjutnya      pada   tanggal   6   Januari   2016,   Sdr.   Asu   menelpon

Terdakwa RICKY dan meminta alamat Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon,

karena  orangnya  akan  mengirim  paket  berisi  alat  press,  timbangan,  plastik

alumunium foil dan alat hitung  Ekstasi,  kemudian Terdakwa  RICKY menelpon

dan menanyakan alamat rumah kontrakan di Cirebon kepada saksi Muhamad

Rizki   dan   memberitahu   bahwa  akan  ada   kiriman  paket  berisi  alat  press,

timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ekstasi yang dikirim ke rumah

kontrakan saksi Muhamad Rizki ;

Selanjutnya  pada  tanggal  8  Januari  2016,  Sdr.     Asu  menelpon  Terdakwa

RICKY   memberitahu   akan   menglrim    paket   berisi   handphone   dan   kartu

perdana  untuk  dlgunakan  oleh  saksi  Muhamad  R!zki  setiap  menerima  atau

menyerahkan Narkotlka kepada orang suruhan Terdakwa ;

Kemudian  pada  tanggal  10  Januari  2016,  saksi  Muhamad   RIzki  menelpon

Terdakwa  dan  memberitahukan  bahwa telah  menerima  paket kiriman  berisi  5

buah   handphone  terdiri  dari  2   buah  handphone   Black  Bevy  dan  3  buah

handphone  Nokia serta 2 buah dus berisi  kartu perdana,  kemudlan Terdakwa

menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Asu ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2016, Sdr. Asu menelpon Terdakwa

RICKY dan meminta nomor handphone saksi Muhamad Rizki karena orangnya

Sdr. Asu yaitu saksi Jusman yang merupakan ABK KM Bahari  I dengan route

pelayaran  Selatpanjang  -Cirebon    akan  menyerahkan  10  bungkus  dimana

setiap  bungkusnya  berisi  5.000  butir Ekstasi  dan  memberitahu  apabila  orang

yang   akan   menyerahkan   Ekstasl   menelpon   saksi   Muhamad   Rlzkl,   agar
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menyebutkan      kode      "775"      lalu      Terdakwa      RICKY      menelpon      dan

memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhamad Rizki;

Bahwa  pada tanggal  18 Januari 2016  sekitar pukul  10.00 WIB,  saksi  Jusman

menelepon  dan  meminta  saksi  Muhammad  Rizki  agar  menemuinya  di  Mall

Ramayana    Cirebon    lalu    pada    sekitar   jam    12.00    Wib    saksi    Jusman

menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi Ekstasi;

Selanjutnya    pada    jam     12.30    WIB,    saksi    Muhamad     Rizki     menelpon

memberitahu Terdakwa RICKY bahwa telah menerima 2 (dua) buah dus berisi

Ekstasi    dari    saksi    Jusman    (dilakukan    penuntutan    terpisah).    Kemudian

Terdakwa   RICKY  meminta  saksi  Muhamad   Rizki  untuk  membawa  Ekstasi

tersebut ke Perumahan Bumi Citra  Lestari  Cirebon  untuk dibuka dan dihitung.

Selanjutnya  saksi  Muhamad  Rizki  mengajak  saksi  Fajar  Priyo  Susilo  untuk

membantunya  membuka  bungkus  plastik  kemasan  Ekstasi  dan  menghitung

jumlah   Ekstasi,   setelah   plastik   kemasan   dibuka   dan   dihitung   jumlahnya,

kemudian  Ekstasi  dimasukkan  kembali  ke  plastik alumunium foil  kemudian  di

pres menggunakan alat pres;

Bahwa  saksi  Fajar  Priyo  Susilo  dijanjikan  oleh  saksi  Muhammad  Rizki  upah

sebesar    Rp5,000.000,00    (lima   juta    rupiah)    apabila    selesai    melakuk;n

pekeriaan. Setelah dibuka dan dihitung, saksi Muhamad Rizki memberitahukan

bahwa  2  (dua)  buah dus tersebut masing-masing dus berisi  5  (lima) bungkus

dan  maslng-masing  bungkusnya  berisi  5.000  butir  Ekstasi,  sehingga  totalnya

sebanyak 50.000 (limapuluh ribu) butir Eksfasi;

Bahwa  pada  tanggal  13  Maret  2016,  Sdr.  Asu  kembali  menelpon  Terdakwa

RICKY   untuk   meminta    nomor   handphone   saksi    Muhamad    Rizki    yang

digunakan,   kemudian  Terdakwa  RICKY  menelpon  dan  memberitahu  saksi

Muhamad F}izki bahwa besok saksi Jusman akan menyerahkan 50 (limapuluh)

bungkus  shabu  yang  masing-masing  bungkus  berisi  1  (satu)  kilogram  Shabu

dan  Terdakwa  RICKY  meminta  saksi  Muhammad  Rizki  untuk  menggunakan

kode "775";

Lalu pada tanggal 14 Maret 2016 :

-    Sekira   jam   12.30   WIB,   saksi   Muhamad   Rizki   menelpon   memberitahu

Terdakwa  bahwa  telah  menerima  4(empat)    buah  dus  berisi  Shabu,  dan

Terdakwa  kembali  meminta  saksl  Muhamad  Rizkl  untuk  membawa  Shabu

tersebut ke rumah kontrakan untuk dibuka dan ditimbang;

-    Dan  sekitar  pukul   13.30  WIB  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon  Terdakwa

memberitahu  bahwa  4 (empat)  buah  dus yang  dlterima  dari  saksl  Jusnian

setelah  dibuka  diketahui  bahwa  2  (dua)  buah  dus  masing-rrlasing  berisi  15
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(lima   belas)   bungkus   dimana   masing-masing   bungkusnya   berisi   Shabu

dengan  berat  1  kilogram sedangkan 2 dus lainnya  masing-masing  berisi  10

(sepuluh) bungkus dan masing-masing bungkus berisi shabu dengan berat 1

kilogram,  sehingga  totalnya  sebanyak  50  (lima  puluh)  kilogram  Shabu,  lalu

Terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Asu ;
-    Bahwa   kemudian  Sdr.  Asu  meminta     Terdakwa  untuk  menyerahkan  20

kilogram   Shabu   kepada   seseorang   dengan   kode   "007",   lalu   Sdr.   Asii

memberikan  nomor handphone seseorang dengan  kode "007" tersebut dan

kemudian   Terdakwa   menelpon   Muhamad   Rizki   untuk   menyerahkan   20

kilogram  Shabu  kepada  seseorang  dengan  kode  "007",  dan  berkomunikasi

dengan "007" untuk proses penyerahannya;

-    Kemudian    sekitar    pukul    15.30    WIB,    Muhamad    Rizki    menelpon    dan

memberitahu Terdakwa bahwa 20 kilogram Shabu telah diserahkan kepada
"007"  lalu  Terdakwa  memberitahukan  kepada  Asu  dan  Asu  memberitahu

bahwa temannya yang bemama Acin (DPO) akan menelpon Terdakwa untuk

menerima penyerahan Shabu dan Ekstasi di Jakarta;

-    Sekitar piikul  16.00 WIB, Acin menelpon dan  meminta Terdakwa agar saksi

Muhamad  Rizki menyerahkan  11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi

kepada seseorang di Jakarta;

-    Dan sekitar pukul  16.30 WIB, Terdakwa menelpon dan menyuruh Rizki agar

menyerahkan  11,5  kilogram  Shabu  dan  20.000  butir Ekstasi  yang  disimpan

di dalam tas kepada Sdr. Alex di Jakarta ;

-    Kemudian    sekitar   pukul    20.00   WIB,    saksi    Muhamad    Rizki    menelpon

memberitahu   Terdakwa    bahwa   telah   tiba   di   Jakarta,    lalu   Terdakwa

beritahukan  kepada  Sdr.  Acln  dan  Acin  memberi  nomor  handphone  Alex

kepada Terdakwa  kemudian  nomor handphone Alex Terdakwa  beritahukan

kepada Muhamad Rizki ;

-    Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Muhamad Rizki menelpon dan memberitahu

bahwa  telah  menyerahkan  11,5  kilogram  Shabu  dan  20.000  butlr  Ekstasl

kepada Alex di Jakarta ;

-    Kemudian  sekitar  pukul  21.45  WIB,  Asu  menelpon  dan   meminta   nomor

handphone Muhamad Rizki yang digunakan, karena orangnya Sdr. Asu akan

menyerahkan  35  bungkus  @  berisi  1   kilogram  Shabu  kepada  Muhamad

Rizki  dan  Asu  memberitahukan  bahwa  kode  yang  digunakan  untuk  saksi

Muhamad  Rizki  adalah  "775",     kemudian  Terdakwa  memberitahukan  hal

tersebut kepada Muhamad Rlzki ;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 :
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-    Bahwa  pada  sekira  pukul  11.30  WIB  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa  telah  menerima  1  (satu)    buah  dus  berisi  Shabu  lalu

Terdakwa  meminta  saksi     Muhamad  Rizki,  kemudian  Terdakwa  meminta

saksi  Muhamad  Rizki membawa Shabu tersebut ke rumah dan menghitung

jumlahnya  ;
-    Selanjutnya  pada  pukul   12.30  WIB  saksi   Muhamad   Rizki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa  Shabu  yang  diterima  dari  saksi  Jusman  sebanyak  20

(dua  puluh) bungkus masing-masing  berisi  1  kilogram  Shabu,  kemudian  hal

tersebut  Terdakwa  beritahukan  '(epada  Sdr.  Asu  dan  Asu  meminta    untuk

menyerahkan  20  (dua  puluh)  bungkus  Shabu  tersebut  kepada  seseorang

dengan   kode   "88"   dan   mencatat   nomor   handphone   "88",   setelah   itu

Terdakwa  menelpon  dan  menyuruh  saksi  Muhamad  Rizki  membeli  koper

untuk menyimpan 20 (duapuluh)  bungkus Shabu ;

-    Bahwa   sekitar   pukul   14.15   WIB,   saksi   Muhamad   Rizki   menelpon   dan

memberitahu bahwa 20 (dua puluh) bungkus Shabu telah diserahkan kepada

seseorang   dengan   kode  "88",   kemudian  Terdakwa   memberitahukan   hal

tersebut   kepada   Sdr.   Asu,   lalu   Asu   menyuruh  Terdakwa   kembali   agar

meminta  saksi   Muhamad  Rizki  untuk  menerima   15  (lima  belas)  bungkus

Shabu dari saksi Jusman;

-    Selanjutnya   sekitar   pukul   15.15   WIB,   saksi   Muhamad   Rizki   menelpon

Terdakwa memberitahu telah menerima 1  (satu)  buah dus berisi Shabu dan

Terdakwa menyuruh saksi Muhamad  Rizki membawa Shabu tersebut untuk

dihitung di rumah ;

-    Kemudian  sekltar  pukul   15.30  WIB  saksi   Muhamad   RIzki  menelpon  dan

memberitahu  bahwa  jumlah  Shabu  yang  diterima  sebanyak  15  (Iimabelas)

bungkus    masing-masing    berisi    1    kilogram    Shabu,    sehingga    totalnya

sebanyak  15  (limabelas)  kilogram  Shabu.  Lalu  saat  Terdakwa  beritahukan

kepada    Asu,    kemudlan    Asu    meminta    agar    saksi    Muhamad    Rizki

memasukkan  15  (limabelas)  bungkus  Shabu  tersebut  ke  dalam  koper dan

menyerahkannya kepada seseorang dengan kode "89" ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 :

-    Sekitar pukul  11.30 WIB,  saksi  Muhamad  Rizki  menelpon dan memberitahu

bahwa  15  (limabelas)  bungkus  Shabu  telah  diserahkan  kepada  seseorang

dengan  kode  "89",  kemudian  hal  tersebut  Terdakwa  beritahukan  kepada

Asu,  dan  Asu  meminta  nomor  handphone  Rizki  yang  digunakan,  karena

orang  suruhan Asu  akan  menyerahkan  3 (tiga) buah dus  berisl  Shabu dan

Ekstasi   kepada   Rizki,   dengan  kode  untuk  Rlzkl  adalah   "775",   kemudian
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Terdakwa  menelpon  dan  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Muhamad

Rizki  ;

