
PUTUSAN
Nomor    44/PID.SuS/2017/PT.BDG

}

-,\.

DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA

Pengadilan    Tinggi    Jawa    Barat    di    Bandung    yang    memeriksa    dan

mengadili    perkara-perkara    pidana    pada    peradilan    tingkat    banding    telah

menjatuhkan  putusan seperti tersebut dibawah  ini,  dalam  perkara Terdakwa  :  --

Nama  lengkap

Tempat lahir

Umur/tgl.  Lahir

Jenis  kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

SUGIANTO   Alias ACAI  ;

Tanjung  Pinang   ,

29 Tahun / 20  September  1982  ;

Laki-laki  :

Indonesia  .,

Jl.Sadar Rt 08 / Rw -Kel  Simpang tetap

Darus  lchsan   Kec   Dumai  Barat  Kota  Dumai

Proplnsi  Riau  :

Islam   :

Wiraswasta   ,

Terdakwa  ditangkap  Penyidik  sejak  tanggal    19  Maret  2016  s/d  tanggal  22

Maret   2016  sesuai dengan  Surat  Perintah  Penangkapan  No.  SP/kap/.B-5 -

105   /Ill/2016/Dittipdnarkoba,   tanggal   19   Maret   2016,   sejak     tanggal   22

Maret 2016  ;

2.     Perpanjangan  Penangkapan  Nomor     Spp/Kap/B-5/105.a/Ill/DititipNarkoba

tanggal   22  Maret   2016 sejak tanggal  25  Maret 2016  ,

Terdakwa  ditahan  dalam  tahanan  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  berdasarkan

Surat  Perintah  / Penetapan  Penahanan  oleh  `   -------------------------------------------

1.      Penyidik,     No  Sp-Han/B  9-82/Ill/2016/Dititlpldnarkoba     tanggal     25     Maret

2016  sejak  tanggal  25  Maret  2016  s/d  tanggal  13  April  2016  ,

2       Perpanjangan      Penuntut      Umum      tanggal       11       April      2016      Nomor:

195/E.4/EUH.I/4/2016  sejak tanggal.14 April  2016  s/d  23  Mei  2016  ;

3.     Perpanjangan  Pengadilan  Negeri  Purwakarta  tanggal  16  Mei  2016  Noimor:

56/Pe.Pid/2016/PN.Pwk.  sejak tanggal  24  Mei  2016  s/d  22  Juni  2016  ;

4.     Perpanjangan   Penahanan   Pengadilan   Negeri   Purwakarta  tanggal  9  Juni

2016  Nomor   74/Pen.Pid/2016/PN.Pwk.  sejak  tanggal  23  Juni  2016  s/d  22

Juli  2016  :
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5.       Penuntut  Umum  tanggal  21   Juli  2016   Nomor:   762/0.211/Euh.2/07/2016

sejak tanggal  21  Juli 2016  s/d  9 Agustus 2016  ,

6.     Perpanjangan  Pengadilan  Negeri  Cirebon  tanggal  5  Agustus  2016  Nomor:

45/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Cbn.    sejak    tanggal    10    Agustus    2016    s/d    8

September 2016  ;

7.     Hakim  Pengadilan  Negeri  Cirebon   Nomor .176/Pen.Pid.Sus/2016/Pn.Cbn,

tanggal  23  Agustus  2016,  sejak  tanggal  23  Agustus  2016  s/d  tanggal  21

September 2016  ;

8.     Perpanjangan        Ketua        Pengadilan         Negeri        Cirebon         Nomor

176/Pen  Pid  Sus/2016/Pn.Cbn,   tanggal   7   September  2016   sejak  tanggal

22  September 2016  s/d tanggal  20  November 2016  ;

9      Perpanjangan  penahanan  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  ke-1

tertanggal    3    November   2016    Nomor   427/Pen/Pid/2016/PTBDG    sejak

tanggal  21  November 2016  s/d   tanggal 20  Desember 2016  ,

10.  Perpanjangan  penahanan  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  ke-2

tertanggal  9  Desember 2016,  sejak tanggal  21  Desember 2016  s/d  tanggal

19  Januari  2016  ;

Penahanan    oleh Hakim    Pengadilan    Tinggi    Jawa    Barat,    berdasarkan

netapan   tanggal   23   Januari   2017   Nomor       17/Pen/Pld/2017/PT.BDG,

jak tanggal  16  Januari  2017  sampai  dengan tanggal  14  Februari  2017  .,

rpanjangan  Penahanan  oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat,

erdasarkan   Penetapan   tanggal   25   Januari   2017   Nomor        17/Pen/Pid/

2017/PT.BDG,  sejak  tanggal  15  Februari  2017  sampai  dengan  tanggal  15

Apr,I  2017  ;

Terdakwa   didampingi   Penasihat   Hukumnya   Budi   Sampurno,   SH,   Valentino

Revol  Korompis,  SH.  M.KN,  Soni  Ramdhani,  S.H.,    Advokat  /  Pengacara  dari

kantor  Hukum  Kcase  Law  Office  di  lmperium  Plaza  Blok  LG-01,  Jl.  Kuningan

Madya   Kav.   5-6   Jakarta,   berdasarkan   Surat   Kuasa   Khusus   tertanggal   11

Januari   2017   yang   didaftarkan   di   Kepaniteraan   Pengadilan   Negeri   Cirebon

tanggal  16  Januari  2017   .,

Pengadilan  Tinggi  Tersebut  ;   -----------------------------------------------------

Telah  membaca  Penetapan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat

tanggal  13  Februari  2017  Nomor  44/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG    serta  berkas

perkara    Pengadilan    Negeri    Cirebon    tanggal    11 Januari    2017    Nomor    :
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153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.  dan  surat-surat yang  bersangkutan  dengan  perkara

tersebut  :   -------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca,    Surat   dakwaan   dari    Penuntut    Umum    Kejaksaan    Negeri

Cirebon   tertanggal   15   September  2016,   Nomor   Register   Perkara   .   PDM-Ill/

Cireb/07/2016,  yang  berbunyi  sebagai  berlkut      -----------------------------------------

PRIMAIR  :

Bahwa   ia   Terdakwa     SUGIYANTO   alias  ACAl   bersama-sama  dengan

KARUN  alias  AHONG,  ANTON  alias  ABENG,  MUHAMAD  RISKl,  FAJAR  PRIYO

SUSILO,   RICKY   GUNAWAN   alias   TIO   ANGGIAT   dan   JUSMAN   (keenamnya

dilakukan   penuntutan   secara   terpisah)   serta   ANDIS   dan   MEMET   (keduanya

belum  tertangkap),  pada  tanggal   16  M.aret  2016  sekitar  pukul   17.45  WIB,  atau

setidak-tidaknya   pada   suatu   waktu   dalam   bulan   Maret   2016,   atau   setldak-

tidaknya  masih  pada  sekitar tahun  2016,  bertempat di  Kel   Simpang  Tetap  Darul

lchsan  Kec.Dumai  Barat  Kota  Dumai  Propinsi  Riau,    setidak tidaknya  pada  suatu

tempat  lain  dimana    Pengadilan  Negeri  yang  didalam  daerah  hukumnya  terdakwa

bertempat   tinggal,   berdiam   diri   terakhir,   ditempat   ia   diketemukan   atau   ditahan

hanya  berwenang  mengadili  perkara  terdakwa  tersebut,  apabila  tempat  kediaman

bagian  besar saksi yang  dipanggil  lebih  dekat pada tempat PengadHan  Negeri  itu

ipada  tempat  kedudukan   Pengadilan   Negeri   yang   didalam  daerahnya  tindak

ana  itu  dilakukan  sebagaimana    ketentuan  Pasal  84  ayat  (2)  KUHAP,    maka

ngadilan   Negeri   Cirebon      dalam      perkara   ini      berwenang   memeriksa   dan

mengadili  perkaranya,  telah  melakukan  percobaan  afau  permufakafan /.ahaf

untuk  melakukan tindak  pidana  narkotika dan  Prekursor Narko{ika dengan

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 beratnya

me/eb/.hi.  5  ///.rna/  gram  ,  Perbuatan  tersebut  dilakukan    terdakwa  dengan  cara

dan  keadaan  sebagai  berikut  .------------------------------------------------------------------

-----     Bermula   pada  tanggal  01   September  2015  terdakwa  ditawari   pekerjaan

oleh    saksi    KARUN    (yang    perkaranya    disidangkan    Terpisah)    untuk

memonitor  dan  mengawasi  datangnya  Shabu  dan  Ecstacy  yang  dibawa

MEMET  dari   Malaysia  ke  Selatpanjang   untuk  diserahkan   kepada  saksi

JUSMAN   sebagai  orang  yang   bekerja  di  sebuah   kapal  di  Selatpanjang

(yang  perkaranya  disidangkan  terpisah),  selanjutnya  Shabu  dan  Ecstasy

tersebut  agar  di   serahkan   kepada   Mrx,   Mr.Xl   dan   saksi

perkaranya dis'idangkan terpisah) d.I  Cirebon.
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Kemudian   saksi   KARUN   menawarkan   bayaran   atas   pekeriaan   tersebut

kepada   terdakwa   yaitu   sebesar   Rp  50  000  000`-   (lima   puluh  iuta   rupiah)

sampai   dengan    Rp  100,000.000,-    (seratus   juta    rupiah)    untuk   satu    kali

melakukan  pekerjaan,  dan terdakwa  menerima tawaran  pekerjaan tersebut.

Selanjutnya  saksi  KARUN  menyuruh  terdakwa  agar  membeli  Handphone

dan   Simcard  untuk  dipergunakan  dalam  melakukan   pekerjaan  menerima

dan   menyerahkan   Narkotika   dan   Simcad   yang   sudah   digunakan   dalam

pekerjaan  agar dibuang dan  diganti  dengan  Simcard  baru  untuk  melakukan

pekerjaan,  agar  tidak  dicurigai  dan  diketahui  sehingga    terdakwa  sepakat

menyetujuinya.

Bahwa  setelah  terdakwa  menerima  tawaran  pekeriaan  dari  saksi  KARUN,

pada  hari  yang  sama  terdakwa  melalui  handphone  menawarkan  pekerjaan

kepada  saksi  JUSMAN   untuk   menerima  Shabu  dan  Ecstacy  yang  dibawa

dari  Malaysia  oleh  MEMET  dan  ANDIS   (keduanya  belum  tertangkap)  ke

Selatpanjang,  untuk  kemudian  dibawa  ke  Cirebon  agar diserahkan  kepada

seseorang,  dan  nomor  Handphonenya  akan  diberitahu  setelah  Shabil  dan

cstacy sampai di  Cirebon.

ahwa    terdakwa    menawarkan    kepada    saksi    JUSMAN     untuk    upah

ekerjaan   tersebut   sebesar   Rp.    10.000.000,-(sepuluh   juta   rupiah)   per

ilogram     Shabu     atau     per    Rp.10.000.     butir    Ecstacy,     dan    terdakwa

menyuruh   saksi   JUSMAN   agar   membeli   Handphone   dan   Simcard   baru

untuk    pekerjaan  tei`sebut,  dan  berpesan  agar  membuang  Simcard  setelah

dipergunakan  dalam  satu  kali  pekerjaan,  dan  membeli  Simcard  yang  baru

untuk  pekerjaan  berikutnya,  dan  atas  tawaran  tersebut,  saksi  JUSMANpun

menerima.

Selanjutnya  pada  tanggal  20  Februari  2016,  saksi  KARUN  disuruh ASENG

(belum  tertangkap)  untuk  mengambil  Narkotika  jenis  Shabu  sebanyak  106

kilogram   dan   Ectasy   150.000  butir  ke   Malaysia,   lalu     saksi   KARUN   pun

menanyakan   kepada   ANDIS   (belum   tertangkap)   "kapan   berangkat   ke

Malaysia",   dan ANDIS  pun  memberitahu  berangkat ke  Malaysia  pada  esok

hari,   kemudian   hal   tersebut   beritahukan   saksi   KARUN   kepada   ASENG

(DPO).

Bahwa    pada   tanggal   22    Februar.I   2016,    saks.I    KARUN    diberitahu   oleh

ASENG   (belum   tertangkap)     bahwa   Shabu   sebanyak   106   kilogram   dan

Ectasy   150.000   butir   dari   Malaysia   sudah   diterima   oleh   ANDIS   (belum

tertangkap),      kemuclian     menyuruh     saksi      KARUN      untuk     memonitor
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penyerahan   Shabunya   kepada   saksi   JuSMAN   di   Selatpanjang   untuk   di

bawa    ke    Cirebon    agar    diserahkan    kepada    seseorang    yang    nomor

handphonenya  akan diserahkan  oleh ASENG  (belum tertangkap).

