
PUTUSAN

Nomor 2320fid.Susrml 7n>N Mdn

DEAAl l<EAOILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

PengadiLan  Negeri  Medan  yang  mengadili  perkara  pidana dengan acala

pemed<saan  biasa  daLam  tingkat pertama  menjatuhkan  pudsan sebagai  berikut

dabm pehara Terdakvlfa .

Nana lengkap

Tempal lahlr

UmurITanggal  lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Peker]aan

:  TUGIMAN  Alias TOGE.

:  Medan.

: 45 tahun/19 Februari   1972.

:  Laki-Iaki.

:  Indonesia.

:  Narapidana perkara di Kamar C.1  Blok T.3

Lapas Kelas I di Jafan Lembaga

Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta

Medan Helvetia Sumatera Utara.

:  Budha.

: Wiraswasta.

Terdakwa  Tidak   Dilakukan   Penahanan,  oleh  karena  ditahan  dalam

perkara Lain:

Terdakwa  didamplngj  oleh  Pemasihat  Hukum  Rls`man  H.Sioeaar.  SH.

M.Hum.   Faomasi   Laila.   SH..   Israk   Mitrawany.   SH..   Fachrofa   Effond\/

Na8ution.  SH.,  Ahmad  Abdul  Hamid.  SH..  Novida  Efnl  Sirfuar. SH. MH"

Ni"/ana   Dowi   HarahaD.   SH.  MH..   Maruli  Tua  Marbun.  SH     Advolcat  /

P®nasehat  Hukum  /  Konsultan  Hukum  Dada  lcantor  L®mbaae  Bantuan

Hukum  &  Perlinduncian  Konsumen  (LBH-PKl  "PERSADA".  borlcantor dl

Jalan   Toladan   No.   59   (Simcana   Jalan   Pelana»  Modan.   balk  socara

bersama€ama  mauDun  sondiri-sendiri.  berdasarkan  Suet  Ponotaoaf.

ze,,-:I-::-i,yi

Malolis  Hakim  Nomor 2316/Pid.Sue/2017/PN  Mdn tanf)qal   14

29fl `
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PENGADILAN  NEGERI  TERSEBUT  .

Setelah  membaca  berkas  perkara  tersebut  dan  surat-surat  lain  yang

b®it`ubungari.  yiii`ii

1     Penetapan         Ketua         Pengadilan         Negeri         Medai`         Nomor

2320/Pid  sus/2017/PN    Mdn.    tanggal    23    Agustus    2017    tentang

penuniukan   Maielis   Hakim   untuk   memeriksa  dan  meng€ldili   perkara

tersebut ,

2.   Penetapan  Hakim  Ketua  Majelis  Nomor  2320/Pid.SusC017mN  Mdn,

tanggal   28   Agustus   2017   tentang   penetapan   hart   sidang   untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3.   Dakwaan     Jaksa     Penuntut     umum,      No.      REG     PERK.      PDM-

1042/Ep2ITPuL/08A2017,       tanggal    10   Agustus   2017,   atas   nama

Terdakwa  TUGIMAN ALIAS TOGE  ;

Se(elah   mendengar   keterangan    Saksi-saksi   dan   Terdakwa   serta

memperha(ikan bukti surat dan barang buktl yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum  nomor      REG.  PERK.  PDM  -  1042/Ep.2/TPULJO8A2017,  yang  pada

pokoknya sebagai  berikut :

1.   Menyatakan  Terdakwa  TUGIMAN  ALS  TOGE  telah  terbukti  secara  sah

dan  meyaklnkan  bersalah  melakukan  tindak     pidana  Teroobaan  atau

permufakatan   jahat   untuk   melakukan   tindak   pidana   tanpa   hak   atau

melawan  hukum  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  Nackotika  Golongan  I

bukan tanaman  yang  beratnya  melebihi dari 5 (lima) gram'   sebagaimana

diatur   dalam   Pasal   114   ayat   (2)   Uu   RI   No   35   Tahun   2009   tontang

Narkotika dalam dakwaan Pertama  :

2.   Menjatuhkan   pidana   terhadap   terdakwa   TUGIMAN   ALS   TOGE   oleh

karena itu  dengan pidana MATI  ;

3.   Menyatakan barang bukti berupa

&1
Halalllan 2 dari 91  Halaman Pulusan Nomor . 2320rfrms\isen7rfThl ^fro



-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan  berat 1044,1  gram.

1  (satu)  biw`tjkiJs  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih dalam  plaslik

bening dengan  berat  1052,6 gram

-     1  (satu)  bungkus plastjk Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat  1118,3  gram

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat  1058,5 gram

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan  berat  1054,7  gram

-     1  (satu)  bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan  berat  1126,1  gram

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal putih dalam  plastik

bening  dengan  berat 1076,2  gram

-     1  (satu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat  1050.3 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat 1105,  5 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1056, 6 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

I bening dengan  berat 1048.7 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dafam plastik

bening dengan  berat 1133,6 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dafam plestik

bening dengan berat 1059, 4 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dafam plastik

bening dengan  berat 1103,3 gram.
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-    1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dafam plastik

bening dengan berat 1081,5 gram.

-     1  (satu)  buligkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1046, 2 gram

-     1  (satu)  bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan  berat  1048,8 gram.

-     1  (salu) bungkus plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat  1092,7 gram.

-     1  (satu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal putih dalam plastik

bening  dengan  berat 1053,2 gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putjh dalam plastik

bening dengan berat  1051,  2 gram.

-     1  (satu)  bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening  dengan  beratl 109,  6 gram

-     1  (satu)  bungkus plastik Chinese Tea  berisi kristal  putih dalam plastik

bening  dengan  berat  1069,  8 gram.

-     1  (satil)  bungkus plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1244, 7 gram.

-     1  (satu) bungkus plastjk Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1056,1  gram.

-     1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1030,  3 gram

-     1  (satu)  unit  HP  Samsung  FIIp waia  abu-abu dengan  nomor simcard

081260683380.

-     1     (satu)    unlt    HP    Mite    warna    hitam    dengan    nomor    simcard

08529600089

-     1     (satu)    unit    Hp    Mito    warna    putih    dengan    nomor    simcard

085296000381                                                                                     ¢  {
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-     1  (satu)  kotak  Fiber pendingin  ikan  l€`ut warna hijau.

-     1  (satu) unit  HP Samsung Jl  warna  Gold.

-     1       (satu)      unit      HP      Samsung      Flip      warna      putih      dengan

No.082304082228.

-     1  (satu)  lembar kartu kredit BNI  Platinum No.51989305000400042.

-     1  (satu)  lembarATM  BRI  No.6013012368890594.

-1  (satu)  lembarATM  BRI  No.5221841023291874.

Seluruhnya   Dirampas   Untuk   Dimusnahkan   (Dipergunakan   Dalam

Berkas  Perkara  Sugiarto Alias Gjto)

-      1(satu)    lembar    KTP    an.     SUGIARTO     NIK.1275012011790007.

Dikembalikan    Kepada    Sugjarto    Als    Gito    (Dipergunakan    Dalam

Berkas  Perkara  Sugiarto Alias Gito).

-     1(satu)      lembar      KTP      an.      ABDUL      MANAF      ALIAS      EDO

NIK.1108090107870276.

-     1    (satu)   Iembar   SIM   81    an.ABDUL   MANAF    No.870706290452.

Masing-Masing     Dikembalikan    Kepada    Abdul    Manaf   Alias    Edo

(Dipergunakan  Dalam Berkas Perkara  Sugiarto Alias Gito).

-     1   (satu)  unit  mobil  Mitsubishi  L300   Pick  Up  nomor  polisi  BK.9615-

CM.

-     1   (satu)  lembar  STNK  Mobil  Mitsubshi  L300  Pick  up  nomor  polisi

BK.9615  CM

-     1  (satu) unit mobil  Honda Jazz warna abu-abu BK.1163-OI.

-     1  (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz warna abu-abu BK.116301.

-     1  (satii)  unlt  mobil Agya  No.  Pol  BK  -1057  0H.

Seluruhnya  Dirampas  Untuk  Negara  (Dpergunakan  Dalam  Berkas

Perkara  Sugiarto Alias Gito).

Jl.   Menetapkan  supaya  terdakwa dibebani  membayar biaya perkara sebesar

Rp 5000,-(lima r`b\i rupia"                                                                      & ¢
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Setelah    niei`deiigar    pembelaai`    /    pledoi    yang    disampaikan    oleh

Penasehat  Hukum   lerdakwa  yang  pada  pokoknya  memohon  agar  kepada

(tildukwLI        Uli{illilli        li\ik\iuitiii        ydiiu        tit!Iiiitj;ili   ili`gaiii`yt),        8®17`el`taro        ltu

Terdakwa  secara  khusus  memohon  hukuman  yang  seringan-ringannya  dan

seadil-adilnya diluar hukuman mati kepada Ter'dakwa  ;

Setelah   iiiendei`gar   Tanggapan   Penuntut   Umum   alas   permohonan

Terdakwa tersebut,  pada  pokoknya  Penuntut  umum menyatakan tetap pada

Tuntutannya    semula    dan    alas    Tai`ggapan    Penuntut    Umum    torsebut.

Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Meninibang,   bahwa   Terdakwa   dfajukan   ke   persidangan  oleli   Penurfuit

Umum dengan  Dakwaan  , berdasarkan surat dakwaan Nomor.  REG Pl:RK.  PDM

1042/Ep.2ITPUUO8/2017 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAIIN AAIIN ..

PRIMA'R

Bahwa     Terdakwa  Tugiman  Alias  Toge  bersama  dengan  Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  Wagimun,  Sugiarto  Alias  Gito  Dan  Abdul  Manaf Alias

Edo  (masing-masing  dalam  penuntutan  terpisah)  pada  tanggal  14  Mei 2017

atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  di  tahun  2017    bertempat  di  Jalan

Gatot Subroto  Medan  Sumatera  Utara atau  setidak-tidaknya di suatu tempat

dimana    Pengadilan    Negeri    Medan    berwenang    untuk    mengadili,    telah

melakukan"percobaan   atau   pemufakatan   jahat   tanpa   hak  atau   melawan

hukum     menawarkan   untuk   dijual,   menjual,   membeli,   menerima,   menjadl

perantara  dalam jual  beli,  menukar atau  menyerahkan  Narkotika Golongan  I

dalam   bentuk   bukan   tanaman   beratnya   5   (lima)   gram-     yang   dilakukan

Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada  awalnya  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  seorang  warga  negara

Malaysia  bernama  Ayung   (Dpo)  melalui   handphone.  Saat  itu  Terdak`ra

menggunakan   handphone   dengan   nomor   0812-9670-8781    sedangkan

Ayung    menggunakan    handphone    dengan    nomor   +60    1653-303-308.
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Adapun  pembicaraan  lersebut  adalah   Terdakwa  akan  membeli  narkotika

ienis shabu  st;.liai`ydk  2t3.972  kilogiaii`  sliaLju  dan Ayung  dimana Terdakwa

(lun  ^yiwi(I   ...iii.ih,il   I),iliwn  tit)Ilii|)   I   (.„il`i)  kil()ulnlll  tillubu  tolgoL)u'  b(llltlloo

Rp.350.000  000.00    (tlga   ratus   lima   puluh   juta   rupiah)sertapenyerahan

shabu  tersebut  akan  d"akukan  di  Medan'oleh  orang  suruhan  Ayung  ke

orang  suruhaii   lL]rdakwa.   Saat  itu   Terdakwa  dan  Ayung  Sepakat  umuk

menggunakan kode ``68" dimana orang suruhan Ayung akan menggunakan

kode "68" pada saat menghubungi orang suruhan Terdakwa.

-    Pada  tanggal  12  Mei  2017  sekitar Jam  10.00  Terdakwa  mengirimkan  sins

kepada Ayung  dengan  kalimat .Bos  kapan  bisa  kerja  mohon  kasih kabar,.

Sekitar jam  10 30  wib  Terdakwa  menelepon  Ayung  untuk meminta  nomor

handphone orang  suruhan Ayung.

-   Selanjutnya  Terdakwa  memberitahukan  kepada  Thomson  Hutabarat Alias

Boy tentang  rencana  pembelian  narkotika jenis  shabu tersebut.  Kemudian

Terdakwa  menyuruh  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  mencari  orang  untuk

menjemput      shabu      tersebut      dan      akan      diberi      upah      sebesar

Rp.15.000.000,00    (lima    belas   juta    rupiah)     Selain    itu   Terclalowa   juga

memberitahu  Thomson  Hutabarat  AIIas  (3oy  agar orang  suruhan  tersebut

menyewa  mobil  untuk  menjemput  shabu  dari  orang  suruhan  Ayung  dan

untuk  memperlancar  komunikasi  agar  orang  suruhan  tersebul  memb®li  2

(dua) buah  handphone  berikut sim  card  yang  mama salah satu handphone

tersebut  akan  dlpakai  unluk  berkomunikasi  dengan  Terdalowra  sedangkan

handphone yang satu  lagi akan dipakai untuk berkomunikasi dengan orang

suruhan    Ayung.    Terdakwa    juga    memberitahukan    kepada    Thomson

Hutabarat Alias  Boy bahwa orang suruhan Ayung yang akan menyerahkan

shabu tersebut akan menggunakan kode .68".

-    Kemudian  sekitar lam  10.30 Thomson  Hutabarat Alias  Boy menggunakan

:aen;:::tna:ha;ak;°::a:dr:a:0:k:e2::/:1::u;n:uu;u`s:a;nfu::;'£:ze;:#



lwan iuntuk meliyewa mobil ser`a membeli 2 (due) buah handpliono b®rikut

sim  card-nya   t'ada  saat  itu  lwan  menyanggupi  untuk  menjemput  shabu

`u'tlubul

-    Sekitar jam  11.30  wib  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy dihubungi  oleh  lwan

dan  memberitahukan  bahwa  ia  sudah  rfembeli  handphone  merek  Mito

berwama    hitaiii    dengan    nomor    sim    card-nya   0852   9600   0894   dan

handphone  merek  Mito  berwama  putih  dengan  nomor  sin  card-nya  0852

9600  0381.Kemudian  Thomson  Hutabarat Alias  Boy memberitahu  kepada

Terdakwa bahwa orang yang menjemput shabu tersebut adalah lwan serta

memberitahukan nomor handphone yang sudah dibeli oleh lwan.

-    Kemudian   Terdakwa   mengirimkan   sins   kepada  Ayung  dengan  kalimat,

•0852-9600-0381  ini  hp anggota  keria  ku"

-    Sekitar  jam   16  30  wlb  Thomson   Hutabarat  Alias  Boy  dihubungi  kembali

oleh   lwan.   Pada   saat  itu   lwan  membatalkan   rencana  untuk  menjemput

shabu  tersebut.  sehingga  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  menyuruh  lwan

untuk menanyakan  kepada Sugiarto Alias Gito .apakah bisa menggantikan

pekerjaan   lwan"    Kemudian  lwan  menghubungi  Sugiarto  Alias  Gito  dan

bertanya  apakah  Sugiarto  Alias  Gito  bisa  membantu  Thomson  Hutabarat

Alias  Boy  untuk  menjemput  barang  dan  dijawab  oleh  Sugiarto Alias  Gito

"iya".  Selanjutnya  lwan  menjelaskan  bahwa  ia  akan  memberikan  2  (due)

buah  handphone  sebagai  alat komunikasi dan sebuah mobil sedan namun

saat  itu  Sugiarto  Alias  Gito  menyampaikan  bahwa  ia  tidak  bisa  menyetir

mobil.

-   Selanjutnya   lwan   menghubungi   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy   bahwa

Sugiarto Alias  Gito akan  menjemput shabu tersebut.  Selanjutnya Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  menelepon  Sugiarto  Alias  Gito  di  nomor  handphone

0812  6068  3380  dan  menyuruh  agar  Sugiarto Alias Gito  membawa  mobil

:::dr4
ke  Medan   untuk  men|emput  shabu  di   Medan  dan  akan  dihllbungi

seseorang    yai`g    akan    menyebiilkan    kode    .68..    Adapun    p®k®naan

HalarTiall 8 dart 91  Halaman Putust3n Nomor . 232arfrmsusrm7IrfThl Mch

A



menjemput   shabu   tersebut   disanggupi   oleh   Sugiarto   Alias   Gito   tetapi

Sugiarto  Alias  Gito  memberitahu  Thomson  Hutabarat Alias  Bo`/  bahwa  ia

tidak    bisa     iT`ciiyclir     iT`obil    sehiiigg{i     Tt`omson     Hutabarat    ^Iias     Boy

memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa.

-    Bahwa  Terdakwa  memberitahukan  kepada'Thomson  Hutabaral Alias  Boy

agar  menyuruh  Sugiarto  Alias  Gi`o  untuk  mencari  Wagimun  di  Simpang

Danau  Singkarak,  Binjai  untuk  menjadi  supir  sehingga  Sugiarto  Alias  Gito

menemui Wagimun.

-   Sekitar  jam  21.30  wib  Sugiarto  Alias  Gito  bertemu  dengan  Wagimun  di

Simpang   Danau   Singkarak,    Binjai   dan   kemudian   Sugiarto   Alias   Gito

menelepon  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  dan  menyerahkan  handphone

tersebut   kepada   Wagimun   sambil   berkata,   .ini   pak   boy   mau   bicara,.

kemudian  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  mengafakan  kepada  Wagimun

melalui   handphone,   ukamu   ikut   sugiarto   bawa   mobil   ke   medan,.   dan

dijawab oleh Wagimun,  "iya."

-    Sekitar jam  22 00  wib  lwan  menghubungi  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy

memberitahukan  bahwa  mobil  yang  disewa  sudah  dapat diambil  di  Pasar

Satu Binjai, sehingga Thomson Hutabarat Alias Boy merighubungi Sugierto

Alias  Gito  untuk  mengambil  mobil  dari  lwan.  Selanjutnya  Sugialto  Alias

Gito  Dan  Wagimun  sama-sama  pergi  ke  Pasar  Satu  Binjai,  disana  lwan

menyerahkan  sebuah  mobil  sedan  Toyota  Agya  berwama  putih  dengan

nomor   polisi   BK   1057   0H   dan   2   (dua)   buah   handphone   merek   Mite

masing-masing  dengan  nomor  sim  card-  0852  9600  0894  dan 0852  9600

0381.   Kemudian   Sugiarto  Alias   Gto   menghubungi  Thomson   Hutabarat

Alias  Boy  untuk  memberitahukan  bahwa  ia  telah  menerima  mobil  sedan

berwarna putih darj  lwan.