-    Lalu  sekitar pukul  13.45  WIB,  Muhamad  Rizki  menelpon  dan  memberitahu

telah  menerima  3  buah  dus  berisi  Shabu  dan  Ekstasi,  kemudian Terdakwa

menyuruh menghitungnya dirumah;

-    Sekitar pukul 14.45 WIB, Rizki menelpon dan memberitah bahwa 1  buah dus

berisi 21  bungkus masing-masing  berisi shabu dengan berat  1  kilogram dan

2 buah dus masing-masing berisi 15 bungkus masing-masing bungkus berisi

5.000   butir  Ekstasi,   sehingga  totalnya  sebanyak  21   kilogram  Shabu  dan

150.000 butir Ekstasi;

-    Bahwa   selanjutnya   sekitar   pukul   14.50   WIB,   Terdakwa   menelpon   dan

memberitahu Asu  bahwa  §aksi  Muhamad  Rizki telah  menerima 21  kilogram

Shabu  dan  150.000  butir  Ekstasi  dari  Jusman,  kemudian  Asu  mengatakan

kepada  Terdakwa  untuk  meminta  saksi    Muhamad  Rizki  ke  Jakarta  untuk

menyerahkan   15  kilogram  Shabu  dan  20.000  butir  Ekstasi.  Maka  sekitar

pukul   15.00  WIB  Terdakwa   menelpon   Muhamad   Rizki   agar  menimbang

Shabu  sebanyak  15  kilogram  dan  mengambil  20.000  butir  Ekstasi  untuk

dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta ;

-     Bahwa  sekitar  pukul  17.45  WIB  bertempat  di  Rest  area  Jalan  Tol  Cipali

KM  117  Purwakarta,  Jawa  Barat,  Tim  Direktorat Tindak  Pidana  Narkoba

Bareskrim    Polri    dibawah    pimpinan    AKBP    Dony    Setiawan    berhasil

melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar

Priyo  Susilo  yang  sedang  berada  di  dalam  mobll  Toyota  Rush  Nopol  :  8

2129  JA  dan  setelah  melakukan   penggeledahan   berhasll  menemukan

barang  bukti  antara  lain  berupa  ±  13.0000  (tiga  belas  ribu)  gram  shabu

dan  20.000  (dua  puluh  ribu)  butir  Ekstasi  yang  disembunyikan  di  dalam

speaker mobll  dan  2.000  (dua  ribu) gram  Shabu  yang  disimpan  di  dalam

bantal,  kemudian  sekitar  pukul  19.000  WIB  bertempat  di  kediaman  saksi

Muhammad   Rizki   yang  terletak  di   Perum   Bumi   Citra   Lestari,   Cirebon,

Jawa   Barat,   Tim   Dlrektorat   "ndak   Pidana   Narkoba   Bareskrim   Polri

berhasil  mengamankan  barang  bukti  antara  lain  berupa  ±  24.500  (dua

puluh  empat  ribu  lima  ratus)  gram  Shabu,  160.000  (seratus  enam  puluh

ribu) butir Ekstasi dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ekstasi, dan

dari hasil  intrograsi terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo

Susilo   diperoleh   keterangan   ba`nwa   sejak   bulan   Januari   2016   sampai

dengan  bulan  Maret  2016  saksl  Muhammad  Rizki  melakukan  pekerjaan

dari  saksi  RIKI  GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT (Narapidana di  lapas Klas
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IIA  Narkotika  Jakarta)  untuk  menerima  penyerahan  Shabu  dan  Ekstasi

dari  Jusman  di  Cirebon  kemudian  Shabu  dan  Ekstasi  diserahkan  oleh

saksi  Muhammad  Rizki  kepada  orang  lain  di  Cirebon  dan  Jakarta  atas

instruksi dari  saksi  RIKI  GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT dimana  sebelum

diserahkan  shabu  disimpan  di  rumah  saksi  Muhammad  Rizki  dan  saksi

Fajar Priyo Susilo berperan membantu saksi Muhammad  Rizki ;

-    Namun  setelah  itu  Muhamad  RIzki  tidak  menghubungi  Terdakwa  lagi  dan

Terdakwa tidak dapat menghubungi  Muhamad  Rizki  karena Muhamad  Rizki

telah tertangkap oleh pihak kepolisian ;

Bahwa saksi Awaludin Kanur, SIK dan saksi Ade Laksono, SH bersama Tim

Dittipid     Narkoba     Bareskrim     Polri     berdasarkan     pengembangan     dari

Muhamad   Rizki   dan   Fajar   Priyo   Susilo   (keduanya   diajukan   penuntutan

secara terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dan  memberikan  informasi

bahwa  telah  menerima  pekerjaan  dari  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias

TIO ANGGIAT serta menerima Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari saksi

Jusman   dan   menyerahkan   Narkotika   kepada   orang   lain   atas   instruksi

Terdakwa   RICKY   GUNAWAN   Alias   TIO   ANGGIAT   kemudian    berhasil

menangkap  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias  TIO  ANGGIAT  pada  hari

Kamis  tanggal  17  Maret  2016  sekitar  pukul  05.00  WIB  di  Blok  8  lantai  3

Kamar  3060  Lapas     Klas  11  A  Narkotika  Jl.   Bekasi  Timur  Nomor  170  A

Cipinang,    Jakarta    Timur    lalu    dilakukan    penggeledahan    terhadap    diri

Terdakwa  namun  hanya  ditemukan  2  (dua)  buah  Handphone,  selanjutnya

Terdakwa  berikut  barang  buktlnya  dibawa  ke  Dittipid   Narkoba  Bareskrim

guna  pemeriksaan  lebih lanjut;

Bahwa  atas  barang  bukti  berupa  shabu  maupun  Ekstasi  yang  dibawa  saksi

Jusman   sebelumnya   menerima   telpon   dari   seseorang   yang   mengaku

bernama  saksi  Sugiyanto alias Acai  untuk menerima  penyerahan  Narkotika

jenis  Shabu  dan  Ekstasi  yang  dibawa  Memet dan  Andis  (keduanya  belum

tertangkap/DPO)   dari   Malaysia   untuk   dibawa   dan   diserahkan    kepada

seseorang  di  Cirebon.  Bahwa  saksi  Acai  menerima  pekerjaan tersebut dari

saksi  Karun melalui saksi Abeng untuk melakukan  pekerjaan menerima dan

menyerahkan Narkotika;