Bahwa   pada  tanggal   23   Februari   2016,   saksi   KARUN   diberitahu  ANDIS

(belum  tertangkap)  sudah  terima   Shabu  dari  ASENG  (belum  tertangkap)

dan  besok  akan  tiba  di  Selatpanjang,  kemudian  hal  tersebut  saksi  KARUN

beritahukan  kepada  terdakwa  untuk  memberitahukan  hal  tersebut  kepada

saksi  JUSMAN,  kemudian  saksi  KARUN  memberitahu  nomor  handphone

saksi  JUSMAN  kepada ANDIS  (belum tertangkap)

Bahwa  pada  tanggal  24  Februari  2016  terdakwa  menyuruh  saksi  JUSMAN

menerima  2  buah  dus   berisi    Narkotika   dari   ANDIS  (belum  tertangkap)  di

Selat  panjang,     selain     itu       menyuruh   saksi  JUSMAN   agar  menyimpan

Shabu   tersebut   terlebih   dahulu    karena    akan    ada    Shabu   yang   akan

diserahkan  MEMET (belum tertangkap)  kepada  saksi  JUSMAN

Bahwa  pada  tanggal  27  Febi.uari  2016  saksi  KARUN   melalui  Handphone

disuruh   oleh   ASENG   (belum   tertangkap)   untuk   mengambil   Shabu   dan

Ectasy   ke  Malaysia  dan  apabila  orang yang  disuruh  mengambilnya   .

Bahwa   pada   tanggal   28   Februari   2016,   terdakwa   disuruh   kembali   oleh

KARUN     untuk    menanyakan    tentang     keberangkatan     MEMET    (belum

ertangkap)  ke  Malaysia,  kemudian  terdakwa  memberitahu  KARUN  bahwa

MEMET  (belum  tertangkap)   akan   berangkat  ke   Malaysia   keesokan   hari,

kemudian      saksi      KARUN      (yang      perkaranya      disidangkan     terpisah)

memberitahu  hal tersebut kepada ASENG  (belum tertangkap).

Bahwa   pada   tanggal   01   Maret   2016,   saksi   KARUN   diberitahu   ASENG

(belum   tertangkap)   bahwa   Shabu   dan   Ecstasy   sudah   diterima   MEMET

(belum     tertangkap),     kemudian     menyuruh     KARUN     untuk     memonitor

penyerahan  Shabunya  kepada  JUSMAN  di  Selatpanjang   untuk  di  bawa  ke

Cirebon  agar    diserahkan  kepada  seseorang  yang   nomor  handphonenya

akan  diserahkan  oleh ASENG  (belum  tertangkap),  kemudian  saksi  KARUN

pun  memberitahukan  hal tersebut kepada terdakwa

Bahwa  pada  tanggal  2  Maret  2016  terdakwa  memberitahu  KARUN  bahwa

MEMET     (belum    tertangkap)     akan     berangkat    dari     Malaysia    dengan

membawa  Shabu  dan   Ecstasy  tersebut  akan  tiba  di   Selatpanjang   pada

tanggal   03   Maret  2016,   kemudian  terdakwa   disuruh   oleh   saksi   KARUN

agar memberitahu  hal tersebiJt  kepada  JUSMAN  dan  menyerahkan  nomer

hanphone JUSMAN  ke MEMET  (DPO)

EEZ
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Bahwa    pada   tanggal   03    Maret   2016       terdakwa    menyuruh    JUSMAN

menerima  2  buah  dus  berisi  Narkotika  dari  ANDIS  (DPO)  di  Selatpanjang,

sehingga  Narkotika yang  diterima  JUSMAN  sebanyak 4  dus,  2  dus diterima

dari    ANDIS    (belum    tertangkap)    dan    2    dus    lagi    dari    MEMET    (belum

tertangkap)    ,   kemudian   terdakwa   menyuruh   JUSMAN   agar   membawa

Narkotika  tersebut  ke  Cirebon  dan  memberi  kabar apabila  sudah  sampai  di

Cirebon.

Bahwa  pada  tanggal  10  Maret  2016  terdakwa  memberitahu  saksi  KARUN

bahwa  JUSMAN  sudah  sampai  di  Cirebon,  untuk  kemudian  saksi  KARUN

memberitahu    hal    tersebut    kepada    ASENG    (belum    tertangkap),     lalu

ASENG      (belum      tertangkap)      menyuruh      saksi      KARUN      menunggu

instruksi/perintah  darinya  untuk  penyerahan  Shabu  dan  Ecstasy

Selanjutnya  pada    tanggal   13   Maret  2016,     terdakwa  diberitahu   oleh

saksi  JUSMAN  bahwa  barang    sudah  sampai  di  Cirebon,    kemudian  atas

perintah  saksi   KARUN,  terdakwa  menyuruh   saksi  JUSMAN   Shabu   untuk

dimasukkan    kedalam    dus    lain    dan    menyerahkan    50    bungkus    Shabu

kepada  saksi     MUHAMAD   RIZKl   (yang   perkaranya  disidangkan  terpisah)

dengan  kode "775",  dan  selain  untuk  membuka  4  buah  dus dan  mengambil

0  bungkus  itu  ASENG  (belum  tertangkap)  menyuruh  saksi  KARUN  agar

encatat      nomor   handphone   saksi   MUHAMAD   RIZKl   untuk   diserahkan

kepada  saksi  JUSMAN,  kemudian  saksi  KARUN  memberitahu  hal  tersebut

kepada terdakwa  untuk diberitahukan  kepada  saksi  JUSMAN

Bahwa    sekitar   tanggal    14    Maret   2016    terdakwa    menerima    telpon

kembali   dari   saksi   JUSMAN   yang   memberitahukan   bahwa   50   bungkus

Shabu telah diserahkan  kepada  saksi  MUHAMAD  RIZKI

Bahwa    sekitar    tanggal    15    Maret    2016    atas    instruksi    saksi    KARUN,

terdakwa   menyuruh   saksi   JUSMAN    menyerahkan    35   bungkus   Shabu

kepada saksi  MUHAMAD  RIZKI

Sekitar  tanggal  16  Maret  2016  atas  instruksi  KARUN,  terdakwa  menyuruh

saksi   JuSMAN    menyerahkan   sisa   Shabu   dan    Ecstasy   kepada   saksi

MUHAMAD  RIZKl.

Selanjutnya  pada  hari  Rabu  tanggal  16  Maret  2016,  saksi  MUHAMAD  RIZKl

menemui   Mr.   X3   di   depan   Stas.iun   Kereta   Api   Cirebon   kemudiali   saksi

MUHAMAD   RIZKl   menyerahkan   koper   berisi   15   bungkus   Shabu   tersebut

kepada  Mr   X3.  Lalu  sekitar pukul  13.30 WIB saksi  MULIAMAD  RIZKl  bertemu

dengan saksi JuSMAN  di  Mall  Ramayana  Cirebon  yang  akan  meny
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(tiga)  buah  dus  berisi  Shabu  dan  Ecstasy  dan  saksi  RICKY  menyuruh  saksi

MUHAMAD  RIZKl  untuk menghitung jumlahnya.

Bahwa  setelah  dibuka  dan  dihitung  1  buah  dus  berisi  21  bungkus  Shabu  dan

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

berisi  5.000  butir  Ecstasy,  sehingga  jumlah  Shabunya  sebanyak  21  bungkus

Shabu dan Ecstasynya sebanyak  150.000 butir.

Bahwa  sekitar  pukul   15.00  WIBnya,    saksi  RICKY  menelpon  dan  menyuruh

saksi  MUHAMAD  RIZKl  untuk  menimbang  Shabu  sebanyak  15  kilogram  dan

mengambil  20 000  butir  Ecstasy  dan  menyimpannya  dldalam  speaker  mobil

Toyota  Rush  untuk dibawa dan diserahkan  kepada seseorang di Jakarta.  Lalu

sekitar    pukul     1515    WIB,    saksi    MUHAMAD    RIZKl    menimbang    Shabu

sebanyak   15   kilogram   Shabu   dan   mengambil   20 000   butir   Ecstasy,   untuk

kemudian   dimasukkan  kedalam  speaker  mobil,  namun  karena  speaker tidak

muat,  sehingga Shabu yang di simpan didalam  speaker sebanyak  13 kilogram

dan     20000     butir     Ecstasy,     sedangkan     2      kilogram      Shabu     lainnya

disembunyikan didalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil.

Bahwa   saksi   MUHAMAD   RIZKl   mengajak   saksi     FAJAR   PRIYO   SuSILO

dengan  mengendarai  mobil Toyota  Rush warna  hitam dengan  Plat No.  Pol  :  8

129  JA  pergi  menuju  Jakarta  untuk  menyerahkan   15  kilogram  Shabu  dan

0.000   butir  Ecstasy,     dan     ketika   saksi   MUHAMAD   RIZKl   bersama  saksi

FAJAR  PRIYO  SUSILO  sedang  berada  di  Rest  area  Jalan  Tol  Cipali  KM  117

arah  ke  Jakarta,  tiba-tiba  datang  saksi  MARSOARA  GORDANG   S.S     dan

FERNANDO,  SH  beserta  Tim  yang  dipimpin  oleh  AKBP  DONI  SETIAWAN

selaku    petugas  kepolisian  dari  Direktorat  Narkoba  Bareskrim  Polri,  lalu  saksi

MUHAMAD  RIZKl dan saksi FAJAR  PRIYO SUSILO  pun diperiksa ditemukan

ada  membawa  2  klogram  Shabu  dan  kotak  speaker  mobil  berisi  13  kg  shabu

serta   20.000   butir   ectasy   tanpa   ijin,    untuk   selanjutnya   ditemukan    pula

sebanyak  24,5  kg  Shabu  dan  160.000  butir  Ecstasy  di  rumah  Perum  Bumi

Citra    Lestari    Blok   A   Cirebon   yang   saksi   MUHAMAD    RIZKl   dan   saksi

FAJAF`  PRIYO  SUSILO  huni,  sehingga  saksi  MUHAMAD  R',ZKl  dan  saksi

FAJAR  PRIYO  SUSILO  pun diamarikan  untuk dplroses

Bahwa   dari   perkara   saksi   MUHAMAD   RIZKl   dan   saksi   FAJAR   PRIYO

SUSILO  tersebut,  selanjutnya  petugas  kepolisian  dari  Direktorat  Narkoba

Bareskrim   Polri   melakukan  pengembangan  dengan   menanyakan  kepada

saksi  MUHAMAD  RIZKI  dan  saksi  FAJAR  PRIYO  SuSILO  dari  mana  Shabu

dan  Ecstacy tersebut didapat,  bahwa Shabu dan  Ecstacy didapat
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JUSMAN,  lalu  saksi  JUSMAN  berhasil  ditangkap  saat   sedang  di  di  Kamar

323   Hotel   Penta   Cirebon,   kemudian   saksi   JUSMAN   (yang   perkaranya

disidangkan   terpisah)   ditanya       darimana    Shabu   dan    Ecstacy   tersebut

dldapat  dan  dijawab  dari  terdakwa,  sehingga    pada  tanggal  19  Maret  2016

terdakwapun   berhasil   ditangkap   dirumahnya   di   Jalan   Sadar   kota   Dumai

Prov.Dumai  Riau  untuk selanjutnya  di  proses.

Bahwa  terdakwa  dalam  menjalankan  pekerjaanya  sebagai  perantara  yaitu

memonitor  melalui  handphone  penerimaan  Shabu  sebanyak  106  kilogram

dan    Ectasy    150.000   butir   dari   Malaysia   (ASENG)   yang   diterima   oleh

MEMET    dan    ANDIS    di    Selat   panjang    (keduanga    belum    tertangkap)

kemudian  diserahkan  kepada  saksi  JUSMAN  selaniutnya  diberikan  kepada

RIZKl   dan   FAJAR  di   Cirebon   dan   atas   pekeriaannya   tersebut  terdakwa

mendapatkan  upah  dari  saksi  KARUN  sebesar  Rp  50 000 000,-(lima  puluh

juta   rupiah)   sampai   dengan   Rp.100  000.000,-(seratus  juta   rupiah)   untuk

satu  kali  melakukan  pekerjaan.