-    Sekitar jam  23 30 wib Abdul  Manaf Alias  Edo  menghubungi Sugiarto Alias

Gs"a°a\P:\dua:H°b8;,'ah;::daa:r:a;eaHs:,8aE7md8ao:6£ue:::se£:#2eh£#££fthfr



terima  barang  akan  dllakukan  besok  pagi  di  Medan  dan  berpesan  agar

Sugiarto Alias Gito standby dan handphone jangan sampai mati.  Kemudian

Sugiarto     ^liiis      (;Ilo     iiiongt`ubuiigi      ll`oii`soii      Hutabal8t     Alla8     Boy

memberitahukan    bahwa    ia    sudah    dihubungi    oleh    seseorang    yang

menggunakan kode "68" dan menjelaskan bahwa penyerahan barang akan

dilakukan    besok    hari    di    Medan    dan    menyuruh    agar   standby   serta

handphone jangan  sampaj mati.

-    Selanjutnya    Ttiomson    Hutabaiat    Alias    Boy    memberitahukan    kepada

Terdakwa  bahwa  Sugiarto Alias  Gito  sudah  dihubungi oleh orang  suruhan

Ayung  sehingga  sekitar jam  01.30  wib  atau  sudan  memasuki  tanggal  14

Mei     2017,     Terdakwa     menghubungi     Sugiarto     Alias     Gito     dengan

menggunakan  handphone  nomor  0812  9670  8781   dan  mengatakan,  -ini

nomorku  bang.  nanti  kira-kira  pa!ii  kalau  bisa  jam  enam  atau  tujuh,  kalau

dia  telepon  abang  pake  kode  68.  Saya  minta  nomor yang  dipakai telepon

tadi,  .Kemudian  Sugiarto  Alias  Gito  meiigirimkan  sm9  kepade  Terdakwa

dengan kalimat u0878 6695 7o4| .n

-   Sekitar  jam  06 30  wib  Sugiarto  Alias  Gito  menerima  telepon  dari  Abdul

Manaf     Alias      Edo     memberitahukan      bahwa     Amat     (Dpo)     sudah

mempersiapkan  mobil  untuk  penyerahan  shabu dengan  kataJ(ata,  .mobil

L300l diparkir  di  pinggir jalan  di  dekat  pul  bus  kumia jalan  gatot  subroto

medan,    koncinya   ada   di   dalam,n   sehingga   Sugiarto   Alias   Gito   dan

Waglmun    dengan    mengendarai    mobil    sedan   Toyota   Agya   torsebut

berangkat ke Medan.

-   Sekhar jam 07 45 wib Terdakwa menghubungi Sugiarto Alies Giro di nomor

0852  9600  0381  dan  menyuruh  agar  Sugiarto Alias Gito menuju  ke dekat

Pul  Bus Kurnia di Jalan Gatot Subroto Medan,  kemudian agar mobil sedan

Toyota  Agya  tersebut  ditukar  dengan  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  yang

diparkir  di  pinggir  jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia  dan  kunct  ado  di  dalam

mobil.
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•   Sekitar  jam   0800   wib   Terdakwa   menerima   telepon   dari   Ayung   yang

menggunakan  handphone  dengan  nomor  +601127633288  dengan  kode

•68"   pada   saal   itii   Terdakwa   berkata,   `.orang   saya   nggak   mau   ambll

mobilnya,  dan  dijawab  oleh  Ayung,  .tukar  aja,  bawa  aja  itu  mobil  L300,.

dan dijawab oleh Terdakwa, .oke,"

-    Selanjutnya   Terdakwa   menghubungi   Suglarto  Alias  Gito  di  nomor  0852

9600   0381   memberitahukan   apabila   mobil   sedan   Toycta   Agya   sudah

ditukar dengan  mobil  Mitsubjshi Pickup  L300 agar dibawa ke Binjai.

-   Sekitar jam  08 00  wib  Sugiarto  Alias  Gito  Dan  Wagimun  tiba  di  Pul  Bus

Kurnia  di  Jalan  Gatot  Subroto  Medan,   saat  itu  Sugiarto  Alias  Gito  dan

Wagimun  melihat  ada  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  dengan  nomor  polis

BK  9615   CM  diparkir  di  pinggir  jalan   dekat  Pul   Bus  Kumia.   Selanjutnya

Sugiarto Alias  Gito dan Wagimun  menukar mobil sedan Toyota Agya yang

mereka  kendaral  dengan  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  bemomor polis  BK

9615  CM,  Kemudian  Sugiarto Alias  Gito  dan Wagimun  mengendarai  mobil

Mjtsubishi     Pickup     L300     bernomor     polisi     BK     9615     CM     tersebut

meninggalkan  Pul  Bus Kurnia.

-   Setelah  menempuh  perjalanan  sekitar  3  kilometer,  Sugiarto Alias Gito dan

Wagimun  diberhentikan  oleh  Penyldik   Badan   Narkotika  Nasional  (BNN).

Setelah dilakukan  penggeledahan di mobil  Mitsubishi Pickup L300 dengan

nomor   polisi   BK   9615   CM   ditemukan    1    (satu)   buah   kotak   fiber   alat

pendingin   ikan   laut  warna   hijau   yang   didalamnya  tordapat  25  bungkus

plastik bertuliskan  Chinese Tea dengan  berat keseluruhan 26,972 kilogram

yang   berisi   kristal   putih   dimana   berda:;arkan   hasil   pemeriksaan   Balai

Laboratorium   Narkoba   Badan   Narkotika   Nasional   (BNN)   sebagaimana

yang   tercantum   dalam   Berita   Acara   Pemeriksaan   Laboratoris   Nomor:

475.AE/\//2017/Balai Lab Narkoba tanggal 24 Mei 2017 bahwa 25 bungkus

plastik  bertuliskan   Chinese  Tea   yang   berisi  kristal  puth  adalah  pesitif

mefamfetamina  sesuai  yang tercantum  pada  nomor urut 61  dalam  Daftar
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Narkotika   Golong   I   pada   Lampiran   Uiidaiig-Ur`dang   Republik   lndono8la

Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Naikotlka

-     Boliwo  8uink  itiiii  ()11  :1()  wib   ltiitliikw  lM7i`il,iii(i  kull  iiitinoliubunol  Siiolorto

AJjas  Gito  namiln  tidak  diangkat.  Kemudlan  sejak jam  10.00 wib Terdak\^ra

juga berulang  kali menghubungi orang yang menelepon Sugiarto Alias Gito

yang  menggunakan  kode  .68"  namun  tldak  djangkat  Sehlngga  Terdakwa

merasa curjga sehingga Terdakwa menghancurkan handphone berikut sin

card-nya  dan  dibuang  ke tempat  sampan  dl  Lapas Tanjung  Gusta.  Selain

itu    Terdakwa    juga    menyuruh    Thomson    Hutabarat   Alias    Boy    untuk

menghancurkan dan membuang handphone berikut sim card-nya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana

diatur dan diancam  pidana dalam  Pasal  114 ayat (2) junco Pasal  132 ayat (1)

Undang-Undang     Republik    Indonesia    Nomor    35    Tahun    2009    tentang

Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa     Terdakwa   Tugiman  Alias   Toge   bersama  dengan  Thomson

Hutabarat  AIIas  Boy  Wagimun,   Sugiarto  Alias  Gito  dan  Abdul  Manaf  Alias

Edo  (masing-masing  dalam  penuntutan  terpisah)  pada  tanggal  14  Mei  2017

atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  di  tahun  2017    bertempat  di  Jalan

Gatot Subroto  Medan  Sumatera  Utara  atau  setidak-tjdaknya di suatu tempat

dimana    Pengadilan    Negeri    Medan    berwenang    untuk    mengadili.    telah

melakukan"percobaan   atau   pemufakatan   jahat   tanpa   hak   atau   melawan

hukum    memlliki,    menyimpan,    menguasai   atau   menyediakan       Narkotika

Golongan  I  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gramyang  dilakukan

Terdakwa antara  lain dengan cara  sebagai berikut :

-  Pada   awalnya   Terdakwa   berkomunikasi   dengan   seorang   warganegara

Malaysia   bernama   Ayung   (Dpo)   melalui   handphone.   Saat   itu   Terdakwa.

menggunakan    handphone   dengan    nomor   0812-9670i}781    sedangkan

Ayung menggunakan handphone dengan nomor +601653.303-308.Adapun
Halairian  12 dari 91  Halaman Pulusan Nomor . 2320rf".Susl2017rfThl



•k.,

pembicaraan   tersebut   adalah   Terdakwa   akan   membeli   narkotika   jenis

shabu  sebanyak  26,972  kilogram  shabu  dari Ayung  dimana Terdakwa  dan

Ayung   8ep;ik;il   lt;iliwt'`   s8tiap   1    (s,ilii)   kilogram   shabu   tersebut   soharga

Rp350.000  000,00   (tlga   ratus   lima   puluh   juta   rupiah)   serta   penyerahan

shabu  tersebut  akan  dilakukan  di  Medan'oleh  orang  suruhan  Ayung  ke

orang   surul`an    lcidakwa.   Saat   itu   TLirdakwa   dan  Ayung   9eriakat   untuk

menggunakan  kode  "68" dimana orang  suruhan Ayung  akan m{Inggunakan

kode "68" pada saat menghubungi orang suruhan Terdakwa.