Bahwa  dikarenakan  saksi  Karun  tidak  dapat  membaca  dan  menulis  maka

beliau  mengajak  saksi  Abeng    untuk  membacakan,  menulis  pesan  melalui

SMS   dan   mengirimkan   pesan  tersebut  yang   pada  saat  ltu  sama-sama

sedang  menjalani  pidana  dl  Lapas Tanjung  Gusta  Medan  selanjutnya  guna

memperlancar kegiatan  tersebut  Sdr.  Aseng  meminta  kepada  saksi  Karun
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agar   membuka   beberapa   rekening   Bank,   selanjutnya   saksi   Karun  juga

meminta   saksi   Abeng   guna   mencari   orang   untiik   membuka   beberapa

rekening   tersebut  dikarenakan   saksi   Gunawan   pada   saat   itu   sering   ke

Lapas   untuk   mengantarkan   sayuran,   maka   saksi  Abeng   meminta   saksi

Gunawan  membuka  beberapa  rekening  untuk penampungan hasil transaksi

shabu  dan  pil  Ekstasi  serta  melakukan  pembayaran  kepada  orang-orang

yang     turut    dalam     pekerjaan    tersebut    dan    akan     menerima     upah

Rp5.000.000,00   setiap   bulannya,   kemudian  juga   meminta   kepada   saksi

Hendry Unan   juga  untukamembuka  rekening dengan  upah  Rp5.000.000,00

(lima juta  rupiah) per bulan;

Bahwa   atas   pekerjaan   tersebut   saksi   Abeng   memperoleh   upah   sebesar

Rpl5.000.000   sampai   dengan   Rp20.000.000   per   bulan   yang   diberikan

secara  langsung  diterima  dari  saksi  Gunawan,  saksi Jusman  dengan  upah

sebesar   Rpl0.000.000   per   kilogram   Shabu   atau   10.000   butir   Ekstasi,

sedangkan  saksi  Acai  dalam  melakukan  pekerjaan  tersebut  memperoleh

upah  sebesar  Rp  50.000.000  sampai  dengan  Rpl00.000.000  setiap  1  kali

pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya;

Bahwa  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias  TIO  ANGGIAT  menerima  upah

sebesar  Rp30.000.000  (tiga  puluh  juta  rupiah)  per  bulan,  dalam  melakukan

pekerjaan  dari   Sdr.   Asu  dan   Sdr.  Acin  (kediianya   belum  tertangkap/DPO)

untuk     mengkoordinir    saksi     Muhammad     Rizki     dalam     menerima    dan

menyerahkan     Narkotlka    jenis    Shabu    dan     Ekstasi,     sedangkan     saksl

Muhammad  Rizki  menerima  upah  sebesar Rp2.000.000 (dua juta  rupiah) per

kilogram  afau  per  10.000  butir  Ekstasl  dan   saksi   Fajar  untuk  mengemas

Shabu  dan  Ekstasi  dengan  upah  sebesar  Rp5.000.000  (lima  juta  rupiah)

dari saksi Muhammad Rizki setiap selesai melakukan pekerjaan, sedangkan

saksi Jusman, saksi Muhammad Rizki, saksi Acai,  Memet dan Andis (belum

tertangkap/DPO) dan Terdakwa RICKY GUNAWAN Alias TIO ANGGIAT yang

masing-masing    dibayarkan    oleh    saksi    Gunawan    Aminah    dengan    cara

ditransfer ;

Bahwa  pada  tanggal  07  April  2016  sekitar  pukul  10.30  WIB  bertempat  di

area   parkir  Pelabuhan   Muara   Jati   Jalan   Perniagaan,   Lemah   Wungkuk,

Cirebon,  Jawa  Barat,  Penyidik telah  memusnahkan  barang  bukti  Narkotika

yang disita dari Muhammad  Rizki   pada tanggal  16 Maret 2016, sesuai data

pada kolom dimusnahkan sebagai berikut :
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NO JENIS BARANG  BUKTl

JuMLAH (BRUTTO)

YANG  DISITA
SISIHRAN UTKLAB DIMUSNAH l{AN

SATUAN BUTIR GRAM BUT'R GRAM BUT'R CRAM
DISITA DI  MOBIL  TOYOTA RUSH

01

Bantal   merek   TOMMONY   berist   plastlkMatahariberisl4plastikalumunium@berisi500gramkrlstalputihSpekermobilberisi:

1  buah 2.000 5 1.995

02 1   unit

Plastlk     alumunium     @    bertsl     §00gramkris[alputih
20 buah 10.000 5 9.995

Plastik               kuning               berfuliskanGUANYINWANG@berisi1.000gramkristalputih

3 bllah 3.000 5 2.995

Plastik    alumunium    @    berisi    5.00UbutirEkstasibirumudalogoButterfly
4 buah 20.000 5.840 10 3 19.990 5.837

DISITA     DI     RUMAH     PERUM     BUMlCITRA

03

Due  Aqua  berlsi  8  plastlk  alumunlum  @berisi5.000butirEkstaslbirumudalogoButterfly

1  buah 40.000 1 1 .680 10 3 39.990 11.677

c` Dus  Blntang  berisl  8  plastik  aliimunlum

1  buah 40.000 11.680 10 3 39.990 1 1.677
4,t, @   berlsl   5.000  butlr  Ekstasi   blru  muda

<-,`....    I     ..
•Z..C)

logo  Butterfly

z

Dus  K1000  berisi   10  plastik  alumunium

1  buah 50.000 14.GOO 10 3 49.990 14.597`.  --j: , @   berisl   5.000  butir  Ekstasl   blru  muda
.•?.`

d7 logo Butterfly

Tas hitam  bertullskan Singapore berisi  : 1  buah

Plasttk   silver   @   berlsl   5.000   butlrEk8t8slblrumudalogoButterfly
3 buah 15.000 4.380 10 3 14.9sO 4.377

Plastlk   silver   @   berisl   5.000   butlrEkstaslcoklatmudalogoCrown
3 buah 15.COO 4.380 10 3 14.990 4.37T6.995

07

Tag   hltam   komblnasl   blru   merek   PoloClasslcberisl7PlastlkkunlngbertullskanGUANYINWANG@berisl1.000gramkristalputlh