Bahwa   sebelumnya   terdakwa   sudah   3   (tiga)   kali   melakukan   pekerjaan

menjadi  perantara  melalui  handphone  memonitor  penerimaan  Shabu  dan

Ecstacy  dari  ASENG  (DPO)  Malaysia  untuk  dibawa  ke  Cirebon,  dan  untuk

pekerjaan   tersebut  terdakwa   menerima   upah   dari   saksi   KARUN   dengan

cara   ditransfer   langsung   ke   Rekening   terdakwa   melalui   Rekening   saksi

GUNAWAN   (dalam  perkara  terpisah)   atas  perintah   saksi   KARUN  antara

lain   :

-bulan     September    2015         terdakwa     menerima     upah    sebesar    Rp.

100.000.000,-(seratus juta  rupiah).

-bulan  Nopember 2015 terdakwa  menerima  upah  sebesar  Rp  50 000.000,-

(limapuluh  juta  rupiah).

-bulan  Februari  2016  terdakwa  menerima  upah  sebesar  Rp`100.000.000,-

(seratusjuta  rupiah).

Bahwa   Terdakwa  dalam   melakukan   perbuatannya  tidak   mem.ilik'i   ijin  dari

instansi    atau    pejabat   yang    bervenang,    dan    narkotika   tersebut   tidak

digunakan      untuk     kepentingan      pelayanan      kesehatan      dan     /     atau

pengembangan  ilmii  pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan     Berita     Acara     Pemeriksaan     Laboratoris     Nomor     .     392

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

Laboratorium  Narkoba  BNN  dis'mF;ulkan  bahwa `/
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1.   a.     1   (satu)  bungkus  plastik  bening   berisikan   10  butir  tablet  warna  biru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berat netto 5,2367    gram

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

berat netto 4,9276 gram

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

berat netto  5,0190    gram

1   (satu)   bungkus   plastik   bening   berlsi   kristal  warna   putih   dengan

berat netto  5,0396  gram

1   (satu)  bungkus  p!astik  bening  berisi  kristal  warna  putih  dengan

berat netto 5,0255 gram

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

berat netto 4,9678 gram

Bahwa   barang   bukti   nomor   1.a   s/d    nomor    1.f   di   atas   adalah   benar

mengandung  MDMA/(±)  -N,  a-  dimetil-3,4-  (metilendioksi)  fenetilamina

sesuai   yang   tercantum    pada   nomor   urut   37   dalam    Daftar   Narkotika

Golongan   I   pada   Lampiran   Undang-Undang   RI   Nomor   35   Tahun   2009

tentang  Narkotika

Bahwa  barang  bukti  nomor  2.a  s/d  nomor  2 f di  atas  adalah  adalah  benar

mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  urut

61      Lampiran      Undang-undang      Republik      Indonesia      No35     Tentang

Narkotika.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  pidana dalam  Pasal

114 ayat (2) jo   Pasal  132 ayat (1) UU  No. 35 Tahun  2009 tentang Narkotika.

RE
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SUBSIDAIR  :

-----   Bahwa   ia   Terdakwa      SUGIYANTO   alias   ACAl   bersama-sama   dengan

KARUN   alias  AHONG,  ANTON  alias  ABENG,   MUHAMAD  RISKI,   FAJAR

PRIYO   SUSILO,   RICKY   GUNAWAN   allas   TIO   ANGGIAT   dan   JUSMAN

(keenamnya    dilakukan    penuntutan    secara    terpisah)    serta    ANDIS    dan

MEMET   (keduanya  belijm tertangkap),  pada tanggal  16  Maret 2016 sekitar

pukul   17.45   WIB,   atau   setidak-tidaknya   pada   suatu   waktu   dalam   bulan

Maret    2016,    ataii    setidak-tidaknya    masin    pada    sekitar    tahun    2016,

bertempat   di   Kel.   Simpang   Tetap   Darul   lchsan   Kec.Dumai   Barat   Kota

Dumai    Propinsi    Riau,    setidak   tidaknya   pada   suatu   tempat   lain   dimana

Pengadilan   Negeri   yang   didalam   daerah   hukumnya   terdakwa   berfempat

tinggal,   berdiam   diri   terakhir,   ditempat   ia   diketemukan   atau   ditahan   hanya

berwenang  mengadili   perkara  terdakwa  tersebut,   apabila  tempat  kediaman

sebagian   besar  saksl  yang   dipanggil   lebih   dekat  pada   tempat   Pengadilan

Negen   itu   daripada   tempat   kedudukan   Pengadilan   Negerl   yang   didalam

daerahnya tindak pidana  itu  dilakukan  sebagaimana   ketentuan  Pasal  84  ayat

(2)  KUHAP,  maka  Pengadllan  Negeri  Cirebon   dalam   perkara  ini   berwenang

memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,  telah   melakukan  percobaan  atau

permufakatan  jahat  untuk   melakukan   tindak   pidana   narkotika   dan

Prekursor    Narkotika    dengan    tanpa    hak    atau    melawan    hukum

menanam,     memelihara,     memiliki,     menyimpan,     menguasai,     atau

menyediakan  Narkotika Golongan I  bukan tanaman beratnya melebihi 5

///.rna/   `gram,   Perbuatan   tersebut  dilakukan   oleh   terdakwa   dengan   cara

sebagai  berikut  .-..---------------------------------------------------------------------------

Bermula   pada  tanggal   01   September  2015   terdakwa   ditawar.i   pekerjaan

oleh     saksi     KARUN     (yang     perkaranya     disidangkan     Terpisah)     untuk

memoriitor  dan   mengawasi  datangnya   Shabu   dan   Ecstacy  yang   dibawa

MEMET   dari   Malaysia   ke   Selatpanjang   untuk   diserahkan   kepada   saksi

JUSMAN   sebagai   orang   yang   bekerja   di   sebuah   kapal   di   Selatpanjang

(yang  perkaranya  disidangkan  terpisah),   selanjutnya  Shabu  dan   Ecstasy

tersebut   agar   di   serahkan   kepada   Mr.X,   Mr.Xl   dan   saksi   RIZKl   (yang

perkaranya disidangkan terpisah) di  Cirebon.

Kemudian  saksi  KARUN   menawarkan   bayaran  atas     pekerjaan  tersebut

kepada   terdakwa   yaitu   sebesar   Rp.50.000.000,-   (lima   puluh  juta   rupiah)

sampai   dengan   Rp.100.000000,-(seratus   juta   rupiah)   ur`tuk   satu   kali

melakukan  pekerjaan,  dan terdakwa  menei'ima tawaran  pekerjaan tersebut-.`/
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Selanjutnya  saksi  KARUN  menyuruh  terdakwa  agar  membeli  Handphone

dan   Simcard   untuk  dipergunakan  dalam   melakukan   pekerjaan   menerima

dan   menyerahkan   Narkotlka   dan   Simcad   yang   sudah   digunakan   dalam

pekerjaan  agar dibuang  dan  diganti  dengan  Simcard  baru  untuk  melakukan

pekerjaan,  agar  tidak  dicurigai  dan  diketahui  sehiiigga    terdakwa  sepakat

menyetujuinya.

Bahwa  setelah  terdakwa  mener:rna  tawaran  pekerjaan  dari  saksi  kARUN,

pada  hari  yang  sama  terdakwa  melalui  handphone  menawarkan  pekerjaan

kepada  saksi  JUSMAN   untuk   menerima  Shabu  dan  Ecstacy  yang  dibawa

dari   Malaysia  oleh   MEMET  dan  ANDIS   (keduanya   belum  tertangkap)  ke

Selatpaniang,  untuk  kemudian  dioawa  ke  Cirebon  agar  diserahkan  kepada

seseorang,  dan  nomor  Handphonenya  akan  diberitahu  setelah  Shabu  dan

Ecstacy sampai di  Cirebon.

Bahwa    terdakwa     menawarkan    kepada    saksi    JUSMAN     untuk     upah

pekerjaan   tersebut   sebesar   Rp.10000.000,-(sepuluh   juta   rupiah)   per

kilogram     Shabu     atau     per    Rp.10.000.     butir     Ecstacy,     dan    terdakwa

menyuruh   saksi   JUSMAN   agar   membeli   Handphone   dan   Simcard   baru

untuk  pekerjaan  tersebut,  dan  berpesan  agar  membuang  Simcard  setelah

dipergunakan  dalam  satu  kali  pekerjaan,  dan  membeli  Simcard  yang  baru

ntuk pekerjaan  berikutnya,  dan  atas tawaran  tersebut,  saksi  JUSMAN  pun

menerima.

Selanjutnya  pada  tanggal  20  Februari  2016,  saksi  KARUN  disuruh  ASENG

(belum  tertangkap)  untuk  mengambil  Narkotika  jenis  Shabu  sebanyak  106

kilogram   dan   Ectasy   150.000   butir  ke   Malaysia,   lalu     saksi   KARUN   pun

menanyakan    kepada   ANDIS    (belum   tertangkap)   "kapan   berangkat   ke

Malaysia",   dan ANDIS  pun  memberitahu  berangkat ke  Malaysia  pada esok

hari,   kemudian   hal   tersebut   beritahukan   saksi   KARUN   kepada   ASENG

(DPO).

Bahwa   pada   tanggal   22   Februari   2016,   saksi    KARUN   diberitahu   oleh

ASENG   (belum  tertangkap)     bahwa   Shabu   sebanyak   106   kilogram   dan

Ectasy   150.000   butir   dari   Malaysia   sudah   diterima   oleh   ANDIS   (belum

tertangkap),      kemudian      meriyuruh      saksi      KARUN      untuk      memonitor

penyerahan   Shabunya  kepada  saksi  JuSMAN  di   Selat  panjang  untuk  di

bawa    ke    Cirebon    agar    diserahkan    kepada    seseorang    yang    nomor

handphonenya  akan  diserahkan  oleh ASENG  (belum tertangkap).J
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Bahwa   pada  tanggal  23   Februari  2016,   saksi   KARUN   diberitahu  ANDIS

(belum  tertangkap)  sudah  terima  Shabu  dari  ASENG  (belum  tertangkap)

dan  besok  akan  tiba  di  Selatpanjang,  kemudian  hal  tersebut  saksi  KARUN

beritahukan  kepada  terdakwa  untuk  memberitahukan  hal  tersebut  kepada

saksi  JuSMAN,   kemudian  saksi  KARUN  memberitahu  nomor  handphone

saksi  JUSMAN  kepada ANDIS  (belum  tertangkap)

Bahwa  pada  tanggal  24  Februan  2016  terdakwa  menyuruh  saksi  JUSMAN

menerima  2  buah  dus   berisi    Narkotika    dari   ANDIS  (belum  tertangkap)  di

Selatpanjang,  selain  itu  menyuruh  saksi  JUSMAN  agar  menyimpan  Shabu

tersebut  terlebih  dahulu  karena  akan   ada  Shabu  yang  akan  diserahkan

MEMET (belum tertangkap)  kepada  saksi JUSMAN.

Bahwa  pada  tanggal  27  Februari  2016  saksi  KARUN  melalui  Handphone

disuruh   oleh   ASENG   (belum   tertangkap)   untuk   mengambil   Shabu   dan

Ectasy   ke  Malaysia dan  apabila  orang  yang disuruh  mengambilnya

Bahwa   pada   tanggal   28   Februari   2016,   terdakwa   disuruh   kembali   oleh

KARUN     untuk    menanyakari    tentang     keberangkatan     MEMET    (belum

tertangkap)  ke  Malaysia,  kemudian  terdakwa  memberitahu  KARUN  bahwa

EMET   (belum   tertangkap)   akan   berangkat   ke   Malaysia   keesokan   hari,

emudian      saksi      KARUN      (yang      perkaranya      d.isidangkan      terpisah)

memberitahu  hal tersebut kepada ASENG  (belum tertangkap).

Bahwa   pada   tanggal   01    Maret   2016,   saksi   KARUN   diberitahu   ASENG

(belum   tertangkap)   bahwa   Shabu   dan   Ecstasy   sudah   diterima   MEMET

(belum     tertangkap),     kemudian     menyuruh     KARUN     untuk     memonitor

penyerahan  Shabunya  kepada  JUSMAN  di  Selat  panjang    untuk  di  bawa

ke     Cirebon     agar          diserahkan      kepada     seseorang     yang      nomor

handphonenya     akan     diserahkan     oleh     ASENG     (belum     tertangkap),

kemudian     saksi     KARUN     pun    memberitahukan     hal    tersebut    kepada

terdakwa.