-Pada  tanggal  12  Mei  2017  sekitar  jam   1().00  Terdakwa  mengirimkan  sins

kepada  Ayung  dengan  kalimat .Bos  kapan  bisa  kerja  mohon  koeih  kabar,.

Sekitar jam  10.30  wib  Terdakwa  menelepon  Ayung  untuk  meminta  nomor

handphone orang suruhan Ayung.

-  SelanjutnyaTerdakwa  memberitahukan  kepada  Thomson  Hutabarat  Alias

Boy  tentang  rencana  pembelian  narkotika jenis  shabu  tersebut.  Kemudian

Terdakwa  menyuruh  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  mencari  orang  untuk

menjemput shabu tersebut dan  akan  diberi  upah sebesar Rpl5.000.000,00

(lima  belas  juta  rupiah).  Selain  itu  Terdakwa  juga  memberitahu  Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  agar  orang  suruhan  tersebut  menyen/a  mobil  untuk

menjemput   shabu   dari   orang   suruhan   Ayung   dan   untuk  mempehancar

komunikasi agar orang  suruhan tersebut membeli 2 (dua) buah handphone

berikut  sim  card  yang  mana  salah  satu  handphone  tersebut akan dipakai

untuk  berkomunikasi  dengan  Terdakwa  sedangkan  handphone yang  satu

lagi   akan   dipakai   untuk   berkomunikasi   dengan   orang   suruhan   Ayung.

Terdakwa  juga   memberitahukan   kepada   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy

bahwa orang  suruhan Ayung yang  akan  menyerahkan shabu tersebut aken

menggunakan  kode .68".

Kemudian  sekltar Jam  10.30  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  menggunakan

handphone       nomor       0852       1941       7116menghubungi       lwan      (Dpo)

membem::,uak-aan"::adep"egk,eT::ann::`;:,u:aennLefut2S:#£Tze#A



lwan  untuk  menyewa  mobil  serta  membeli  2  (dua)  buah  handphone berikut

sim  card-nya.   Pada  saat  itu  lwan  menyanggupi  untuk  menjemput  shabu

tersebut.

-Sekitar  jam   1130  wib  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  dihubungi  oleh  lwan

dan   memberitahukan   bahwa   ia   sudan   m6mbeli  handphone  merek  Mito

berwarna    hitam   dengan    nomor   sim    card-nya   0852   9600   0894   dan

handphone  merek  Mito  berwarna  putih  dengan  nomor  sim  card-nya  0852

9600  0381.Kemudian  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  memberit@hu  kepada

Terdakwa  bahwa  orang  yang  menjempu( shabu tersebut adalah  lwan  serta

memberitahukan nomor handphone yang sudah dibeli oleh lwan.

•  Kemudian   Terdakwa   mengirimkan   sins   kepada   Ayung   dengan   kalimat,

-0852-9600-0381  inl  hp anggota kerja  ku".

•  Sekjtar jam  16.30 wib  Thomson  Hutabarat Alias Boy dihubungi kembali oleh

lwan.  Pada  saat  itu   lwan  membatalkan  rencana  untuk  menjemput  shabu

tersebut,   sehingga   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy  menyuruh   lwan   untuk

menanyakan    kepada    Sugiarto   Alias    Gito   -apakah    bisa   ml}nggantikan

pekerjaan   lwan"    Kemudian   lwAN  menghubungi  Sugiarto  Alias  Gito  dan

bertanya  apakah  Sugiarto  Alias  Gito  bis€]  membantu  Thomson  Hutabarat

Alias  Boy  untuk  meniemput  barai`g  dan  dijawab  oleh  Sugiarto  Alias  Gito

-iya..  Selanjutnya  lwan  menjelaskan  bahwa  ia  akan  memberikan  2  (dua)

buah  handphone sebagai alat komunikasi dan sebuah mobil sedan namun

8aat  itu  Sugiarto  Alias  Gito  menyampaikan  bahwa  ia  tidak  bisa  menyetir

mobil.

•  Selanjutnya   lwan   menghubungi   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy   bahva

Sugiaho Alias  Gito  akan  menjemput shabu  tersebut.  Selanjutrya Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  menelepon  Sugiarto  Alias  Gito  di  nomor  handphone

0812 6068 3380 dan menyuruli agar Sugjarto Alias Gito memba`ma mobil ke

Medan   untuk   menjemput   shabu   di   Medan   dan   akan   dihubungi   oleh

seseorang    yang    akan    menyebutkan    kode    "68..    Adapun    pekeriaan
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menjeTput   shabu   `ersebut   disanggupl   oleh   Sugiarto   AIias   Gito   tetapi

Sugiarto  Alias  Gito  memberitahu  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  bahwa  ia

tidak    bisa    meriyetir    mobil    sehingga    Thomson    Hutabaral    Alias    Boy

memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa.

-  Bahwa  Terdakwa  memberitahukan  kepada'Thomson  Hutabarat  Alias  Boy

agar  menyuruh   Sugiarto  Alias  Gito  untuk  mencari  Wagimun  di  Simpang

Danau  Singkarak,  Binjai  untuk  menjadi  supir  sehingga  Sugiarto Alias  Gito

in.enemui Wagimun

•  Sekjtar  jam   21.30  wib   Sugiarto  Alias   Gito   bertemu  dengan  Wagimun  di

Simpang    Danau    Singkarak,    Binjai   dan    kemudian   Sugiarto   Alias   Gito

menelepon  Thomson   Hutabarat  AIIas   Boy  dan  menyerahkan  handphone

tersebut   kepada   Wagimun   sambil   berkata,   uini   pak   boy   mau   bicara,.

kemudian   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy  mengatakan   kepada  Wagimun

melalui handphone,  "kamu ikut sugiarto bawa mobil ke medan,. dan dijawab

oleh Wagimun,  "iya  "

-  Sekitar  jam  22.00  wib  lwan  menghubungi  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy

memberjtahukan  bahwa  mobil  yang  disewa  sudah  dapat  diambil  di  Pasar

Satu  Binjai,  sehingga  Thomson  Hutabarat Alias  Boy menghubungi Sugiarto

Alias Gito untuk  mengambil  mobil dari  lwan.  Selanjutnya Sugiarto Alias Gito

dan   Wagimun    sama-sama   pergi   ke    Pasar   Satu   Binjai,   disana   lwan

menyerahkan  sebuah  mobil  sedan  Toyota  Agya  ben^/ama  putih  dengan

nomor polisi BK  1057 0H dan 2 (dua) buah  handphone merek Mito masing-

masing  dengan  nomor  sim  card-  0852  9600  0894  dan  0852  9600  0381.

Kemudian  Sugiarto  Alias  Gito  menghubungl  Thomson  Hutabarat Alias  Boy

untuk  memberitahukan   bahwa   ia  telah   menerima  mobil  sedan  berwama

putih dari  lwan

-Sekitar jam  23.30  wlb  Abdul  Manaf AIIas  Edo  menghubungi  Sugiarto  Alias

Gito pada  nomor  handphone 0878 6695  7041  dan menyebutkan kode -68..

Saat itu Abdul Manaf Alias Edo menjelaskan bahwa peke¢aan sorah lerima
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barang  akan  dllakukan  besok  pagi  di  Meclan  dan  berpesan  agi]r  Sugiarto

Alias  Gito  standby dan  handphone iangan  sampai  mati.  Kemudi€]n  Sugiarto

Alias   Gito   meiigl`ii[)ilngi   Thomson   Hiitabarat   Alias   Boy   momt}orilahukan

bahwa  ia  sudah  dihubungi  oleh  seseorang  yang  menggunak8n  kode  .68.

dan  menjelaskan  bahwa  penyerahan  baran8  akan  dilakukan  besok  hart  di

Medan dan menyuruh agar standby serta handphone jangan sampai mati.

-Selanjutnya    Thomson    Hutabarat    Alias    Boy    memberitahukan    kepada

Terdakwa  bahwa  Sugiarto  Alias  Gito  sudah  dihubungi  oleh  orang  suruhan

Ayung  sehingga  sekitar  jam  01.30  wib  atau  sudah  memasuki  tanggal  14

Mei      2017,      Terdakwa      menghubungi     Sugiarto     Alias     Gito     dengan

menggunakan   handphone  nomor  0812   9670  8781   dan  mengatakan,  .ini

nomorku  bang,  nanti  kira-kira  pagi  kalau  bisa  jam  enam  atau  tujuh,  kalau

dia  telepon  abang  pake  kode  68.  Saya  minta  nomor yang  dipakai  telepon

tadi,   "Kemudian   Sugiarto  Alias  Gito  mengirimkan  sins  kepada  Terdakwa

dengan  kalimat ..0878 6695 7041."