1  buah 7.000 5

08
Plastlk                  Kunlng                  bertuliskanGUANVINWANG@berisi1.000gram

1 7 buati 17.000 5 16.995

09
Plastlk                  Kunin g                  bertullskanGUANVINWANGberislkristalputlh

1  buah 500 5 495

Total Buah 180.000 92.060 60 48 179.940 92.012

Bahwa  Terdakwa  RICKY GUNAWAN  Alias  TIO ANGGIAT dalam  melakukan

permutakatan  .\ahat  dalam   menerima,   mertyadi   perantara   dalam  jual   bell,

menukar,   atau   menyerahkan   Narkctika   Golongan   I   dalam   bentuk   bukan

fanaman yang berafnya me/eb/.A/. 5 ///.rna/ gram tersebut tidak memiliki ijin dan

barang bukti berupa shabu dan ekstasi tersebut bukan untuk digunakan dalam

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa   berdasarkan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Laboratoris   Nomor   :   392

C/Hl/2016/Balal  Lab  Narkoba  tanggal  22  Maret  2016  dari  Balai  Laboratorium
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Narkoba   BNN,   atas   barang   bukti   yang  disita  dari  saksi   Muhammad   Rizki

disimpulkan bahwa :

1.    a.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir  tablet  wama  biru

muda logo ``Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;

b.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir  tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;

c.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;

d.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;

e.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir  tablet  wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111  gram;

f.   1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  10  butir tablet  wama  biru

muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;

2.   a.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 5,2367 gram ;

b.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 4,9276 gram;

c.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 5,0190 gram;

d.  1  (satu) bungkus plastik bening berisl kristal wama putlh dengan berat

netto 5,0396 gram;

e.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putlh dengan berat

netto 5,0255 dram;

f.   1  (satu) bungkus plastik benlng berisi kristal wama putih dengan berat

netto 4,9678 gram;

Setelah   dilakukan   pemeriksaan   secara   Laboratoris   disimpulkan   bahwa

barang bukti  :

3.   Barang  bukti  tablet  wama  biru  muda  dan  coklat  muda  adalah  benar

mengandung  MDMA (Metilendioksi fenetllamina)  dan terdaftar dalam

Golongan   I   nomor  Urut  37  Lampiran   Undang-Undang   RI   Nomor  35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

4.   Barang bukti kristal warr`a putih di dalam bungkus plastik bening adalah

benar  mengandung  Metamfefamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I

nomor  Urut  61   Lampiran  Undang-Undang  RI   Nomor  35  Tahun  2009

tentang Narkotika ;
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Berdasarkan     Berita     Acara     Pemeriksaan     Laboratoris     Nomor:     393

C/Ill/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium

Narkoba  BNN  yang  dilakukan terhadap  bukti yang  disita  dari  saksi Jusman

disimpulkan bahwa  :

1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  warna  putih  dengan  berat

netto 3,9271  gram;

Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara  Laboratoris  disimpulkan  bahwa

barang     bukti    kristal    wama     putih    tersebut    diatas    adalah     benar

mengandung   Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan   I   nomor

Urut  61   Lampiran  Undang-Undang   RI   Nomor  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :

1.    a.1  (satu) bungkus  plastik  bening  berisikan  7 (tujuh)  butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;

b.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet wama biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;

c.  1  (satu) bungkus  plastik  bening  berisikan  7 (tujuh)  butir tablet warna  biru

muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;

d.  1  (satu) bungkus plastik bening  berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;

e.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet wama biru

muda logo "Butterfly' dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram:

f.   1  (satu)  bungkus  plastik beni.ig  berisikan  7  (tujuh)  butir tablet wama  biru

muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;

2.   a.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 5,0383 gram;

b.  1  (satu)  bungkus  plastik  benlng  berislkan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,6965 gram;

c.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,7915 gram;

d.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamlna  dengan  beret

netto 4,8210 gram;

e.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,8060 gram;

f.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,7994 gram;

Hal. 24 darl 33 hal. Put. Nomor 1137 K/Pld.SUB/2017



Perbuatan  Terdakwa  RICKY  GUNAWAN  Alias  TI0  ANGGIAT  bersama-

sama saksi Muhamad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, saksi Sugianto

alias Acai,  saksi  Hendry Unan,  saksi  Gunawan Aminah,  saksi  Karun alias Ahong,

alias  Hanciong,  saksi  Yanto  alias  Abeng  (masing-masing  diajukan  dalam  berkas

terpisah/penuntutan terpisah), Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr.

X, Mr. X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. BIack, Sdr. Asu, Sdr, Ahwa, Sdr. Acln

dan  Sdr.  Aseng  (masing-masing  masuk dalam  DPO) diatur dan  diancam  pidana

dalam  Pasal  112  Ayat  (2) /.uncto  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Cirebon tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

1.   Menyatakan   Terdakwa   RICKY   GUNAWAN   Alias   TIO   ANGGIAT   telah

terbukti  secara  sah  dan  meyakin;t`an  melakukan  tindak  pidana  "ranpa  hak

atau  melawan  hukum,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan

Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman"    melanggar pasal   dakwaan  Pr.ima.ir

Pasal   114  Ayat  (2) /.uncto  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35

Tahun   2009   tentang   Narkotika      (sebagaimana   dalam   Dakwaan   Primair

Penuntut Umum) :

2.   Menjatuhkan   pidana   terhadap   Terdakwa   RICKY  GUNAWAN   Alias   TIO

ANGGIAT dengan pidana Mall ;

3.   Menyatakan barang bukti:

1.  Sisa  barang  bukti  yang disita dari  saksi  Muhammad  Rizki  setelah dilakukan

Lab. Sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian :

a.  1  (satu)  bungkus plastik  bening  berisikan  7  (tujuh) butlr tablet wama  blru

muda logo "Butterfly" ;

b.  1  (satu)  bungkus  plastlk benlng  berislkan  7  (tujuh)  butlr tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" ;

c.  1  (satu)  bungkus plastik  bening  berisikan  7  (tujuh) butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" ;

d.  1  (satu)  bungkus  plastik bening  berisikan  7  (tujuh)  butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" ;

e.  1  (satu)  bungkus plastik bening  berisikan  7 (tujuh)  butir tablet wama  biru

muda logo "Butterfly" ;

f.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7 (tujuh)  butir tablet wama  biru

muda logo "Crown" ;

2.  Sisa hasil Lab. Sebanyak 28,9527 gram sabu, dengam rincian sebagai :
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a.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 5,0383 gram;

b.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,6965 gram;

c.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,7915 gram;

d.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  Metamfetamina  dengan  berat

netto 4,8210 gram;

e.  1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,8060 gram;

f.   1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal  wama  putih  dengan  berat

netto 4,7994 gram;

3.  Sisa  barang bukti yang disita dari terdakwa JUSMAN setelah dilakukan Lab.

dengan berat netto 3,857 gram ;

4.