Bahwa  pada  tanggal  2  Maret  2016  terdakwa  memberitahu  KARUN  bahwa

MEMET    (belum     tertangkap)     akan     berangkat    dari     Malaysia    dengan

membawa  Shabu  dan  Ecstasy  tersebut  akan  tiba  di  Selat  panjang  pada

tanggal   03   Maret  2016,   kemudian   terdakwa   disuruh   oleh   saksi   KARUN

agar memberitahu  hal  tersebut  kebada  JUSMAN  dan  menyerahkan  nomer

hanphone JUSMAN  ke  MEMET (DPO).

Bahwa    pada    tanggal    03    Maret    2016    terdakwa    menyuruh    JUSMAN

menerima  2  buah  dus  berisi  Narkotika  dari  ANDIS  (DPO)  di  Selat panjang,.`/
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sehingga  Narkotika  yang  diterima  JUSMAN  sebanyak 4 dus,  2  dus diterima

dari    ANDIS    (belum    tertangkap)    dan    2    dus    lagl    dari    MEMET    (belum

tertangkap),    kemudian    terdakwa    menyuruh    JuSMAN    agar   membawa

Narkotika tersebut ke  Cirebon  dan  memberi  kabar  apabila  sudah  sampai  di

Cirebon.

Bahwa  pada  tanggal  10  Maret  2016  terdakwa  memberitahu  saksi  KARUN

bahwa  JUSMAN  sudah  sampai  di  Cirebon,  untuk  kemudian  saksi  KARUN

memberitahu    hal    tersebut    kepada    ASENG    (belum    tertangkap),     lalu

ASENG  (belum  tertangkap)  menyuruh  saksi  KARllN  menunggu  instruksi  /

perintah  darinya  untuk penyerahan  Shabu  dan  Ecstasy.

Selanjutnya  pada    tanggal   13   Maret  2016,     terdakwa  dtberitahu  oleh

saksi  JUSMAN  bahwa  barang    sudah  sampai  di  Cirebon,    kemildian  atas

perintah   saksi   KARUN,  terdakwa  menyuruh   saksi   JUSMAN   Shabu   untuk

dimasukkan    kedalam    dus    lain    dan    menyerahkan    50    bungkus    Shabu

kepada  saksi     MUHAMAD   RIZKl   (yang   perkaranya  disidangkan  terpisah)

dengan  kode  "775",  dan  selain  untuk  membuka 4  buah  dus dan  mengambil

50  bungkus  itu  ASENG  (belum  tertangkap)  menyuruh  saksi  KARUN  agar

mencatat     nomor   handphone   saksi   MUHAMAD   RIZKl   untuk  diserahkan

kepada  saksi  JUSMAN,  kemudian  saksi  KARUN  memberitahu  hal  tersebut

kepada terdakwa  untuk diberitahukan  kepada  saksi  JUSMAN

Bahwa  sekitar  tanggal  14  Maret  2016  terdakwa  menerima  telpon  kembali

dari  saksi  JUSMAN  yang  memberitahukan  bahwa  50  bungkus  Shabu  telah

diserahkan  kepada  saksi  MUHAMAD  RIZKI

Bahwa    sekitar    tanggal    15    Maret    2016    atas    lnstruksi    saksl    KARUN,

terdakwa    menyuruh   saksi   JUSMAN    menyerahkan    35   bungkus   Shabu

kepada  saks.I  MUHAMAD  RIZKl.

Sek.itar  tanggal  16  Maret  2016  atas  instruksi  KARUN,  terdakwa  menyuruh

saksi   JUSMAN   menyerahkan   sisa   Shabu   dan    Ecstasy   kepada   saksi

MUHAMAD  RIZKl.

Selanjutnya  pada  hari  Rabu  tanggal  16  Maret  2016,  saksi  MUHAMAD  RIZKl

menemui   Mr.   X3   di   depan   Stasiun   Kereta   Api   Cirebon   kemudian   saksi

MUHAMAD   RIZKl   menyerahkan   koper   berisi   15   bungkus   Shabu   tersebut

kepada  Mr.  X3.  Lalu sekitar pukul  13  30 WIB  saksi  MUHAMAD  RIZKl  bertemu

dengan saksi JUSMAN  di  Mall  Ramayana Clrebon yang  akan  menyerahkan  3

(tiga)  buah  dus  berisi  Shabu  dan  Ecstasy  dan  saksi  RICKY  menyuruh  saksi

MUHAMAD  RIZKl  untuk menghitung jumlahnya. -J
Halam.`n   13  d,in 34 h<`l,   pulilsan  N`imtH 44+/Plo  SUS/2017/PT.BDG.



\.>ti9LGJ

Bahwa  setelah  dibuka  dan  dihitung  1  buah  dus  berisi  21  bungkus  Shabu  dan

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

berisi  5.000  butir  Ecstasy,  sehingga  jumlah  Shabunya  sebanyak  21  bungkus

Shabu dan  Ecstasynya sebanyak  150 000 butir.

Bahwa  sekitar  pukul  15 00  WIBnya,    saksi  RICKY  menelpon  dan  menyuruh

saksi  MUHAMAD  RIZKl  untuk  menimbang  Shabu  sebanyak  15  kilogram  dan

mengambil  20 000  butir  Ecstasy  dan  menyimpannya  didalam  spea.ker  mobil

Toyota  Rush  untuk dibawa dan diserahkan  kepada seseorang di Jakarta.  Lalu

sekitar    pukul    1515    WIB,    saksi    MUHAMAD     RIZKl    menimbang    Shabu

sebanyak   15   kilogram   Shabu   dan   mengambil   20000   butir   Ecstasy,   untuk

kemudian   dimasukkan  kedalam  speaker  mobil,  namun  karena  speaker tidak

muat,  sehingga Shabu yang di simpan didalam speaker sebanyak  13 kilogram

dan     20.000     butir     Ecstasy,      sedangkan     2      kilogram      Shabu     lainnya

disembunyikan  didalam  bantal yang  diletakkan  di  atas jok  belakang  mobil.

Bahwa   saksi   MUHAMAD   RIZKl   mengajak   saksi      FAJAR   PRIYO   SuSILO

dengan  mengendarai mobil Toyota  Rush warna  hitam dengan  Plat No   Pol  :  8

2129  JA  pergi  menuju  Jakarta  untuk  menyerahkan   15  kilogram  Shabu  dan

20.000  butir  Ecstasy,     dan     ketika   saksi   MUHAMAD   RIZKl   bersama   saksi

AJAR  PRIYO  SUSILO  sedang  berada  di  Rest  area  Jalan  Tol  Cipali  KM  117

arah  ke  Jakarta,  tiba-tiba  datang  saksi   MARSOARA  GOF`DANG   S.S     dan

FERNANDO,   SH  beserta  Tim  yang  dipimpin  oleh  AKBP  DONI   SETIAWAN

selaku    petugas  kepolisian  dari  D`irektorat  Narkoba  Bareskrim  Polri,  lalu  saksi

MUHAMAD    RIZKl    dan    saksi       FAJAR    PRIYO    SUSILO    pun       d.iperiksa

ditemukan ada membawa 2 klogram  Shabu dan  kotak speaker mobil berisi  13

kg  shabu  serta  20.000  butir  ectasy  tanpa  ijin,   untuk  selanjutnya  ditemukan

pula  sebanyak  24,5  kg  Shabu  dan  160.000  butir  Ecstasy  di  rumah  Perum

Bumi  Citra  Lestari  Blok  A  Cirebon  yang  saksi  MUHAMAD  RIZKl  dan  saksi

FAJAR  PRIYO  SUSILO  huni,  seh.Ingga  saksi  MUHAMAD  RIZKI  dan  saksi

FAJAR  PRIYO  SUSILO  pun  diamankan  untuk diproses

Bahwa   dari   perkara   saksi   MUHAMAD   RIZKl   dan   saksi   FAJAR   PRIYO

SUSILO  tersebut,    selar`iutnya  petugas  kepolisian  dari  Direktorat  Narkoba

Bareskrim   Polri   melakukan  pengembangan  dengan   menanyakan  kepada

saksi  MUHAMAD  RIZKl  dan  saksi  FAJAR  PRIYO  SUSILO  dari  mana  Shabu

dan  Ecstacy tersebut didapat,  bahwa Shabu dan  Ecstacy didapat dari saksi

JUSMAN,  lalu  saksi  JUSMAN  berhasil  ditangkap  saat   sedang  di  di  Kamar

323   Hotel   Penta   C.irebon,   kemudian   saksi   JUSMAN   (yang   perkaranya
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disidangkan   terpisah)   ditanya      darimana   Shabu   dan   Ecstacy   tersebut

didapat  dan  dijawab  dari  terdakwa,  sehingga    pada  tanggal  19  Maret  2016

terdakwapun   berhasil   dltangkap   dirumahnya   di   Jalan   Sadar   kota   Dumai

Prov.Dumai  Riau  untuk  selanjutnya  di  proses

Bahwa  terdakwa  dalam  menjalankan  pekerjaanya  sebagai  perantara  yaitu

memonitor  melalui  handphone  penerimaan  Shabu  sebanyak  106  kilogram

dan    Ectasy    150000   butir   dari    Malaysia    (ASENG)   yang   diterima   oleh

MEMET    dan    ANDIS    di    Selatpanjang     (keduanga     belum    tertangkap)

kemudian  diserahkan  kepada  saksi  JUSMAN  selanjutnya  diberikan  kepada

RIZKl   dan   FAJAR   di   Cirebon   dan   atas   pekerjaannya   tersebut  terdakwa

mendapatkan  upah  dari saksi  KARUN  sebesar  Rp.50.000 000,-(lima  puluh

juta   rupiah)   sampai  dengan   Rp.100.000  000,-(seratus  juta   rupiah)   untuk

satu  kali  melakukan  pekerjaan

Bahwa   sebelumnya   terdakwa   sudah   3   (tiga)   kali   melakukan   pekerjaan

menjadi   perantara   melali   handphone   memonitor   penerimaan   Shabu   dan

Ecstacy  dari  ASENG  (DPO)  Malaysia  untuk  dibawa  ke  Cirebon,  dan  untuk

pekerjaan   tersebut  terdakwa   menerima   upah   dari   saksi   KARUN   dengan

cara   ditransfer   langsung   ke   Rekening   terdakwa   melalui   Rekening   saksi

UNAWAN   (dalam  perkara  terpisah)   atas  perintah   saksi   KARUN   antara

-bulan     September    2015         terdakwa     menerima    upah    sebesar    Rp.

100.000.000,-(seratus juta  rupiah)

-bulan  Nopember  2015  terdakwa  menerima  upah  sebesar Rp  50  000 000,-

(limapuluh juta  rupiah)

-bulan  Februari  2016  terdakwa  menerima  upah  sebesar  Rp  100 000.000,-

(seratus juta  rupiah)

Bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya  tidak  memiliki  ijin   dari

instansi    atau    pejabat   yang    berwenang,    dan    narkotika    tersebut   tidak

digunakan      untuk     kepentingan      pelayanan      kesehatan     dan     /     atau

pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan     Berita    Acara     Pemeriksaan     Laboratoris     Nomor     :     392

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

Laboratorium  Narkoba  BNN  dis'impulkan  bahwa

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

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

--y

Hal<`man   15  d.`ri  34  hal,   p`itust`ri  Nom(n  44/PID.SUS/2017/PT.BDG.



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

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

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

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

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

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

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

muda  logo  "Butterfly"  dengan  berat  netto  seluriihnya  2,9111  gram

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

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

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

berat netto 5,2367    gram

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

berat netto 4,9276 gram

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

berat netto  5,0190    gram

1   (satu)  bimgkus  plastik  bening   berisi   knstal  warna  putih  dengan

berat netto  5,0396  gram

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

berat netto  5,0255 gram

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

berat netto 4,9678 gram

Bahwa   barang   bukti   nomor   1.a   s/d    nomor    1.f   di   atas   adalah    benar

mengandung  MDMA/(±)  -N,  a-  dimetil-3,4-  (metilendioksi)  fenetilamina

sesuai   yang   tercantum    pada    nomor   urut   37    dalam    Daftar   Narkotika

Golongan   I   pada   Lampiran   Undang-Undang   RI   Nomor   35   Tahun   2009

tentang  Narkotika.