Sekitar  jam   06.30  wib   Sugjarto  Alias  Gito  menerima  telepon  dart  Abdul

Manaf     Alias      Edo      memberitahukan      bahwa      Amat      (Dpo)      sudah

mempersiapkan  mobil  untuk  penyerahan  shabu  dengan  kata-kata,  .mobil

L300  diparkir  dl   pinggir  jalan  di  dekat  pul   bus  kumia  jalan  gatot  subroto

medan,  koncinya  ada di dalam," sehingga  Sugiarto Alias Gito dan Wagimun

dengan   mengendarai   mobil   sedan   Toyota   Agya   tersebut   berangkat   ke

Medan.

-  Sekitar jam  07 45 wib  Terdakwa  menghubungi  Sugiarto Alias Gito di nomor

0852  9600  0381  dan  menyuruh  agar  Sugiarto  Alias  Gito  menuji|  ke  dekat

Pul  Bus Kurnia  di  Jalan  Gatot Subroto  Medan,  kemudian agar mobil sedan

Toyota  Agya  tersebut  ditukar  dengan  mobil   Mitsubishi  Pickup  L300  yang

diparkir  di   plnggir  'alan  di  dekat  Pul   Bus   Kurnia'dan  kunci  ada  di  daLam

mobil. ¢/
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-Sekitar   Jam   Utj uu   wib    lerdakwa   menerima   telepon   dari   Ayung   yang

menggunakan  handphone  dengan  noinor  +601127633288  dengan  kode

"68"   pada   saat   itu   Terdakwa   berkata,   "orang   saya   nggak   mau   ambil

mobilnya,  dan  dijawab oleh Ayung,  .tukar aia,  bawa aja  itu  mobil  L300,-dan

dijawab oleh Terdakwa,  `'oke,"

-  Selanjutnya   Terdakwa   menghubungi   Sugiarto  Alias   Gito  di   nomor  0852

9600   0381    memberitahukan   apabila   mobil   sedan   Toyota   Agya   sudah

ditukar dengan mobil  Mitsubishi  Pickup L300 agar dibawa ke Binjai.

-  Sekitar  jam  08.00  wib   Sugjarto  Alias  Gito  dan  Wagimun  tiba  di  Pul  Bus

Kurnia   di  Jalan   Gatot   Subroto  Medan,   saat   itu   Sugiarto  Alias  Gito  dan

Wagimun  melihat ada  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300 dengan  nomor polis BK

9615   CM   diparklr   di    pjnggir   jalan   dekat   Pul   Bus   Kumia.    Selanjutnya

Sugiarto Alias  Gito  dan  Wagimun  menukar  mobil  sedan Toyota Agya yang

mereka  kendarai  dengan  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  bemomor  polis  BK

9615  CM,  Kemudian  Sugiarto Alias  Gito  dan  Wagimun  mengendarai  mobil

Mitsubishi Pickup  L300 bernomor polisi  BK 9615 CM tersebut meninggalkan

Pul Bus Kurnia.

-  Setelah  menempuh  perjalanan  sekitar  3  kilometer,  Sugiarto Alias  Gito dan

Wagimun  diberhentikan  oleh   Penyidik   Badan   Narkctika  Nasional  (BNN).

Setelah  dilakukan  penggeledahan  di  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300 dengan

i`omor   pdlisi   BK   9615   CM   ditemukan    1    (satu)   buah   kotak   fiber   alat
I

pendingin ,ikan   laut  warna   hijau   yang   didalamnya   terdapat  25  bungku8

plastik bertuliskan  Chinese Tea dengan  berat  keseluruhan 26.972 kilogram

yang   berisi   kristal   putih   dimana   berdasarkan   hasil   pemeriksaan   Balai

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika  Nasional (BNN) sebagaimana yang

tercantum     dalam     Berita     Acara     Pemeriksaan     Laboratoris     Nomor:

475.AE/Vra017/Balai  Lab  Narkoba tanggal 24  Mei  2017 bah`^ta 25 bungkus



Narkotika   Goloi`g   I   pada   Lampiran   Ui`dai`g-Undang   Republik   Indonesia

Nomor  35   I aliuli  2Ul)`J  tciitang  Na/kotika

nfiliwii   ooitik   iiiiii   ()11    `(I   wili   Tortliikw"   lwii`il;ii`ti  kttli  ii`tii`gl`uDunol  8uoiarlo

Alias  Gito  namun  tidak  diangkat.  Kemudian  sejak jam  10.00 wib  Terdakwa

juga  berulang  kali  menghubungi  orang  yang 'menelepon  Sugiarto Alias Gitc`

yarig   meiiggiiit:ik{iii   ktidc   "08"   i`aii`iii`   lidiik   diai`gkal   8ehlngga   Tordakwa

merasa  curiga  sehingga  Terdakwa  menghancurkan  handphone berikut sim

card-nya  dan  dibuang  ke  tempat  sampah  di  Lapas  Tanjung  Gusta.  Selain

itu    Terdakwa    juga    menyuruh    Thomson    Hutabarat    Alias    Boy    untuk

menghancurkan dan membuang handphone berikut sim card-nya.

Perbuatan Terdakwa  merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana

diatur  dan  diancam  pldana  dalam  Pasal  112  ayat  (2)  juncto  Pasal  132  ayat

(1)   undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   35   Tahun   2009   ten fang

Narkotika.

Menimbang,   bahwa   terhadap   dakwaan   Penuntut   Umum,   Terdalowa

tidak mengajukan eksepsi/keberatan  ,

Menimbang,  bahwa  untuk membuktikan dakwaannya,  Penuntut Umum

ttelah mengajukan  saksi-saksi sebagai  berikut:

Saksi   1   :   SUHARYANTA,   dibawah  sumpah   pada   pokoknya  menerangkan

!sebagai berikut

•-     Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan  Terdakwa  ;

•-    Bahwa  Saksi    dalam  keadaan  sehat  iasmani  dan  rohani  serta  bersedia

memberikan keterangan yang sebenarnya  ;

•-    Bahwa   bermula    pada   awal   bulan    Mei   2017,   Tim   Badan   Narkotika

Nasional  Rl  yang  dipimpin  KBP  Agustiyanto,  SH,  M.Si  dengan  anggota

antara   lain   Suharyanta,   Benget   dan   Tugiyo   melakukan   penyelidikan

terhadap  informasi  dari  masyarakat  tentang  peredaran  Narkotika  yang

dikendaljkan dari  Lapas Kelas I Medan,  Sumatera utara :
I ¢4
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-     Bahwa   kemudian   pada   tanggal   14   Mei   2017   sekitar  pukul  08.27  WIB

Saksi    bersama    dengan    rekan-rekan    saksi    melakukan    penangkapan

terhadap   Teidiikwii   daii   Tordakwa  WdgiiT`un   (masing-ma8ing  dllakukan

penuntutan  secara  terpisah) di JI.  Gatot Subroto,  Medan,  Sumatera  Utara

dan  menyita  barang  bukti  kemudian  didata,  ditimbang  dan  diberi  kode

barang bukti  sebagai  berikut :

NO JENIS  BARANG BUKTl
juMIAH (BRuno) KODE88

SATUAN KG

01

Bungkus  plastik bertuliskan

251 26,972

A.01

Chinese Tea berisi kristal S/D

putih  dalam  plastik A.25
_

02

Kartu Tanda Penduduk ata§

1 a.01nama  SUGIARTO  NIK

1275012011790007

STN K Mobil  wiii5b6i5iii-L3oo

03
i_11I

a.02Pick  Up  nomor poljsj  BK

9615 CM

04

Mobil  Mitsubishi  L300 Pick
I

a.03
I

UpnomorpolisiBK9615           (             1

CM
\

05

Handphone merek

a.04
Samsung  Flipabu2dengan    t

1

nomor s`mcard                              ,

I

081260683380

06

Handphone merek Mito

a.05warna  hitam dengan  nomor    I            1

simcard 085296000894

07 Handphone merek Milo                         1-- . a.06
I
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warna  putih dengan nomor

simcard  085296000381

Ko(ak  Fiber  alal  pendingin

lkan  laut warna  hijau

Mobil Toyota Agya nomor

polisi  BK  1057  0H  berikut

STNK &  konci kontak

Bahwa  saksi  dan  rekan  saksi  melakukan  interogasi  lerhadap  Terdakwa

dan  Terdakwa  Wagimun  dan  Terdakwa  mengakui  pada  tanggal  13  Mei

2017   sekitar   pukul    16.30   WIB,   Terdakwa   ditelpon   dan   disuruh   oleh

Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als  Boy  untuk  bekerja  menjemput  barang

(menerima  penyerahan  Narkotika jenis Shabu) di  Medan dari   orang yang

akan    menelpon    menggunakan    kode    68,    bahwa    untuk    melakukan

pekerjaan tersebut lwAN (DPO) akan memberikan fasilitas berupa 2 (dua)

buah  handphone  Mito  Nomor  0852-9600-0894  dan  0852-9600-0381  dan

sebuah  mobil sedan  putih Toyota Agya  nomor polisi  BK  1057 0H, karena

Terdakwa  tidak  dapat  mengemudikan  mobil  sehingga  disuruh  mengajak

Terdakwa  Wagimun  sebagai  sopirnya  kemudian  sekitar pukul  19.00 WIB

dan  pukul  22.00  WIB,  Terdakwa  telah  menerima  fasilitas  tersebut  dari

lwAN  di   Kin   19   Binjai  dan  di   Pasar  Satu   Binjai,  Sumatera  Utara  dan

sekitar   pukul   23.00   WIB,   Terdakwa   menerima   telpon   dari   orang   tak

dikenal  menggunakan  handphone  nomor  0878€695-7041  dengan  kode

68,  kemudlan men/elaskan bahwa  pekerjaan serah terima barang (Shabu)

akan  dilakukan   besok  pagi  di   Medan  dan   berpesan  agar  standby  dan

handphonenya iangan sampai mall,  kemudian Terdakwa memberitahukan

hal    itu    dan    memberikan    nomor    0878-6695-7041    kepada   Terdakwa

Thomson  Hutabarat Als  Boy  ;