NO                           I                          TENIS BARANG BUKTI
JUMLAH

DISITA DARI MUHAMMAD RIZKI
DISITA DI M0BIL TOYOTA RUSH

01 Handphone Nokia bin sincard 081285314063 1 buah
02 Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347 1 buah
03 Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341 1 buah

04
Bantal    merek   TOMMONY   berisi   plastik    Matahari   berisi   4    plastik 1 buah
alumunium @ berisi 500 Fp.am kristal putih

05 Speker mobfl berisi : 1 unit
A Plastik alumunium @ berisi 500 jzram kristal putih 20 buah
B Plastik  kuning  bertuliskan  GUANYINWANG  @  berisi  1.000  gram 3 buah

kristal i>utth
C Plastik  alumunium  @  berisi  5.000  butir  EkstAsi  biru  muda  logo 4 buah

Butterfly
DISITA DI KAMAR RUMAH DI PERUM BUMI CITRA

06
Dus Aqua berisi 8 plastik aLlumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda 1 buah
lot:o Butterfly

07
Dus  Bintang  berisi  8  plastik  alumunium  @  berisi  5.000  butir  Ekstasi  biru 1 buah
muda logo Butterfly

08
Dus  K1000  berisi  10  plastik  alumunium  @  berisi  5.000  butir  Ekstasi  biru 1 bual\
mudaL logo Butterfly

09 Tas hitam bertuliskan Sinfapbre berisi : 1 buch
A   I  Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly 3 buah
8    I  Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda lofo Crown 3 bual\

10
Tas  hitam  kombinasi  biru  merek  Polo  Classic  berisi  7  Plastik  kuning 1 buah
bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 I:ram kristal puth

1112 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 fFTam Kristal 17 buah
Plastik kuning bertuliskan GU                  ANG berisi kl.istal I)utih 1 buah

ALAT BUNGKUS NARKOTIKATimban2andiritalmerekExcellent
13 2 buck
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14 Alat pres 5 buah
15 Plastik aluminium 3rol
16 Alat hitung Ekstasi 20 buah
17 Gunting 2 buall
18 Sendok plastic 9 buall
19 Tempat isolasi coklat 2 buah
20 Plastik MaLtaLhari berisi plastik bekas bungkus Ekstasi 1 bunfkus
21 Palstik hitam berisi plastik klip 1 bungkus
22 Handphone baru merek Nokia hitam 3 buah
23 Hand|)hone baLru merek Nokia biru 1 buah
24 Dus berisi 40 simcard simpati baru 1 buah

DISITA DARI FA]AR PRIYO SUSILO
01 Handphone Nokia hitam simcard 082317474693 1 buah

|ENIS BARANG BUKTI

DISITA DARI TERDAKWA RICKY GUNAWAN
hone Samsun utih simcard 081806026829
hone Blackber utih simcard 081293994865

NO •   JENIS BARANG BUKTI
JUMLAH

DISITA DARI JUSMAN
01 Handphone Nokia hitam simcard 081249962928 1 buah
02 Handphone Samsunf hitam simcard 08127596222 1 buah
03 KAI'AL KM BAHARI I
04 Handphone Strawberry putih simcard 082383886738 1 buah
05 Plastik klip berisi kristal putih 1 buah

DISITA DI KANTOR DITTIPIDNARKOBA
01 Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326 1 buah
02 Karfu BNI Platinum Nomor 5198930670007326 1 buah
03 Buku Pelaut 1 buah

NO ]ENIS BARANG BUKTI JUMLAH

DISITA DARI SUGIANTO Ale ACAI
01 Handphone Nokia hitam simcard 082384502618 1 buah
02 Handphone Nok a Bin simcaLrd 081274008808 1 buah
03 Handphone Nokia Biru simcard 085271288808 1 buah
04 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek 015901030708500 1 buah

NO ]ENIS BARANG BUKTI JUMLAH
D[SITA DARI ABENG

()1 Handphone Samsung biru simcard 082310493598 1 buah

Atas   sisa   barang   bukti   dan   barang   bukti   lainnya,   seluruhnya  digunakan

dalam perkara atas nama Terdakwa JUSMAN ;

4.   Menetapkan   agar   biaya   perkara   sebesar   Rp5.000,00   (lima   ribu   rupiah)

dibebankan kepada Negara ;

Membaca         Putusan         Pengadilan         Negeri         Cirebon         Nomor

152/Pid.Sus/2016/PN   Cbn,   tanggal   11   Januari   2017  yang   amar  lengkapnya

sebagai berikut :
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1.   Menyatakan  Terdakwa   RICKY  GUNAWAN   Alias  TIO   ANGGIAT  ters6but

diatas,   terbukti   secara   sah   dan   meyakinkan   bersalah   melakukan   tindak

pidana  "Permufakatan jahat tanpa  hak dan  melawan  hukum  menerima  dan

menyerahkan  Narkotika  Goiongan  I  bukan tanaman yang  beratnya  melebihi

5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2.   Menjatuhkan    pidana    kepada    Terdakwa    RICKY   GUNAWAN    alias   TIO

ANGGIAT oleh karena itu dengan pidana Mati ;

3.   Menetapkan barang bukti berupa :

1.    1  (satu) unit  mobil Toyota Rush  warna hitam Nomor Polisi 8 2129 JA;

2.    1  (satu) buah handphone Nokia biru simcard 081285314063;

3.   1  (satu) buah handphone Blackberry hitam simcard 082284903347;

4.   1  (satu) buah handphone Blackberry hitam simcard 082284903341 ;