Bahwa  barang  bukti  nomor  2  a  s/d  nomor  2  f  di  alas  adalah  adalah  benar

mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar dalam  Golongan  I  Nomor  urut

61  Lampiran  Undang-undang  Repiiblik  Indonesia  No  35  Tentang  Narkotika.

Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal

112   ayat   (2)   jo   pasal   132   ayat   (1)   UU   RI   No.   35   Tahun   2009   tentang

Narkotika.--------------------------------------------------------------------------------------------J
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Membaca,   surat   tuntutan   Jaksa   Penuntut   Umum   Kejaksaan   Negeri

Cirebon  tertanggal  4  Januari  2017,  No.  reg    Perk  .  PDM-Ill-59/CIREB/07/2016,

Terdakwa  telah  dituntut  sebagai  berikut  .--------------------------------------------------

1.     Menyatakan  Terdakwa  SUGIANTO  Alias  ACAl  telah  terbukti  secara  sah

dan   meyakinkan   melakukan  tindak   pidana  "Permufakatan  Jahaf  fanpa

hak    atau    melawan    hukum,    menawarkan    untuk    dijual,    menjual,

membeli,  menerima, rrlenjadi perantara dalam jual bell,  menukar,  atau

menyerahkan   Narkotika   Golongan   I   dalam   bentuk   bukan  tanaman

beratnya  5  ///.rna/"melanggai-pasal    114ayat  (2)  UU  No.  35  Tahun    2009

Tentang     Narkotika  jo   Pasal   132132   ayat   (1)   UU   No    35   Tahun   2009

(sebagaimana dalam dakwaan  Primair Penuntut  umum)  ;

2.     Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  SUGIANT0  Alias  ACAl  dengan

pidana  MATl,

3     Menyatakan  barang  bukti

Bahwa   pada  tanggal   07  April   2016   sekitar  pukul   10  30  WIB   bertempat  dl

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

awa  Barat,  Penyidik telah  memusnahkan  barang  bukti  Narkotika yang disita

dari   MUHAMMAD   RIZKl     pada  tanggal   16   Maret  2016,   sesuai  data  pada

kolom  DIMUSNAHKAN  sebagai  berikut

NO

I                                                                                   JIJML^H   (t}l?UTIO)

\lsl'  'K^N DIMUSNAH  KAN
JENIS  BARANG  BUKTl YANG   I)lsl)A

'1

U'K   L^B
-``      -:---``-``-. I

I 3 u  T  I A) C:,F?AM BUTIR GRAM

DISITA   DI  MOBIL  TOYOTA   RUSH

'01
Bantal  merek  TOMMONY  berisi  plastik  Matahari   I)erisi

"uahl              l20:, 15' -i I.995
4  plastik  alumunium  @  berisi  500  gram  kristal  putiti

02 Speker  mobil  berisi   . 1   un't      I

A Plastik    alumunium     @     berisi     500    gram     knstal    I
20  b   a'1  ,

II.
o_ooo[   -      I        5 •1 9.995

put,h
U

8 Plas[ik     kuning     bertuliskan     GUANYINWANG     @
3  buah 3000 5 I- 2.995

berisi  1.000  gram  kristal  putih

C Plastik   alumunium   @   beri5i   5.000   butir   Ecstasy
4  buah 20.000 5.840 10 19.990

biru  muda  logo  Butterfly

DISITA  DI  RUMAH  PERUM  BUMI  CITRA

03
Dils  Aqua  berisl  8  p!astlk  alumunium  @  berlsl  5.000

1  buah 40.000 11.680 10 39.990
butir  Ecstasy  biru  muda  logo  Butterfly

04
Dus    BIntang    berisi    8    plastik    alumiinium    @    berlsl

1  buah 40.000 1 I.680 10I
I-I

39.990
5.000  butir  Ecstasy  biru  muda  logo  Butterfly

05
Dus    K1000    berist    10    plastik    alumunium    @    berisi

1   UIJah 50,COO 14.600 10

14999o5.000  butir  Ecstasy  biru  muda  logr)  Butterfly

06 Tas  hitam  bertuliskan  Singapore  beri5i  : I  buah 1            -I        -Ll        -I          -
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A Plastik   silver    @    berisi    5.000    butir    Ecstasy    biru

3  buahI 15  000 4.380

T_.10
I_ 14.990muda  logo  ButterflyPlastiksilver@berisi   5.000   butir   Ecstasy  coklat

8
3  buah 15  000 4380 10 I.

11499o
muda  logo Crown

07

•Tas  hitam  kombinasi  biru  merek  Polo  Classic  berisi  7

i  buah 7.000 5 6.995Plastik   kuning   bertuliskan   GUANylNWANG   @   berlsi

1.000  gram  kristal  putih

08
Plastik   Kuning   bertuliskan   GUANYINWANG   @   berisi 17

17.000 5 16.995
1.000  gram buah

09
Plastik    Kuning     bertuliskan    GUANYINWANG        berisi

I  buah 500 5 495
krlstal  putlh

Total buah iE6T5To-o--P2.060 60 30 179.940 39,470

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  MUHAMMAD  RIZKl  setelah dilakukan

Lab sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian  :

1.   a.1   (satu)  bungkus  plastik  bening  berisikan  7  (tujuh)  butir  tablet  wai.na

biru  muda  logo "Butterfly"

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

biru  muda  logo "Butterfly"

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

biru  muda  logo "Butterfly"

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

biru  muda  logo "Butterfly"

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

<¢<`          biru  muda logo "Butterfly"

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

biru muda logo "Crown"

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

berat netto 5,0383 gram

b.   1   (satu)   bungkus   plast.ik   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   oerisikan   Metamfetamina   dengan

berat netto 4,8210 gram

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

netto 4,8060 gram

-,
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f.    1  (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat

netto 4,7994 gram  ;

3.  Sisa  barang  bukti  yang  d!slta  dari  terdakwa  JUSMAN  setelah  dilakukan

Lab.  dengan  berat netto  3,857 gram

4.  Barang  bukti  lainnya

'+1\"GO',+'sv.v

NO `JENIS  BAR^NG  BllK'I`l JUMLAH
DISITA DARI  MUI-|AMMAD R|zKi                              h  h  ----`-I  ----T~-

DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSIl

01 Handphone Nokia biru simcard  081285314063 I  buah
02 Handphone  Blackberry hitam simcard  0822840033Z7--------- I   bl'ah

03 Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341 I  buah

04
Bantal  merek  TOMMONY  bei.isi  plastik  Matahari  berisi  4  plc`stik

1   buahIunit
alumunium  @, berisi  500  gram kristal  putih

05 S peker mobil  berisi  :
a l'1astik  alumunium  @, berisi  500  gralii  kristal  putih 20  buah
b Plastik  kuning  bertuliskan  GUANYINWANG   a   berisi   1000

3  buall
gram  kristal  pi`tih

C Pkistik  aliimiinium  @,  berisi  3T06 -b-uiir-Ec=st-as}'  birTi  mil`di`  log`o  +
4  buah

Butterfly

DlslTA Di KAMAR RUMAI-I  Di  p[``,RUM  BUMI cri`RA I
06

Dus  Aqlla  bei.isi  8  plastik  allmlul`iiim  '(3  berisi  5.000  butir  Ecst£`s}'   I
I  bllah

biru muda logo  Butterfly

Th7

Dus   Bintang   berisi   8   plastik   alumunium   /(9   berisi   5.000   butir
I  buahfl:uuJ

Ecstasy biru muda logo  Butterfly

AV8

Dus   Klooo   berisi    10   plastik   alumiiiiiunn   @   berisi   5.00frltitii.
I  buahOr\\\  se

Ecstasy  biru  muda  logo  Butterfly

EZ,. Tas hitam bertuliskan Singapore berisi  : I  buah

a Plastik   silver   @   berisi   5.000   butir   Ecstasy   biiFTiiiida   logo
3  buahI

Butterfly

b
:lraos*:  Sllver  @  berlsl   5  000   butil   ECstasy   Coklat   muda   I()8()  i       3  buah

10

Tas   hitam   kombinasi   bii.u   merek   Polo   Classic   berisi    7   P1£`stik I
kuniiig    bertuliskan    GIIANYINWANG     ?;     berisi     1000    gr.imkristi,Ipl,tih

i          lb,,ahI

I              11 P astik    kuning    bertiiliskan    GUANYINW`ANG     t!     bi.ri`i     1.()()0 i        17buah

# rant  Kristal I
12 Plastik  kuning  bertuliskan  GUANYINWANG  berisi  ki.istal  putih I  buah

Jumlah II

ALAT BUNGKUS NARKOTIK^ I
13 Timbangan digital  merek  Excellent 2  bl'ah5buah

14 Alat presPlastikalumunium
15 3rol

16 Alat hitung Ecstasy i      20buah

17 Gunting 2 buah

18 Sendok plasticTempatisolasi coklat 9 buah

19 2 buah

20 Plastik  Mataliari  berisi  plastik  oekes_bijii_g.k!£ _F=c_s_tas}..__.._  ___          __ I   blmgkus

Ti  bungkus21 P als`ik  hitam  berisi  plasti.k  kli
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22 Handphone bai.u merek  Nokia hilam
23 Handphone baru  merek Nokia t)irii
24 Dus berisi 40 sinicard simpati  baru

DISITA DARI FAJAR PRIYO
01 Handphone Nokia hitam simcard  08231

I        3bllah

I  buah

1   buah

1  buah

NO JENIS I}ARANG BUKTI JUMLAH

DISITA DARI JUSMAN
01 Handphone Nokia hitam simcard 081249962928 I  buah
02 Handphone Samsung hitam simcai-d  08127596222 I  buah

DISITA DI KAPAL
03 Haiidphonestrawberryputihsimcai.d0823T3:3E67T3-8 I  buah
04 Plastik  klip  berisi  kristal  putili I  buah

DISITA DI  KAN'I`OR DITTIPIDNARKOB^

01
Biiku     Tabiiiigan     BNI     Nomoi.     Rek     ()07115t).=ttjrT£`-s  -iii`Tii€T.'USMAN

I            lbl,al,

02 Kclrtu  BNI  platiliiim  Nonioi.  5|9893o67ooo7326   -I   -   -I   ----          --
'_i_6Th

Opt+`\"Gc'derg(,i.",\`\:,,'a:a~#``\-,```..-.I--,,

NO JENIS BARANG  BUKTI JUMLAH

DISITA DARI SUGIANTO Als ACAI
01 Handphone Nokia hitam  simcard  082384502618 1  buah

02 Handphone Nok aB ru simcard 081274008808 I  buah

¥\ Handphone Nok aB ru  simcard  085271288808 I  buah

.,`,I Buku Tabungan BRI  Britama No.  Rek 0159010307()i:5-(-)IT----- I  buah
Pg

0. JENIS  BARANG  l}UK'l`I                                          1      JUMLAH/ I

`'DISITA  I)^RI  RICK\' CON,,\W.M                                                                I

I

01 Llandphone  samsi`ng  piilih  simcai.d  o818()6026829                                , I   bl'tlh

02 Haiidphone  Blackbei.ry putih  simcai.d  0812939t)4865 I  buah

JUMLAH

-+--------

_I__.__
1     I    blli\h

Atas  sisa  barang  bukti  dan  barang  bukti  lainnya,  seluruhnya  digunakan
dalam perkara An. terdakwa YANTO AIIas ABENG:
4.   Menetapkan   agar   biaya   perkara   sebesar   Rp.   5.000,-   (lima   ribu   rupiah)

ovrfuf :fyf3iNkemk!€rtyAIiidNIF!f yara                                                                          j
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Membaca  putusan  Pengadilan  Negeri  Cirebon  tanggal  11  Januari  2017

Nomor :  153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.  yang  amarnya  berbunyi  sebagai  berikut :   -

1     Menyatakan  Terdakwa    SUGIANTO  Alias  ACAl  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"  sebaga.imana dakwaan  primair  ;

2.    Menjatuhkan  pidana     kepada  Terdakwa  SUGIANTO  Alias  ACAl  tersebut

diatas oleh  karena  itu dengan  pidana  MATl  :

3.    Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan  ;

4.    Menetapkan  barang  bukti berupa  :

1.          1  (satu)  unit   mobil  Toyota  Rush   warna  hitam  No.Pol  8  2129 JA;

2.          1  (satu)  buah  handphone  Nokia  biru

3.          1  (satu)  buah  handphone  Blackberry  hitam

4.          1  (satu)  buah  handphone  Blackberry  hitam

5.          1  (satu)  buah  handphone   Nokia  hitam

6.          3  (tiga)  buah  Handphone baru  merk  Nokia  Hitam,

1  (satu)  buah  Handphone  baru  merk  Nokia  Biru,

1  (satu)  buah  Handphone  Nokia  Hitam

1  (satu) buah  Handphone  Samsung  Hitam,

1  (satu)  buah  Handphone  Strawberry  putih

11.1  (satu)  buah  Handphonesamsung  put'ih

12.1  (satu) buah  Handphone  Blackberry putih

13.1  (satu)  buah  Handphone  samsung  biru;

14.       simcard  o81806026829.,

15.       simcard  081293994865

16.       simcard   081249962928;

17.       s.imcard  08127596222

18.       simcard  081285314063;

19.        simcard  082284903347.,

20.       simcard  082284903341;

21.        simcard  082317474693;

22.      simcard  082383886738;

23.       simcard  082384502618;

24.      simcard  081274008808;

25.      simcard  085271288808, i/
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26.       simcard  082310493598;

27.1  (satu)  buah  dus  berisi40  simcard  simpati  baru,

28.       1   (satu)   buah   bantal  merk  TOMMY  bensi   plastik  matahari   berisi   34

(tiga  puluh  empat)  plastik  alumunium  @  berisi  500  gram  kristal  putih

total  2.000  gram  kristal  putih:

29.1  (satu)  unitspeakermobil  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.