Bahwa  selaniulnya  pada  tanggal    14  Mei  2017    sekitar pukul  01.30 WIB,

Terdakwa     menerima     telpon     dari     Terdakwa     Tugiman     Als     Togo
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menggunakan  lt€ii`ilijl`ui`e  iiomor  Utj l2-96/0-8781   dan  diberitahu  bahwa

seki`ar  iaiii   uU  ul)  ci(au  Jam  07.00  kalau  ada  orang  yang  menelponnya,

ii`(`kii    Tttitlnkwn    ,iti,ii     iiitii`ooui`Iikiiit    kuilH    ()(I    kolt`lldltln    ookllor    Pukul

07.45    WIB,     Terdakwa     menerima     telpon     dari     orang    tak    dikenal

menggunakan  l`andphone  nomor  0823-0408-3338  (EDO)  menggunakan

kode  68.   koiiiiitli:iii  iiii.iiyuruh  agar  itioLlil  yaiig  dibawa  Tordakwa  diluk8r

dengan  mobil  L300  yang  diparkir  di  pinggir ialan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia

di     JI.   Gatot  Subroto.   Medan.   Sumatera   Utara  dan  sekitar  pukul  08.00

WIB,   Terdakwa   dan   Terdakwa  Wagimun   menukar  mobil  Toyota  Agya

nomor polisi  BK  1057 0H  dengan  mobil  L300 yang diparkir di pinggir jalan

di   dekat   Pul   Bus   Kurnia   di   Jl.   Gatot   Subroto,   Medan.   namun   setelah

menempuh   perjalanan   sekitar  3   kin  dari  tempat  tersebut  (masih  di  Jl.

Gatot  Subroto)     menuiu   ke  arah  BIniai-Aceh,  Terdakwa  dan  Terdakwa

Wagimun ditangkap Petugas BNN  :

Bahwa   berdasarkan   hasil   interog€isi   tersebut,   kemudian   sekitar   pukul

10.00  WIB,  saksi  beserta  dengan   rekan  saksi  melakukan  pen€`ingkapan

terhadap Terdakwa Abdul  Manaf Als  Edo {li  kamar kost nomor 313 di   Jl.

Darussalam,  Gang  Sei  Bila.  Medan.  Sumatera  Utara dan menyit8 barang

bukti kemudian didata dan diberi kode 88 sebagai berikut :

NO JENIS BARANG BUKTl
JUMLAH KODE88

01
KTP a.n ABDUL VANA-F -Nlk

1 C.01
1 108090107870276

02
SIM  81  a.n. ABDUL MANAF  Nomor

1 C.02
870706290452

03
M6bil Honda Jazz abu2 nomor polisi BK

1 C.03
1163  01
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rtlrty"

STNK Mobi-lFTonda Jazz abu2 h6mor
1 C.04

polisj  BK  1163 01

Kartu  Kredit  BNI  Pla(inum  No
1 C.05

5198930500040042

aTM  BRI  Nomor 6013012368890594 1 C.06

ATM  BRl-Nomor 5Z21841023291874 1 C.07

ri:hdphone Samsung J2 warna gold 1 C.08

Handph-one Samsung  piitih  bersimcard
1 C.09  I

nomor 0823 0408 3338

beserta    rekan    saksi    melakukan    interogasi

terhadap  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo  (dilakukan  penuntutan  secara

terpisah)   dan   mengakuj   sebelum   ditangkap   Petugas   BNN,   Terdakwa

Abdul  Manaf   Als  Edo  telah  3  (tiga)  kali  melakukan  pekeriaan  dari  Mirza

(Dpo)  untuk  mengawal  pengiriman  Narkotika  dari  Aceh  ke  Medan,  dan

dalam   pengawalan   tersebut   Terdakwa   Abdul   Manaf     Als   Edo,   telah

menerima  upah  darl  Mirza  untuk  pengawalan  yang  pertama  sebesar  Rp

4.500.000.-(empat juta  lima ratus ribu  rupiah) yang kedua Rp.  5.500.000,-

(lima  juta  lma  ratiis  ribu  rupiah)  dan  yang  ketiga  Rp  16.000.000,-(enam

belas juta  rupiah)  sedangkan  yang  terakhir  pada  tanggal  13  s/d  14  Mei

2017  rencananya  akan  diberi  upah  Rp.13.500.000,-(tiga  belas juta  lima

ratus  ribu  rupiah)  namun  belum  menerima  upah  karena  tertangkap  oleh

Petugas BNN  ,

Bahwa  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  dalam  melakukan  pengawalan

Narkotika  dari Aceh  ke  Medan,  yaitu dengan  cara Terdakwa AIdul Manaf

Als  Edo,  mengemudikan  mobil  dengan  posisi  sekitar  2  atau  3  kilomcter

didepan  mobil  yang  membawa  Narkotika  dengan jarak,  sehingga  apabila

dalam    perjalanan    menemukan   €idanya    Razia   dari    Kepolisian,   maka

Terd@kwa abdul manaf  als edo, akan menelpon dan memberitahukan hal

fry/

®.i
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tersebut  kepada   Mirza   atau   kepada   pengemudi  mobil  yang   memba\^ra

Narkotika  :

Bahwa  kemudian   pada  tanggal   13  dan   14   Mei  2017,  Terdakwa  abdul

manaf       als    edo    melakukan    pekerjaan   dari    Mirza   untuk   mengawal

Narkotika  (Shabu)  dari  Aceh  untuk  diser:hkan  kepada  seseorang  yaitu

Terdakwa  di   Medan  dimana  pada  tanggal   13  Mei  2017     sekltar  pukul

15.45   WIB,    Mirza    menggunakan   handphone   nomor   0852-7517-9589

menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  ke  handphone  nomor 0823-

0408-3338,   kemudian   menyuruh   untuk   mengawal   pengiriman   25   (dua

puluh   lima)   plastik   Shabu   dari   Aceh   ke   Medan   dan   untuk   persiapan

berangkatnya  agar  menunggu  di  Perlak,  Aceh  Timur  dan  sekitar  pukul

20.00  WIB,   Amat   (Dpo)   menggunakan   handphone   nomor  0853€157-

5069  menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  ke  handphone  nomor

0823-0408-3338. kemudian menyuruh  untuk berangkat menuju ke Medan,

karena  Amat  (pengemudi  mobil  pembawa  Shabu)  sudah  siap  berangkat

ke   Medan   kemudian   sekitar   pukul   21.30   WIB,   MIRZA   menelpon   dan

menyuruh  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo    apabila  sampai  di  Medan

agar  memberitahunya,  selain  itu  Mirza  akan  mengirim  nomor handphone

orang yang  akan  menjemput barang  (akan  menerima penyerahan Shabu)

dan  agar  besuk  pagi  menelponnya  menggunakan "kode 68.,  sekitar satu

menit  kemudian   Edo  menerima   Sins  dari   Mirza  dengan  kalimat  -kode

68.0852-9600-0381" dari  Mrz 0852-7517-9589  :

Bahwa  selanjutnya  Tanggal  14  Mei  2017   sekitar pukul 06.30 WIB, Amat

menelpon  dan  memberitahu  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo,  Bahwa

•Mobil  L300  dlparklr  di  pinggir jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia  Jalan  Gatot

Subroto,   Medan,   kuncinya   ada   didalam"      kemudian   Terdalowa   Abdul
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Terdakwa ALidul  Maiiaf   Als   Edo,  menyuruhnya agar berangkat ke Medan

dan  sekilai  Ltiikul  1)/  45  WIB,  Terdakwa  Abdul  Manal   Als  Edo  menelpon

lu()i     kti      litiii{liiliuiili      li{iii`t)I      ()Il!i/   (I()()()   ():1111      (I(iii     iiioiidopul     I)uri|oltJtlul`

bahwa   posisinya   di   Pondok   Kelapa   Medan,    kemudian   disuruh   agar

menuju  ke  dekat  Pul  Bus  Kurnia  Jalan  Gatot  Subroto,  Medan,  kemudian

mobilnya  agal  dl(ukar  dengan  mobll  1300  pick  up  yang  diparkir  di  pinggir

jalan  di dekat  Pul  Bus  Kumia  dan  kuncinya  ada  di  mobil  lalu  sekitar pukul

10.00   WIB.   Terdakwa   Abdul   Manaf      Als      Edo.   ditangkap   oleh   sak9i

beserta   rekan   saksi   (Petugas   BNN)     di   kamar   kost   nomor   313   di   JI.