5.    1  (satu)  buah  bantal  merk  Tommy  berisi  plastik  matahari  berisi  34  (tiga

puluh   empat)  plastik  alumunium   @   berisi  500  gram   kristal  putih  total

2.000 gram  kristal  putih;

6.    1  (satu) unit speaker mobil berisi:

-     20  (dua   puluh)  buah  plastik  alumunium  @   berisi   500  gram   kristal

putih, total jumlah  10.000 gram  kristal putih;
-     3  (tiga)  buah  plastik  kuning  bertuliskan  Guanyinwang  @  berisi  1.000

gram  kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal  putih;
-     4  (empat)  buah    plastik  @  berisi  5.000  butir  Ekstasi  biru  muda  logo

Butterfly total jumlah   20.000 butir pil;

7.    1  (satu) buah handphone   Nokia hitam simcard 082317474693;

8.   1  (satu)  buah  dus  Aqua  berisi  8  plastik  alumunium  @  berisi  5.000  butir

Ekstasi  biru  muda  logo  Butteffly yang  berisi  40.000  butlr seberat  11.680

Gram.  ;

9.   1  (satu) buah dus Bintang   berisl 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir

Ekstasi  biru  muda  logo  Butterfly yang  berisi  40.000  butir seberat  11.680

Gram.  ;

10.1   (satu)  buah  dus  K1000  berlsl  10  plastik    alumunium    @  berisl  5.000

butir  Ekstasi  biru  muda  logo  Butteffly  yang  berisi  50.000  butir  seberat

14.600 Gram.  ;

1 1 . 1  (satu) buah tas hitam   bertuliskan Singapore berisi :

a.   3 (tiga) buah plastik silver @ berisi  5.000 butir Ekstasi biru muda  logo

Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram :

b.   3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butlr Ekstasl biru coklat logo

Crown yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram:
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12.1   (satu)  buah  tas  hitam   kombinasi     biru  merk     Polo  Classic  berisi  7

plastik kuning   bertuliskan   Guanyinwang   yang  berisi  1.000 Gram  Kristal

putih;

13.17 (tujuh  belas) buah   plastik kuning   bertuliskan  Guanyinwang  @   berisi

1.000 Gram Kristal seberat 17.000 Gram;

14.1  (satu)  buah   plastik kuning   bertuliskan  Guanyinwang  berisi  kristal  putih

seberat 500 Gram;

Untuk  barang  bukti  bemupa  Sabu-sabu  dan  Ekstasi  telah  dimusnahkan

oleh   penyidik   pada   tanggal   07   April   2016   sekitar   pukul   10.30   WIB

bertempat di Area parkir Pelabuhan  Muara Jati Jalan  Pemiagaan,  Lemah

Wungkuk,   Cirebon  Jawa   Barat,   sehingga   untuk   barang   bukti   berupa

Ekstasi   dan    sabu-sabu   yang    dimusnahkan   sebanyak   179.940   butir

Ekstasi  dan  39,470  gram  Sabu,  barang  bukti  yang  disisihkan  sebanyak

60 butir Ekstasi dan 30 gram Sabu, Sisa barang bukti yang disita dari saksi

Terdakwa  I     setelah  dilakukan  Lab  sebanyak  42  butir  Ekstasi,  dengan

rincian:

1.  a.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tujuh)  butir  tablet  wama
I

biru muda logo "Butterfly" ;

b.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tujuh)  butir tablet wama

biru muda logo "Butterfly" ;

c.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tiijuh)  butlr tablet  wama

biru muda logo "Butterfly" ;

d.  1  (satu)  bungkus  plastik bening  berisikan  7  (tujuh)  butlr tablet wama

biru muda logo "Butterfly" :

e.  1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tujuh)  butir tablet wama

biru muda logo "Butterfly" ;

f.   1  (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tujuh)  butir tablet warna

biru muda logo "Crown" ;

2.  a.  1  (satu) bungkus plastik benlng berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 5,0383 gram;

b.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan beret

netto 4,6965 gram;

c.  1  (satu) biingkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 4,7915 gram;

d.  1  (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 4,8210 gram;
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e.  1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 4,8060 gram;

f,   1  (satu) bungkus blastik bening berisi kristal wama putih dengan berat

netto 4,7994 gram ;

3.  Sisa  barang  bukti  yang  disita dari Terdakwa JUSMAN  setelah dilakukan

Lab. dengan berat netto 3,857 gram.

15.2 (dua) buah timbangan   digital merek Excellent;

16. 5 (lima) buah alat pres;

17. 3 (tiga) rol plastik alumunium;

18. 20 (dua puluh) buah alat hitung  Ekstasi;

19. 2 (dua) buah gunting;

20. 9 (sembilan) buah sendok plastik;

21. 2 (dua) buah tempat isolasi coklat;

22.1  (satu) bungkus plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ekstasi;

23.1  (satu) bungkus plastik hitam berisi  plastik klip;

24. 3 (tiga) buah handphone baru merk Nokia Hitam;

25.1  (satu) buah handphone baru merk Nokja Biru;

26.1  (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;

27.1  (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard   081249962928;

28.1  (satu) buah Handphone Samsung Hitam simcard 08127596222;

29.1  (satu) buah Handphone Strawberry putih simcard 082383886738;

30.1  (satu) buah plastlk kllp berlsl krlstal  putih;

31.1  (satu) unit Kapal  Bahari  I;

32.1  (satu) buah handphone Samsung putih slmcard 081806026829;

33.1  (satu) buah handphone Blackberry putih simcard 081293994865;

34.27  (dua  puluh  tujuh)  lembar fotokopi    dokumen  kapal  KM  Bahari  I  yang

dilegalisir sesuai dengan aslinya;

35.11   (sebelas)     Iembar  fotokopl   buku   Sijll     KM   Bahari   I   yang  dilegallslr

sesuai dengan aslinya;

36.1   (satu)  buah  Buku  Tabungan  BNI  Nomor  Rok  0071159398  atas  nama

Jusman;

37.1  (satu) buah Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326:

38.1  (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;