30.        1    (satu)   buah   dus   Aqua   berisi   8   plastik   alumunium   @   berisi   5Cloo

butir  ekstasi  biru  muda  logo  Butterfly  yang  berisi  40.000  butir  seberat

11.680  Gram.  .,

1   (satu)  buah  dus  Bintang    berisi  8  plastik  alumunium  @  berisi  5.000

butir ekstasi  biru  muda  logo  Butterfly  yang  berisi  40.000  butir seberat

11.680  Gram.  ;

1  (satu)  buah  dus  K1000  berisi  10  plastik   alumunium   @  berisi  5`000

butir  ekstasi  biru  muda  logo  Butterfly  yang  berisi  50.000  butir seberat

14.600  Gram.  ;

331  (satu)  buahTas  Hitam   bertuliskan  singapore  berisi.

a     3  (tiga)  buah  Plastik  Silver  @  bensi  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  butir  ekstasi  biru  coklat

logo Crown  yang  berisi  15,000 seberat 4.38  Gram,

34.       1   (satu)  buah  Tas  Hitam  Kombinasi    biru  merk    Polo  classic  berisi  7

plastik   kuning      bertuliskan      GUAN   YIN   WANG      yang   berisi   1.000

Gram  Kristal  putih;

35.       17  (tujuh  belas)  buah   Plastik  Kuning   bertuliskan  GUANYINWANG  @

berisi  1.000  Gram  Kristal  seberat  17.000  Gram:

36.       1    (satu)    buah    Plastik    Kuning    bertuliskan    GUANYINWANG    berisi

kristal  putih  seberat 500  Gram,

37.       2  (dua)  buahtimbangan   digital  merek  Excellent;

38.       5(lima)buahAlatpres;

39.       3  (tiga)  rol  plastikAlumunium;
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40.       20  (dua  puluh)  buah Alat  Hitu.ng  ekstasi;

41.       2(dua)buahGunting;

42.      9  (sembilan)  buah  sendok  plastik;

43.      2  (dua)  buahTempatlsolasi  coklat;

44.       1    (satu)   bungkus   Plastik   Matahari      berisi   plastik      bekas   bungkus

ekstasi;

45.1  (satu)  bungkus  plastik  Hitam  berisi  plastik  klip,

46.1   (satu)  buah  plastikklip  berisl  kristal  putlh,

47.       1    (satu)   buah   Buku   Tabungan   BNI   Nomor   Rek   0071159398   atas

nama Jusman;

48.       1  (satu)  buah  ltartu  BNI  platinum  Nomor 5198930670007326;

49.       1     (satu)    buah        Buku    Tabungan    BRI    Britama    Nomor    Rekening

015901030708500.

50.1  (satu)  buah  Buku  pelaut  Nomorc051197  atas  namaJusman;

51.       27   (dua  puluh  tujuh)   lembar  fotocopy    dokumen   kapal   KM   Bahari   I

yang  dilegalisir sesuai dengan  aslinya,

52.        11   (sebelas)    lembarfotocopy  buku  Sijil    KM  Bahari  1  yang  dilegalisir

sesuai dengan  aslinya,

3.1   (satu)unitKapalBahari  I;

embalikan  kepada Penuntut Umum  untuk dipergunakan  dalam  perkara

s nama Terdakwa YANTO Alias ABENG;

5.    Membebankan  Terdakwa  membayar  biaya   perkara  sejumlah  Rp.  5.000,00

(lima  ribu  rupiah);

Telah  membaca    :    -----------------------------------------------------------------------------------------

1.  Akta   Permintaan   Banding  yang   dibuat  oleh   Panitera   Pengadilan   Negeri

Cirebon  pada  tanggal  16  Januari  2017,  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah

mengajukan    permintaan    banding   terhadap   putusan    Pengadilan    Negeri

Cirebon  tanggal  11  Januari  2017  Nomor  .153/Pid  Sus/2016/PN  Cbn   ;  -----

2.  Akta   Permintaan   Banding   yang   dibuat   oleh   Panitera   Pengadilan   Negeri

Cirebon   pada   tanggal   17   Januari   2017,   Jaksa   Penuntut   Umum   telah

mengaiukan   permintaan   banding   terhadap   putusan   Pengadilan   Negeri

Cirebon tanggal  11  Januari  2017  Nomor  :  153/Pid  Sus/2016/PN.Cbn.  ;  -----

3.  Akta    Pemberitahuan    Permintaan    Banding    yang    dibuat    oleh    Jurusita

PenggantipengadilanNegericirebon,bahwapadatanggall8Ja?
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2017    permintaan    banding   tersebut   telah   diberitahukan    kepada    Jaksa

Penuntut  Umum  :    ---------------------------------------------------------------------------

4.  Surat   dari   Panitera   Pengadilan   Negeri   Cirebon   perihal   Mohon   Bantuan

Pemberitahuan   Permintaan   Banding  dari  Jaksa   Penuntut   Umum   melalui

Pengadilan  Negeri  Jakaita  Selatan,  bahwa  pada  tanggal  23  Januari  2017

permintaan    banding    tersebut    untuk    diberitahukan    kepada    Penasehat

Hukum Terdakwa  ;

5.  Memori  bandlng tertanggal  31  Januari  2017,  yang  diajukan  oleh  Penasehat

Hukum Terdakwa  dan diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Cirebon

tanggal  31   Januari  2017,  serta  telah  diserahkan  salinan  resminya  kepada

Jaksa  Penuntut  Umum  pada tanggal  01  Februari  2017  ,------------------------

6.  Memori   banding   tertanggal   16   Februari   2017,   yang   diajukan   oleh   Jaksa

Penuntut  Umum  dan  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negen  Cirebon

tanggal  16  Februari  2017,  serta  telah  diserahkan  salinan  resminya  kepada

Penasehat  Hukum  TerdaKwa  melalui   Pengadilan   Negeri  Jakarta  Selatan

pada  tanggal  16  Februari  2017  :    -------------------------------------------------------

ontra  Memori  banding  tertanggal   16   Februari  2017,   yang  diajukan  oleh

aksa   Penuntut  Umum   dan   diterima   di   Kepaniteraan   Pengadi`an   Negeri

irebon  tanggal  16  Februari  2017,  serta  telah  diserahkan  salinan  resminya

epada   Penasehat   Hukum  Terdakwa  melalui   Pengadilan   Negeri  Jakarta

Selatan  pada  tanggal  16  Februari  2017  ;

8.  Surat   Pemberitahuan   untuk   Mempelajari   Berkas   Perkara   (lnzage)   yang

dibuat  oleh  Jurusita   Pengganti  Pengadilan   Negeri  Cirebon  kepada  Jaksa

Penuntut  Umum  tanggal   18  Januari  2017  dan  kepada  Penasehat  Hukum

Terdakwa   tanggal   23   Januari   2017   melalui   bantuan   Pengadilan   Negeri

Jakarta   Selatan,   untuk   mempelajari   berkas   perkara   tersebut   selama   7

(tujuh)   hari   kerja   sejak   pemberitahuan   ini,   sebelum   pengiriman   berkas

perkara  ke  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat di  Bandung  ;   ------------ ~ -------------

Menimbang,     bahwa     permintaan     banding    oleh     Penasehat    Hukum

Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut,  telah  diajukan  dalam  tenggang

waktu    dan    menurut   cara-cara   serta    syarat-syarat   yang   ditentukan   dalam

Undang-Undang,  oleh  karena  itu    permintaan  bandlng  tersebut  secara  formal

dapat  diterima  ,------------------------------------------------------------------------------------

•,
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Menimbang,   bahwa   memori   banding   yang   diajukan   oleh   Penasehat

Hukum  Terdakwa  tertanggal   31   Januari  2017,   dan  diterlma  di   Kepaniteraan

Pengadilan  Negeri  Cirebon  tanggal  31   Januari  2017,  pada  pokoknya  sebagai

berikut  :  ---------------------------------------------- _-

1.       Bahwa   keberatan   kami   atas   putusan   Majelis   Hakim   Pengadilan   Negeri

Cirebon  terhadap  perkara  terdakwa  SUGIANTO  yang  putusannya  hanya

berdasarkan   pendapat   yang   dikemukakan   oleh   JPU   dan   tidak   sesuai

dengan fakta yang terungkap dalam  persidangan  adalah  sebagai berikut  :

a.       Bahwa  dalam  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  atas  unsur  "fanpa

hak    atau    melawan    hukum    menawarkan    untuk    dljual,    menjual,

membeli,   menerlma   menjadi   perantara   dalam   jual   bell,   menukar,

menyerahkan   atau   menerima   Narkotika   Golongan   I",  Batwa  alas

uraian    pertimbangan    Majelis    Hakim    tersebut   yang    setelah    kami

perhatikan  ternyata  sama   persis  dengan   pertimbangan   uraian   JPU

dalam  tuntutannya,  uraian  tersebut  sangat  tidak  benar  dan  berbeda

dengan  fakta   persidangan   Tapi   dalam   pertimbangan   Majelis   Hakim

Terdakwa  telah  menerima  dan  menyerahkan  narkotika  sebagaimana

unsur dalam  Pasal  114.

Bahwa    dalam    pertimbangan    mengenai    unsur    "Percobaan    afau

permufakatan  jahat   Llntuk   melakLikan   tindak   pldana   Narko[Ika   dan

Precursor  Narkotika  sebagaimana  dlmaksud  dalam  Pasal  111,  Pasal

112,  Pasal  113,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal  116,  Pasal  117,  Pasal

118,  Pasal  119,  Pasal  120,  Pasal  121,  Pasal  122,  Pasal  123,  Pasal

124,     Pasal     125,     Pasal     126,     dan    Pasal     129"    Ma.Jells    Hak.im

menyatckan  "Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penafsiran  authentic,

yakni  penjelasan  Pasal  132  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 35 tahun

2009   tentang   Narkotika  yang  dimaksud  dengan   percobaan   adalah

adanya    unsur    nial,    adanya    permulaan    pelaksanaan    dan    tidak

selesainya    pelaksanaan    bukan    semata-mata    disebabkan    karena

kehendaknya  sendlri.  ."

Jika   memang   perbuatan   dari   Terdakwa   adalah   sebuah   percobaan

mengapa     Terdakwa     dijatuhi     Hukuman     Mati     yang     merupakan

hukuman  maksimal  .