Darussalam,  Gang Sei Bila, Medan, Sumatera Utara :

Bahwa    dari  hasil  interogasi  terhadap  Terdakwa  dan  ABDUL  Terdakwa

Manaf  Als  Edo kemudian Tim  berkoordinasi dengan  Lapas Kelas  I Medan

dan    Dirjenpas    Kemenkumham    Rl    untuk    meminjam   atau    mengebon

Narapidana  bernama  Terdakwa  TUGIMAN  Alias  TOGE  dan  THOMSON

HUTABARAT  Alias  BOY,  (masing-masing  dilakukan  penuntutan  secara

terpisah)  ;

Bahwa  kemudian  Terdakwa  Tugiman  Als   Toge  dan  Terdakvra Thomson

Hutabarat Als  Boy  mengakui   bahwa  Terdakwa Tugiman Als   Toge telah

melakukan  transaksi  pembelian  26,972  kilogram  Shabu  dengan  seorang

warganegara    Malaysia    bemama    Ayung    (Dpo)    dengan    ha.ga    Rp

350.boo.000,-    (tjga    ratus   lima    puluh   juta    rupiah)    per   kilogram   dan

penyerahan    Shabu   dilaksanakan    di    Medan   oleh   orang   yang   akan

menelpon   menggunakan   .kede   68"   kemudian   Terdak\ra  Tugiman  Als

Toge   telah   menyuruh   Terdakwa   Thomson   Hutabarat   Als   Boy   untuk

mencari orang agar menyewa mobil dan membeli 2 buah handphone baru

berikut  simcardnya  untuk  bekerja  menerima  Shabu  di  Medan  dan  akan

diberi upah  Rp   15 000 000.- (lima belas juta rupiah) setelah pekenaannya

selesai    selaniutnya    Terdakwa    Thomson    Hutabarat   Als       Boy   telah

menyur::/a„7::,``;`4dar::`7u:a/ammaen'apkuu,::annMfez::#dyfb7u7`tw#^



r-
menyanggupinya,    sehlngga    telah    membeli    2    buah    handphone   dan

menyewa      mobil,      namun      sehari      kemudian      IWAN      membatalkan

pekoriaaniiyii.      st,.liili(I(jil     Tordakwl      llioH`so/1     Hutabarat     Ale          Boy

menyuruh    Terdakwa    dan    Terdakwa    Wagimun    untuk    menggantikan

pekerjaan   lwan  dan  kemudian  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als    Boy

telah  menyuruh  Terdakwa  untuk  menerima  2  buah  handphone  Mito  dan

sebuah  mobil  dari  lwAN  untuk  bekerja  menerima  penyerahan  Shabu  di

Medan,  Sumatera  U(ara  :

-      Bahwa   pada   tanggal   15   Mei   2017   sekitar   pukul   17.30   WIB,   setelah

memperoleh   surat   persetujuan   dari   Dirjenpas   Kemenkumham   Rl,   Tim

menerima penyerahan  Narapidana  bernama Terdakwa Tugiman Als Toge

dan Terdakwa  Thomson  Hutabarat   Als  Boy  dari  Kalapas Kelas  I  Medan,

kemudian   dibawa    ke   Kantor   BNNP   Sumatera   Ufara   untuk   diproses

selanjutnya  :

-     Bahwa   kemudlan   pada   tanggal    17   Mei   2017.   para   saksi   membawa

Terdakwa  Tugiman  Als  Toge  dan  Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als  Boy

dan Terdakwa  dan  Terdakwa Wagimun  serta Terdak\^/a Abdul Manaf  AIs

Edo berikut barang  buktinya dari Medan menuju ke Kantor BNN di Jakarta

untuk dilakukan  proses selanjutnya  .

•     Bahwa    Terdakwa    Tugiman    Als.    Toge    bersama    dengan    Terdakwa

Thomson  Hutabarat Als.  Boy, Terdakwa Abdul  Manaf Als.  Edo, Terdak\ma

dan Terdakwa  Wagimun  tidak  memlliki  izin  dari  pejabat yang  bewenang

un'uk itu  :

Atls keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi    2    :    BENGET    SITANGGANG,    dibawah    sumpah    pada    pokoknya

lnenerangkan sebagai berikut :

-    Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

-B@hw@';;/:S;and;;adma„k;7a;@ar@8nm;hpa;,;;;„m:an2::,:mued:#

memberikan keterangan yang sebenamya  :



-    Bahwa   bermula   pada    awal    bulan    Mei   2017,    Tim   Badan   Narkotika

Nasional  Rl  yang  dipimpin  KBP  Agustiyanto,  SH,  M.Si  dengan  anggota

antara   lain   Suharyanta,    Benget   dan   Tugiyo   melakukan   penyelidikan

terhadap   informasi  dari  masyarakat  tentang  peredaran  Narkotjka  yang

dikendalikan dari Lapas Kelas I Medan,  Suinatera Utara ;

-    Bahwa  kemudian   pada  tanggal   14   Mei  2017  sekitar  pukul  08.27  WIB

Saksi    bersama    dengan    rekan-rekan    saksi    melakukan   penangkapan

terhadap  Terdakwa  dan  Terdakwa  Wagjmun  (masing-masing  dilakukan

penuntutan secara terpisah) di Jl.  Gatot Subroto,  Medan,  Sumatera  Utara

dan  menyita  barang  bukti  kemudlan  didata,  ditimbang  dan  diberi  kode

barang  bukti sebagai  berikul  :

NO
I  JUMLAH (BRUITO) KODE88

JENISBARANGBUKTl        I

I   SA-TUAN KG
I

01

t

26,972

A.01SroBungkus plastik bertuliskan     ;

Chinese Tea berisi kristal         I          25
I

putih dalam  plastik A.25
I

02

Kartu i-aF`da  Penduduk atas-  I

a,01nama  SUGIARTO NIK                            1

1275012011790007                       I

03

-STNK  Mobil  Mitsubishi  L35-0     -

a.02PjckupnomorpoljsjBK            I            1
I

9615CM                                                  I

Mobil  Mitsubishi  L300  Pick

04 a.03Up  nomor  polisi  BK 9615                        1
I

cM'
I

05

-Handphone merek                       1

8.04Samsung  FIIp abu2 dengan    I            1

nomor simcard
I
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)683380

hone merek Mjto

I      a.05
',,I.,,,,do,,ga,,,,,,,,,,,,1

d  085296000894
I,

honemerekMito            '       --

a.06putihdengannomor      1\             1
I

d085296000381             (Fiberalalpendingin            1

a.07
ut warna hijau                   I

I

royotaAgya nomor       I

8.08)K10570Hberikut         I             1

&  konci kontak

Bahwa  saksi  dan  rekan  saksi  melakukan  interogasj  terriadap  Terdalowa

dan  Terdakwa  Wagimun  dan  Terdakwa  mengakui  pada  tanggal  13  Mei

2017   sekitar   pukul    16.30   WIB,   Terdakwa   ditelpon   dan   disuruh   oleh

Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als  Boy  untuk  bekerja  menjemput barang

(menerima  penyerahan  Narkotika jenis  Shabu) di Medan dart   orang yang

akan    menelpon    menggunakan    kode    68,    bahwa    untuk    melekukan

pekeriaan tersebut lwAN (DPO) akan memberikan fasilitas berupa 2 (dua)

buah  handphone  Mito  Nomor  0852-9600-0894  dan  0852-9600-0381  dan

sebuah  mobil  sedan  putih Toyota Agya  nomor polisi BK 1057 0H, karena

Terdakwa  tidak  dapat  mengemudikan  mobil  sehingga  disuruh  mengajak

Terdakwa  Wagimun  sebagai  sopjrnya  kemudian  sekitar pukul  19.00 WIB

dan   pukul  22 00  WIB.   Terdakwa  telah  menerima  fasilitas  tersebut  dari

lwAN  di   Kin   19   Binjai  dan  di   Pasar  Satu   Binjai,   Sumatera  utara  dan

sekitar   pukul   2300   WIB,   Terdakwa   menerima   telpon   dari   orang   tak

dikenal  menggunakan  handphone  nomor  0878€695-7041  dengan  kode

68,  kemudian menielaskan bahwa pekerjaan serah terima barang (Shabu)

akan  dilakukan   besok  pagi  di   Medan  dan   berpesan  agar  standby  dan
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handphonenya iangan sampai mati.  kemudian Terdakwa memberitahukan

hal    itu    dan    memberikan    nomor    0878-6695-7041    kepada    Terdakwa

Thomson  Hulcibarat Als  Boy  ;

Bahwa  selaniutnya  pada  tanggal    14  Mei  2017    sekitar pukul  01.30 WIB.

Terdakwa     menerima     telpon     dari     Ter`dakwa     Tugiman     Als     Toge

.menggunakan  handphone  nomor  0812-9670-8781  dan  diberitahu  bahwa

sekitar  jam  06.00  atau  jam  07.00  kalau  ada  orang  yang  menelponnya,

maka   Terdakwa   agar   menggunakan   kode   68   kemudian   sekitar  pukul

07.45    WIB,     Terdakwa     menerima     telpon     dari     orang     tak    dikenal

menggunakan  handphone  nomor  0823-0408-3338  (EDO)  menggunakan

kode  68,  kemudian  menyuruh  agar  mobil  yang  dibawa  Terdakwa  ditukar

dengan  mobil  L300  yang  diparkir  dl  pinggir jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia

di     Jl.   Gatot  Subroto,   Medan,   Sumatera   Utara  dan  sekitar  piJkul  08.00

WIB,   Terdakwa   dan   Terdakwa  Wagimuii   menukar  mobil  Toyota  Agya

nomor polisi  BK  1057  0H dengan iTiobil  L:loo yang diparkir di pinggirjalan

di  dekat  Pul   Bus   Kurnia   di  Jl.   Gatot  Subroto.   Medan,   namun  setelah

menempuh  perjalanan  sekitar  3  kin  dari  tempat  tersebut  (masih  di  Jl.