Barang  bukti  ini  masih  dlperlukan  untuk  pemeriksaan  perkara  atas  nama

Terdakwa  Sugianto  Alias  Acai  maka  barang  bukti  irti  dikembalikan  kepada

Penuntut   Umum   untuk   digunakan   dalam   perkara   atas   nama   Terdakwa

Sugianto alias Acai;
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4.   Membebankan kepada   Terdakwa untuk membayar biaya  perkara    sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca   Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  di   Bandung  Nomor

43/PID.SUS/2017/PT.BDG,   tanggal   15   Maret   2017   yang   amar   lengkapnya

sebagai berikut :

-    Menerima   permintaan   banding  dari  Penasehat  Hukum  Terdakwa  dan

Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-    Menguatkan   Putusan   Pengadilan   Negeri   Cirebon   tanggal   11   Januari

2017    Nomor    152/Pid.Sus/2016/PN.    Cbn,    yang    dimintakan    banding

tersebut ;

-    Membebankan    biaya    perkara    kepada    Terdakwa    di    kedua    tingkat

peradilan   yang   dalam   tingkat   banding   sebesar   Rp3.000,00   (tiga   ribu

rupiah) ;

Mengingat  Akta  tentang  Permohonan  Kasasi  Nomor  10/Akta  Pid/2017/

PN      Cbn.     /.uncto      Nomor      152/Pid.Sus/2016/PN      Cbn.     /.I/ncfo      Nomor

43/PID.SUS/2017/PT  BDG  yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri

Cirebon   yang   menerangkan,   bahwa   pada  tanggal   30   Maret  2017   Penuntut

Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Kota  Cirebon  mengajukan  permohonan  kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan   Memori   Kasasi   tanggal   11   April   2017,   dari   Penuntut

Umuni   sebagai   Pemohon  Kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Cirebon  pada tanggal  12 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang      bahwa      putusan      Pengadilan     Tinggi     tersebut     telah

diberitahukan   kepada   Penuntut   Umum   pada   tanggal   20   Maret   2017   dan

Penuntut  Umum  mengajukan  permohonan  kasasl  pada tanggal  30  Maret 2017

serta   memori   kasasinya   telah   diterima   di   Kepaniteraan   Pengadilan   Negeri

Cirebon   pada   tanggal   12   April   2017   dengan   demlkian   permohonan   kasasi

beserta  dengan  alasan-alasannya  telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan

dengan  cara  menurut  undang-undang,    oleh    karena    itu    permohonan  kasasl

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang  bahwa  alasan-alasan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan yang ada di dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut

Umum  telah  diambil  alih  di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cirebon  Nomor

152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn   tanggal   11    Januari   2017   dan   terhadap   Putusan

Pengadilan   Tinggi   Jawa   Barat   di   Bandung   No.   43/PID.SUS/2017/PT.BOG
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tanggal  15  Maret  2017  yang  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cirebon

Nomor  152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn  tanggal  11  Januari  2017,  maka  Kami  Jaksa

Penuntut Umum sependapat atau mendukung  Putusan Pengadilan Tinggi Jawa

Barat ;

Menimbang     bahwa    terhadap    alasan-alasan     kasasi    Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
-     Bahwa  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  tidak  dapat  dibenarkan  karena

putusan Judex Fact/. pengadilan Tinggi yang  menguatkan  putusan Judex
Facf/.   Pengadilan   Negeri   yang   menyatakan   Terdakwa   telah   terbukti

secara    sah    dan    meyakinkan    bersalah    melakukan    tindak    pidana
"Permufakatan  jahat  tanpa   hak  dan   melawan   hukum   menerima   dan

menyerahkan   Narkotika   Golongan   I   bukan   tanaman   yang   beratnya

melebihi  5  gram"  dan  merijatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  dengan

pidana  Mati  tidak salah  menerapkan  hukum.  Judex Facfi. telah  mengadili

Terdakwa dalam perkara a q{/a sesuai hukum acara pidana yang berlaku,

serta tidak melampaui kewenangannya.

Bahwa   selain   itu   alasan   kasasi   Penuntut   Umum   yang   menyatakan

sependapat  atau  mendukung  putusan  JL/dex  Facf/.    bukan  merupakan

alasan  kasasi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  253  KUHAP,

karena  pemeriksaan  kasasi  hanya  berkenaan  dengan  tidak  diterapkan

suatu    peraturan    hukum    atau    peraturan    hukum    t!dak    diterapkan

sebagaimana  mestinya  atau  apakah  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan

menurut  ketentuan  undang-undang  atau  apakah  pengadllan  melampaui

batas wewenangnya

Menimbang  bahwa     berdasarkan     pertimbangan     di  atas,     lagi     pula

temyata   putusan  Jut/ex  Facfi.  dalam   perkara   ini  tldak  bertentangan  dengan

hukum   dan/atau   undang-undang,   maka   permohonan   kasasl   tersebut   hamus

ditolak  ;

Menimbang   bahwa  oleh   karena  Terdakwa  dijatuhi   pldana   mati   maka

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan  Pasal  114  Ayat  (2) /.uncfo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotlka,  Undang-Undang  Nomor  8

Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun

2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985

tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
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Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  periindang-undangan  lain  yang

bersangkutan ;

MENGADILl:

Menolak   permohonan   kasasi   dari   Pemohon   Kasasi/Penuntut  Umum

pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, tersebut ;
Membebankan  biaya  perkara  pada  semua  tingkat  peradilan  dibebankan

kepada Negara ;

Demikianlah    diputuskan    dalam    rapat    permusyawaratan    Mahkamah

Agung  pada  hari  Senin  tanggal  21  Agustus  2017  oleh  Dr.  H.  Suhadi,  S.H.,

M.H,   Hakim   Agung   yang   ditetapkan`  oleh   Ketua   Mahkamah  Agung   sebagai

Ketua   Majelis,   Desnayeti  M.,  SH.,  MH.  dan   Maruap  Dohmatiga  Pasaribu,

S.H.,  M.Hum.,  Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim  Anggota,

dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan  tanggal  itu

juga  oleh  Ketua  Majelis  beserta  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,  dan  dibantu

oleh  Agustina  Dyah  Prasetyaningsih,  S.H.,  Panitera  Pengganti  dengan tidak

dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdak`^/a.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti  M.,  S.H.,  M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua  Majelis:

ttd./

Dr.  H.  Suhadi,  S.H.,  M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH    AGUNG   R.I.

a.n.Panitera
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