2.    Bahwa     dalam     pertimbangan     hukum      Majelis     Hakim     hal-hal     yang

memberatkan    diperinci    oleh    Majelis    Hakim    sedangkan    hal-hal    yang

meringankan   tidak  disebutkan   sama   sekali   oleh   Majelis   Hakim
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dalam  fakta  persidangan  terdapat  hal-hal  yang  seharusnya  meringankan

perbuatan Terdakwa yaitu:

a.    Bahwa Terdakwa tidak pernah  dipeniara,

b.    Bahwa  Terdakwa  hanyalah  merupakan  pesuruh  yang  disuruh  oleh

saksi  YANTO  alias ABENG;

3.    Kami  sebagai  Penasihat  Hukum  Terdakwa  sangat  kecewa  dengan  Majelis

Hakim     yang     tidak     mempertimbangkan      hal-hal     yang      meringankan

Terdakwa  karena  ternyata  terdapat  hal-hal  yang  meringankan  perbuatan

Terdakwa,

4.    Bahwa    Majelis    Hakim    dengan    sengaja    memaksakan    hukuman    mati

kepada Terdakwa dengan tidak mementingkan  hal-hal  sebagai  berikut  :

a.    Bahwa     Terdakwa     pada     awalnya     tidak     memiliki     niat     untuk

melakukan  pekerjaan  narkc>tika,  Terdakwa  hanya  sekedar  meminta

pekerjaan  ke  temannya  yaitu  ACENG  karena  Terdakwa  waktu  itu

tldak  memiliki  pekerjaan  dan  membutuhkan  uang  untuk  membiayai

kehidupan  keluarganya.

b     Bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  pekeriaannya  sebagai  seorang

checker  sama  sekali  tidak  mengetahui  mengenai  jumlah  narkotika

balk    sabu    ataupun    ecstasy   yang    dikirimkan    dari    Malaysia    ke

Cirebon,  Terdakwa   hanya  sekedar  mengetahui   mengenai  jumlah

dus yang  diinfokan oleh  Saksi Abeng.

Bahwa  Terdakwa  sebagai  c,hecker  bertindak  berdasarkan  perintah

dari  ASENG  yang  disampaikan  oleh  Saksi  Abeng,  Terdakwa  tidak

dapat     melaksanakan     perannya    jika     tidak     ada     perintah     dari

Terdakwa Abeng.

d     Bahwa  kami  menyesalkan  adanya  uniuk  rasa  ataupun  tekanan  dari

pihak     luar    yaitu     LSM,     ormas     yang     seolah-olah     peduli     dan

memberikan   tekanan   yang   berat   kepada   Majelis   Hakim   dalam

memberikan  putusan.

5.   Bahwa   kami   sebagai   Penasihat   Hukum   Terdakwa   sangat  tidak   setuju

dengan tuntutan hukuman mati kepada Terdakwa karena  .

a.     Bahwa   terjadi   polemik   di   Indonesia   karena    banyak   orang   atau

golongan yang tidak setuju dengan  hukuman  mati

b.     Bahwa   hukuman   tujuannya   adalah   untuk   memberikan   detterar}ce

effecf  atau   efek  jera   tetapi   dengan   hukuman   mati   itu   tidak   akan

membuat    orang    jera     karena     pengambilan     paksa     hak

Hnlaman   26  d,iri  34  ht`l`   [ii`t``stm  Nt>ii`m.  44/PID.SUS/2017/PT.BDG.



seseorang  sudah  dirampas  maka  seseorang  yang  menurut  ajaran

agama      orang      berhak      untuk      memohon      ampun      terhadap

perbuatannya   kepada   Tuhan   agar   nantinya   dapat  merubah   sikap

dan   hidupnya   tidak   bisa   dilakukan   karena   telah   dicabut   haknya

untuk  hidup.  0leh  karena  itu  menurut  hemat  kami  tuntutan  terhadap

Terdakwa  itu tidak sesuai dengan  ajaran agama.

c.      Bahwa  tujuan  dari  hukuman  itu  adalah  untuk  membei-ikan  rasa  takut

bagi  masyarakat  agar tidak  melakukan  perbuatan  seperti  Terdakwa,

tetapi  hal  ini  ternyata  telah  terbukti  tidak  terdapat  rasa  takut  dalam

masyarakat dengan  ada  hukumannya

d.     Bahwa   hukuman   mati   akan   membuat   keamanan   Indonesia   tidak

kondusif     karena      akan      banyak     tekanan-tekanan      dari     dunia

internasional yang tidak sepakat dengan  hukuman  mati.

e.     Bahwa  saat  ini Terdakwa  sangat tergantung  atas  kebijakan,  kearifan

majelis  hakim   sesuai  dengan   undang-undang   dan   peraturan  yang

berlaku   agar   terdakwa   diputus   bebas   karena   sesuai   fakta   telah

terbukti  bahwa  Terdakwa  tidak  melakukan  perbuatan  sebagaimana

dalam tuntutan  Penuntut  Umum.

Majelis   Hakim  seharusnya  tidak  hanya   nienolak  tanpa  pertimbangan

atas     pledoi/pembelaan     penasehat    hukum    terdakwa     dalam     putusannya,

seharusnya   Majelis   Hakim   mencermati   fakta   persidangan   bahwa   Terdakwa

tidak   terlibat   dalam   pengiriman   yang   terakhir   karena   Terdakwa   telah   tobat

untuk    mengirimkan    Narkotika    sehingga    adalah    sangat    tidak    tepat    dan

berlebihan jika Terdakwa dijatuhi  Hukuman  Mati.

Maka  kami  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Bandung  meneliti

dengan    seksama    perkara    terdakwa    atas    berkas    dan    fakta    persidangan

sehingga  tidak  memaksakan  pertimbangan  hukum  dengan  tidak  melihat  fakta

hukum  dan  adanya  aturan  hukum  yang  dilanggar  sebagaimana  dalam  uraian

Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Cirebon;

Berdasarkan    uraian    tersebut    diatas,    Pemohon    banding    mohon    agar

Pengadilan   Tinggi    Bandung    berkenan    memutuskan    dan    mengadili    sendiri

sebagai  berikut  :

>    Menerima  permohonan  banding Terdakwa;

>    Menghukum Terdakwa dengan  hukuman  seringan-ringannya;

>    Membebankan biaya pada  Negara J
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Menimbang,  bahwa  memori  banding  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut

Umum  tertanggal  16  Februari  2017,  dan  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Cirebon tanggal  16  Februari 2017,  pada  pokoknya  sebagai berikut  :  -----

-       Adapun    alasan-alasan    yang    kami    ajukan    untuk    menyatakan    banding

terhadap   putusan    Pengadilan    Negeri   Cirebon,    adalah        Sehubungan

terdakwa    JUSMAN    anak    dari    YUDIANSYAH    mengajukan    Upaya

Hukum    Banding,    sehingga    kami    selaku    Penuntut   Umum    hal.us

mengajukan     upaya     Hukum     Banding     pula    agar    masih    dapat

menggunakan  upaya Hukum Kasasi sesuai dengan  pasal 43  Undang-

undang  No.  14  Tahun  1985  jo  Undang-Undang  No.5  Tahun  2004  jo

ndang-undang   No.3   Tahun   2009   Tentang   Perubahan   Kedua   atas

Undang-Undang   No.14  Tahun   1985  tentang  Mahkamah  Agung,  dan

pada  akhirnya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  menjatuhkan

pidana  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  putusan  Hakim

tingkat  pertama,   sehingga   Pengadilan  Tinggi  dapat  menguatkan   putusan

Hakim  Pengadilan  Negeri  Tersebut

Menimbang,    bahwa    terhadap    memori    banding    yang    diajukan    oleh

Penasehat   Hukum   Terdakwa,   Jaksa   Penuntut   umum   mengajukan   kontra

mori  tertanggal  16  Februari  2017,  dan  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

eri  Cirebon tanggal  16  Februari 2017,  pada  pokoknya  sebagai  berikut  :  -----

Memori   Banding  yang   disusun   oleh   Pembanding   pada   pokoknya  bahwa

hal-hal  yang  diajukan  sebagai  alasan-alasan  dan  keberatan  pembanding

dalam   memori   bandingnya   mei-upakan   hal-hal   yang   telah   disampaikan

pada  pembelaaan  terdakwa  maupun  duplik  terdakwa  dipersidangan  yailg

lalu,  hal  mana  telah  dipeii'imbangkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama

yang  mengambil  keputusan,  oleh  karena  itu  pengulangan  kembali  hal-hal

tersebut  dalam  memori   Banding  tidak  relevan  lagi  untuk  dipertimbangkan

dalam  tingkat Banding

Namun   demikian   dalam   Kontra   Memori   Banding   ini   kami   menganggap

perlu  memberikan  tanggapan  terhadap  beberapa  keberatan  pembanding

sebagai berikut  :

1.    Bahwa  dalam  memori  banding  Penasehat  Hukum/  pembanding  pada

point   1   huruf  c   halaman   6  yang   menguraikan   pertimbangan   Maje!is

Hakim   tersebut  yang   setelah   kami   perhatikan  ternyata  sama   persisJ
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dengan  pertimbangan  uraian  JPU  dalam  tuntutannya,  uraian  tersebut

sangat tidak benar dan  berbeda dengan fakta  persidangan  .

Bahwa  dalam  point  5  angka  1  huruf a  halaman  11  yang  menerangkan

Pasal  114 tidak bisa diterapkan  pada  perbuatan  Terdakwa  karena tidak

pernah  Terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  ada  dalam  unsur-unsur

Pasal  114  ayat  (2)  jo  Pasal  132  aya{  (1)  UU  No    35  Tahun  2009  yaitu
"Permufakatan   Jahat  untuk   melakukan   tindak   pidana   Narkotika  yaitu

tanpa   hak  atau   melawan   hukum   menawarkan   untuk  dijual,   menjual,

membeli.   menjadi   perantara   dalam  jual   bell,   menukar,   menyerahkan,

atau     menerima     narkotika     golongan     I"     Terdakwa     tidak     pernah

melakukan    perbuatan    sebagaimana    unsur-unsur    tersebut    di    atas

karena    berdasarkan    putusan    Majelis    Hakm    perbuatan    terdakwa

dikaitkan   dengan   barang   bukti  yang   ada   padahal   berdasarkan  fakta

persidangan      telah      terungkap      secara      jelas      dan      meyakinkan

berdasarkan    keterangan    saksi-saksi,    Terdakwa    TIDAK   TERLIBAT

dalam   pengiriman   narkotika   yang   terakhir,   Terdakwa   telah   berhenti

sejak  pengiriman  narkotika    yang  kedua  sehingga  barang  bukti  yang

dikaitkan     dengan     Terdakwa    tidak     dapat    dipertanggungjawabkan

kepada  Terdakwa    Sehingga  dengan  demikian  sangat  tidak  tepat  dan

tidak  berdasar  apabila  terdakwa  diberikan  hukuman  dengan  hukuman

mati   dan   seharusnya   Terdakwa   dibebaskan   karena   terdakwa   tidak

terlibat dalam  pengiriman  narkotika  yang  terakhir.

Terhadap  hal  ini  kami  Jaksa  Penuntut tidak  sependapat dengan  alasan

yang dikemukakan  oleh  Penasehat Hukum

2.    Tan an Penuntut umum :

1.     Bahwa   Keberatan   Penasehat   Hukum   /   pembanding   yang   diajukan

melalui  Penasehat  Hukum  yang  dimuat  dalam  memori  banding  yang

menerangkan   Terdakwa   hanya   dapat   dikenakan    Pasal   55   KUHP

sedangkan  Pasal  55  KUHP  sudah  termuat  dalam  Pasal  132  ayat  (1)

Undang-undang  Nomor 35 tahun  2009 tentang  Narkotika.

Bahwa   berdasarkan   authentic   yakni   penjelasan   Pasal   132   ayat   (1)

Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dimaksud

dengan    percobaan    adalah   adanya    iinsur   niat,    adanya    permulaan

pelaksanaan,   dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  bukan  semata-mata

:isebabkankarenakehendaknyasendirlsedangkanyangdima?
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dengan  permufakatan jahat apabila  dua  orang  atau  lebih  telah  sepakat

akan    melakukan    kejahatan    dan    dapat    disimpulkan    bahwa    suatu

permufakatan  jahat  dianggap  telah  selesai  segera  setelah  dua  orang

atau   lebih   mencapai  suatu   kesepakatan   untuk   melakukan   kejahatan

tersebut,   dimana   orang-orang   yang   melakukan   permufakatan   jahat

tersebut menyadari dan  mengh6ndaki  hal tersebut

Bahwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1   angka  18  dan  angka  2

Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotlka,  yaitu  :

Permufakatan   Jahat   adalah   perbuatan   dua   orang   atau   lebih   yang

bersekongkol    atau     bersepakat    untuk    melakukan,     melaksanakan,

membantu,      turut      serta      melakukan,      menyuruh,      menganjurkan,

memfasilitasi,  memberi  konsultasi,    menjadi  anggota  suatu  organisasi

kejahatan    Narkotika,   atau   mengorganisasikan   suatu   tindak   pidana

Narkotika.

Prekursor  Narkotika  adalah  zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia

yang dapat digunakan dalam  pembuatan  Narkotika.

Bahwa   berdasarkan   fakta-fakta   yang   terungkap   dalam   persidangan,

Terdakwa       dalam       melakukan       perbuatannya       menerima       dan

enyerahkan    Narkotika    Golongan    I    bersama-sama    dengan    saksi

anto Alias Abeng  maupun  saksi  Karun  yang  dibantu  Terdakwa  dalam

melakukan   komunikasi   melalui   SMS   dengan   Sdr.   Aseng   (DPO)   dan

Terdakwa      dimana   setiap   pekerjaan   menerima   dan   menyerahkan

Narkotika  yang  diterima  oleh  saksi  Jusman  dari  Sdr.  Memet  dan  Sdr.

Andis  yang  dibawa  dari  Malaysia  sebanyak  3  (tiga)  kali  pengiriman

2.    Bahwa  dalam  terdakwa  melaksanakan  tugas  dan  peran  selaku  Cheker

mengawasi    distribusi    Narkotika    tesebut    sejak    barang    diklrim    dari

Malaysia,    terdakwa    diberitahukan    oleh    Karun    atau    Abeng,    yang

kemudian  setelah  tiba  di  Selat  Panjang,  terdakwa  menghubungi  saksi

Jusman  untuk  menerima  dan  membawanya  ke  Cirebon  dimana  saksi

Jusman   adaah   disamping   Kapal   Bahari   I   milik   Orang   Tuanya,   juga

kedudukan  saks Jusman  selaku  Juru  Minyak di  Kapal  Bahari  I  tersebut,

dan   jika    barang    telah    sampai    maka    tugas    terdakwa    selanjutnya

disamping    barang    untuk    diserahkan    kepada    siapanya,    terdakwa

menunggu  perintah  selanjutnya,  dimana   masing-masing  ada  rule yang

harus   dipatuhi    antara    penerimaan    ataupun    penyerahan    Narkotika

dengan  menggunakan  kode-kode  tertentu  dan   setiap  kali  melakukan•J
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pekerjaan  maka  Handphone  ataupun  simcard  yang  digunakan  sesuai

perintah  Sdr.  Aseng  (DPO)  harus  dibuang  (dimusnahkan),  system  lain

yang  tergambar  dari  tugas  dan  peran  masing-masing  antara  pemberi

perintah  dan  penerima  perintah  sesungguhnya  tidak  saling  mengenal

dan  berkomunikasi  melalui  SMS  ataupun telepon  tanpa  bertatap  muka.

Namun   berkat   adanya   perbuatan   terdakwa   barangpun,   bukan   saja

telah   sampai   di    Cirebon,    melainkan   juga   telah   diedarkan,    hingga

terbukti  sampai  dengan  keempat  kalinya  pengiriman  sudan  sempurna

terlaksana,  dan yang terakhir inilah  baru  diproses setelah  ditangkapnya

saksi   M.   Rizki   dan   saksi   Fajar    Dan   Penasehat   Hukum   tidak   bisa

membedakan  tentang  Delikna,  dimana  dalam  perkara  Aquo  ini  bukan

Delik  pelanggaran  melainkan  murni  Delik  Kejahatan          Bukakah  bila

demikian  unsur  permufakatan jahat  ini  disamping  Deliknya  bukan

pelanggaran melainkan juga  Kejahatan telah jelas dan  nyata? .----

3.     Bahwa    Keberatan    pembanding    yang    diajukan    melalui    Penasehat

Hukum    yang    dimuat    dalam    memon    banding    yang.nienerangkan

Terdakwa TIDAK TERLIBAT dalam  pengiriman  narkotika  yang  terakhir,

dalam hal Jaksa  Penuntut tidak sependapat dengan  Penasehat Hukum

/ Pembanding  .

Menimbang,  bahwa  terhadap  memori  banding  yang  diajukan  oleh  Jaksa

Penuntut  Umum,  Penasehat  Hukum Terdakwa  sampai  perkara  ini diputus  pada

tingkat  banding  tidak  mengajukan  kontra  memorl  banding  ,I -------------------------

Menlmbang,   bahwa   untuk   mempersmgkat   uraian   putusan   dalam   perkara   ini

seluruh   isi   memori   banding   dari   Penasehat   Hukum   Terdakwa   dan   Jaksa   Penuntut

Umum   serta   kontra   memori   banding   dari   Jaksa   Penuntut   Umum   telah   dianggap

termaktub  dalam  putusan  ini  ;  ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang,   bahwa   setelah   Majelis   Hakim   tingkat   banding   membaca   dan

mempelajari   memori   banding   dan   Kontra   memon   banding   tersebut   diatas,   Maielis

Hakim  tingkat  banding  tidak  menemukan  hal-hal  baru  yang  dapat  merubah  putusan

Hakim   tingkat   pertama,   alasan-alasan   yang   dikemukakan   dalam   memori   banding

tersebut   merupakan   pengulangan   dan   te'ah   dipertimbangkan   o'eh   Maielis   Hakim

tingkat  pertama,   sehlngga  mernori  banding  tersebut  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi

dan  harus  dikesampingkan  :    -----------------------------------.-------------..--------------------..-.-

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  memeriksa

dan  meneliti  dengan  seksama  berkas  perkara,  beserta  turunan  resmi  putusan

pengad"anNegericirebontanggalllJanuarl2017N°m°rl53:P3
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2016/PN.Cbn.   telah   membaca   dan   memperhatikan   memori   banding,+:yang

diajukan  oleh  Penasehat  Hukum  Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  serta

kontra  memori  banding  dari  Jaksa  Penuntut  umum,  Majelis  Hakim  Pengadilan

Tinggi    berpendapat    bahwa    dapat    menerima    dan    membenarkan    uraian

pertimbangan    Hakim    tingkat    pertama,    mengenai    pembuktian    unsur-unsur

Pasal  114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun

2009     tentang   Narkotika,   sebagaimana   didakwakan   dalam   dakwaan   primair

Jaksa   Penuntut   Umum,   dan   karena   pertimbangan   tersebut   telah   tepat   dan

benar,     maka    pertimbangan    tersebut    diambil    alih    meniadi    pertimbangan

Pengadilan  Tinggi  sendiri  dalam  memutus  perkara   ini  pada  tangkat  banding,

dengan tambahan  pertimbaiigan  sebagai  berikut  ;   -------------------------------------

Menimbang,     bahwa    tentang    memori     banding     Penasehat    Hukum

Terdakwa  mengenai  keberatan-keberatan  pada  angka  1  sub  a  dan  b,  angka  2

sampai      dengan      4,       Majelis      Hakim       Pengadilan      Tinggi      tidak      perlu

mempertimbangkan     lebih     lanjut,     karena     seluruhnya     telah     dibahas    dan

dipertimbangkan  oleh  Hakim tingkat pertama  dalam  putusannya,  dan juga telah

ditanggapi   secara   benar   oleh   Jaksa   Penuntut   Umum   dalam   kontra   memori

bandingnya,  sedangkan  mengenai  memori  banding  dari  Jaksa  Penuntut  umum

etelah   diteliti   dengan   seksama   ternyata   alasan   bandingnya   semata-mata

anya  kepentingan  administrasi  dalam  upaya  andaikata  akan  kasasi  sehingga

tidak  perlu  dibahas  lebih  lanjut

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  dalam  perkara  a

quo  hanya  akan  mempertimbangkan  keberatan  Penasehat  Hukum  Terdakwa

pada  angka  5  yang  menyatakan  bahwa  tidak  setuju  dengan  hukum  mati  bagi

Terdakwa    dan    Hakim    tingkat    pertama    tidak    mempertimbangkan    tentang

adanya  hal-hal yang  meringankan  bagi  Terdakwa  ;   ------------------------------------

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   ancaman   pidana   mati   sebagaimana

diatur  dalam  pasal  114  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35

Tahun  2009  tentang   Narkotika  yang   hingga   saat  ini   secara   normative  masih

diberlakukan,    dan    belum    ada    penghapusan    tentang    hal    tersebut,    maka

mengenai    penerapannya   tidaklah    melanggar   azas-azas    pelanggaran    Hak

Asasi      Manusia,      apalagi     dengan      mengingat      bahwa      peredaran      dan

penyalahgunaan  narkotika di  Indonesia  pada saat ini sudah  berdampak sangat

serius  bagi  masa  depan  kehidupan  masyarakat terlebih  generasi  muda,  maka

penerapan  panjatuhan  pidana  mati  tersebut  sudah  tepat  diberlakukan  kepada

Terdakwa,    sehingga    tidak    perlu    untuk    mempertimbangkan    hal-hal    yang
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meringankan  Terdakwa  sebagaimana  keberatan  Penasehat  Hukum  Terdakwa

dalam  memori  bandingnya tersebut  ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,   maka   Majelis   Hakim   Pengadilan  tingkat  banding  berpendapat  bahwa

putusan    Majelis    Hakim    Pengadilan    Negeri    Cirebon    telah    sesuai    menurut

hukum,  karena  itu  patut  untuk dipertahankan  ;  -------------------------------- I ----------

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   pertimbangan  tersebut  diatas,   maka

putusan    Pengadilan    Negeri    Cirebon    tanggal    11     Januari    2017    Nomor    .

153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.  yang  dimintakan  banding tersebut harus dikuatkan  ;

Menimbang,    bahwa    pada    pemeriksaan    tingkat    banding    Terdakwa

berada  dalam  tahanan  dan  menurut  ketentuan  pasal  21  jo   Pasal  27  ayat  (1),

ayat (2)  dan  pasal  193  ayat  (2)  KUHAP  tidak  ada  alasan  Terdakwa  dikeluarkan

dari   tahanan,   karenanya   berdasarkan   pasal   242   KUHAP   kepada   Terdakwa

diperintahkan  agar tetap  berada  dalam  tahanan  :  ---------------------------------------

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Terdakwa   dinyatakan   bersalah   dan

jatuhi   pidana,    maka    kepadanya    harus   dibebani    untuk   membayar   biaya

rkara dalam tingkat banding

Mengingat,  Pasal  114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Rl

Nomor   35   Tahun   2009     tentang   Narkotika,   dan   Pasal-Pasal   didalam   undang-

Undang  Nomor 8 tahun  1981  tentang  KUHAP  dan  ketentuan  perundang-undangan

lainnya  yang  bersangkutan  ,------------------------------------------------- _._.._..__...___.

MENGADILl

1.     Menerima    permintaan    banding   dari    Penasehat    Hukum   Terdakwa    dan

Jaksa  Penuntut Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Kota  Cirebon;  -----------------

2.     Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Cirebon  tanggal  11   Januari  2017

Nomor :  153/Pid.Sus/2016/PN  Cbn.  yang dimintakan  banding tersebut  ;  ----

3.     Memerintahkan  supaya Terdakwa  tetap berada  dalam tahanan  :   ---~ ---------

4.     Membebankan   biaya   perkara   kepada   Terdakwa   dalam   tingkat   banding,

yang  sejumlah  Rp.  2.500,00.-(dua  ribu  lima  ratus  rupiah)  ;  ---------------------

Demikian  diputus  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

Jawa   Barat   pada   hari   Senin   tangga!   13   Maret   2017   oleh   kami   Muchtadi

Riva'ie,  S.H.,  M.H.    Hakim  Tinggi  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat,  selaku  Hakim

Halaman   33  d.`rl  34 h:`l,   pu`us.\n  N()in()r 44/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Ketua  Majelis,  Dr.  H.  Ridwan  Ramli,  S.H.,  M.H.  dan   Dr.  H.  Lexsy  Mamonto,

S.H.,  M.H.  para  Hakim  Anggota  yang  dituniuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili

perkara   ini,   putusan   tersebut  diucapran   dalam   sidang   terbuka   untuk   umum

pada   hari   Rabu  tanggal   15  Maret  2017   oleh   Hakim   Ketua   Majelis  tersebut

dengan  dihadiri  Hakim  -  Hakim  Anggota  serta  Saiful  Asnuri,   S.H.,    Panitera

Pengganti   pada   Pengadilan   Tinggi   Jawa   Barat,   tanpa   dihadiri   oleh   Jaksa

Penuntut  Umum  dan Terdakwa  maupun  Penasehat  Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Dr.  H.  RIDWAN  RAMLl„  S.H.,  M.H.

RE
Dr.  H.  LEXSY  MAMONTO,  S.H.,  M.H.

Hakim  Ketua,

RE

MUCHTADI  RIVA'lE,  S.H.,  M.H.

Panitera  Pengganti,

EEi

SAIFUL  ASNURI,  S.H.
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