Gatot  Subroto)    menuju  ke  arah  Binjai-Aceh,  Terdakwa  dan  Terdakwa

Wagimun ditangkap Petugas BNN  ;

Bahwi   berdasarkan   hasil   interogasi   tersebut,   kemudian  sekitar  pukul

10.00  VVIB,  saksi  beserta  dengan  rekan  saksi  melakukan  penangkapan

terhadpp Terdakwa Abdul Manaf Als  Edo di  kamar kost nomor 313 di   Jl.

Darussalam,  Gang  Sei  Bila,  Medan,  Sumatera  Utara dan menyita barang

bukti kemudian didata dan diberi kode 88 sebagai berikut :

NO JENIS BARANG  BUKTl
JUMtJ\H KODE88

01

-KT-f5  a-.n ABDUL MANAF  NIK

1 C.01
I  1108090107870276
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SIM  81  a.n. -A-B-DUL MANAF  Nomor
1 C.02

870706290452

Mobil  rlonda Jazz abu2  nomor polisi  BK
1 C.03

1163  01

STNK Mobil  Honda  Ja22 abu2  nomor
1 C.04

pollsl  BK  1163  01

Kartu  Kredit  BNI  Platinu-in--ni-o
1 C.05

5198930500040042

ATM BRI Nomor 6013012368890594 1 C.06

ATM  BRI  Nomor 5221841023291874 1 C.07

Handph-one Samsung J2 warna gold 1 C.08

Handphone Samsung putih bersimcard
1 C.09

nomor 0823 0408 3338

Bahwa    kemudian    saksi    beserta    rekan    saksi    melakukan    interogasi

terhadap  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo  (dilakukan  penuntutan secara

terpisah)   dan   mengakui   sebelum   ditangkap   Petugas   BNN,   Terdakwa

Abdul  Manaf   Als  Edo  telah  3  (tiga)  kali  melakukan  pekeriaan  dari  Mirza

(Dpo)  untuk  mengawal  pengiriman  Narkotika  dari  Aceh  ke  Medan,  dan

dalam   pengawalan   tersebut  Terdakwa   Abdul   Manaf     Als   Edo.   teleh

menerima  upah  dari  Mirza  untuk  pengawalan  yang  pertama  sebesar Rp

4.500.000.-    (empat    juta    lima    ratus    ribu    rupiah)    yang    kedua    Rp.

5.500.000,-    (lima   juta    lma    ratus    ribu    rupiah)   dan   yang    kotiga    Rp

16.000.000,-   (enam   belas  juta   rupiah)   sedangkan  yang  terakhir  pada

tanggal    13    s/d    14    Mei    2017    rencananya    akan    diberi    upah    Rp.

13.500.000,-    (tiga    belas   juta    lima    ratus   ribu    rupiah)   namun   belum

menerima upah karena tertangkap oleh Petugas BNN ;

Bahwa  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  dalam  melakukan  pengan/alan

Narkotika darl Aceh ke Medan, yaitu dengan cara Terdalowa Abdul Manaf

Als  Edo,  mengemudikan  mobil  dengan  posisi  sekitar 2  atau  3  kilometer
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didepan mobil  yang  membawa  Narkotika dengan jarak, sehingga apabila

dalam   perjalanan   menemukan   adanya   Razia   dari   Kepolisian,   maka

Terdakwa  abdul  manaf    als  edo,  akan  menelpon  dan  memberitahukan

hal tersebut kepada Mirza atau kepada pengemudi mobil yang membawa

Narkotika  ;

Bahwa  kemudian  pada  tanggal   13  dan   14  Mei  2017,  Terdakwa  abdul

manaf      als   edo   melakukan   pekerjaan   dari   Mirza   untuk   mengawal

Narkotika  (Shabu)  dari  Aceh  untuk  diserahkan  kepada  seseorang  yaitu

Terdakwa  di  Medan  dimana  pada  tanggal   13  Mei  2017    sekitor  pukul

15.45   WIB,   Mirza   menggunakan   handphone   nomor   0852-7517-9589

menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  ke  handphone  nomor 0823-

0408-3338,   kemudian   menyuruh   untuk  mengawal  pengiriman  25  (dua

puluh   lima)   plastik   Shabu   dari   Aceh   ke   Medan  dan   untuk  persiapan

berangkatnya  agar  menunggu  di  Perlak,  Aceh  Timur  dan  sekitar  pukul

20.00  WIB,   Amat   (Dpo)   menggunakan   handphone  nomor  0853fil57-

5069  menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo.  ke  handphone  nomor

0823-0408-3338,    kemudian    menyuruh    untuk    berangkat    menuju    ke

Medan,  karena  Amat  (pengemudi  mobil   pembawa  Shabu)  sudah  slap

berangkat    ke    Medan    kemudian    sekitar    pukul    21.30   WIB,    MIRZA

menelpon   dan   menyuruh  Terdakwa   Abdul   Manaf     Als  Edo     apabile

sampai  di  Medan  agar  memberitahunya,  selain  itu  Mirza  akan  mengirim

nomor  handphone  orang  yang  akan  menjemput  barang  (akan menerima

penyerahan  Shabu)  dan  agar  besuk  pagi  menelponnya  menggunakan

"kode  68",  sekitar  satu  menit  kemudian  Edo  menerima  Sins  dari  Mirza

dengan kalimat .`kode 68.0852-9600-0381 " dari Mrz 0852-7517-9589 ;

Bahwa  selaniutnya  Tanggal  14  Mei  2017   sekitar pukul 06.30 WIB, Amat

menelpon  dan  memberitahu  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo,   Bahwa

•Mobjl  L300  diparkir  di  pinggir jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia  Jalan  Gatot

Subroto,   Medan.   kuncinya   ada   didalam"     kemudian   Terdakwa  Abdul
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Manaf    Als     Edo,   menelpon  orang   yang   akan  menerima  penyerahan

Narkotik/Shabu   Terdakwa   ke   handphone   nomor  0852-9600-0381   dan

setelah     iiiei`t]{ip€il     iawaban     bahw:i     posisinya     di     Binjai,     kemudian

Terdakwa   Abdul   Manaf     Als     Edo,   menyuruhnya   agar  berangkat  ke

Medan  dan  sekitar  pukul  07.45  WIB,  Teidakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo

menelpon   lagi   ke   handphone   nomor   ()852-9600-0381   dan   mendapat

penjelasan bahwa posisinya di Pondok Kelapa  Medan,  kemudlan disuruh

agar   menuju   ke   dekat   Pul   Bus   Kurnia   Jalan   Gatot  Subrolo,   Medan,

kemudian  mobilnya  agar ditukar dengan  mobil  1300  pick  up  yang diparkir

di  pinggir jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kurnia  dan  kuncinya  ado  di  mobil  lalu

sekitar  pukul   10.00  WIB,  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als    Edo,  ditangkap

oleh  saksi  beserta  rekan saksi  (Petugas  BNN)   di kamar kost nomor 313

di Jl.  Darussalam,  Gang  Sei Bila,  Medan.  Sumatera Utara :

Bahwa    dari  hasil  interogasi  terhadap  Terdakwa  dan  ABDUL  Terdakwa

Manaf     Als   Edo   kemudian   Tim   berkoordinasi   dengan   Lapas   Kelas   I

Medan    dan     Dirjenpas    Kemenkumham    RI    untuk    meminjam    atau

mengebon   Narapidana   bemama   Terdakwa   Tugiman  Alias  Toge  dan

Thomson   Hutabarat  Alias   Boy,   (masing-masing   dilakukan   penuntutan

secara terpisah) .,

Bahwa kemudian Terdakwa Tugiman Als   Toge dan Terdalowa Thomson

Hutabarat Als  Boy mengakui   bahwa Terdakwa Tugiman Ale  Togo telah

melakukan  transaksi  pembelian  26,972  kilogram  Shabu dengan seorang

warganegara    Malaysia    bemama    Ayung    (Dpo)    dengan    harga    Rp

350.000.000,,    (tiga    ratus   lima   puluh   iuta    rupiah)   per   kilogram   dan

penyerahan   Shabu   dilaksanakan   di   Medan   oleh   orang   yang   akan

menelpon   menggunakan   .kode  68"   kemudian  Terdak\^/a  Tugiman  Als

Toge   telah   menyuruh   Terdakwa   Thomson   Hutabarat  Als   Boy   untuk

mencari  orang  agar  menyewa  mobil  dan  membeli  2  buah  handphone

baru  berikut  simcardnya  untuk  bekerja  menerima  Shabu  di  Medan  dan
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akan   diberi    upah    Rp     15.000.000,-    (lima   belas   juta   rupiah)   se(elah

pekerjaannya selesai selanjutnya Terdakwa Thomson Hutabarat Als   Boy

tolah      ii`oiiy\ii`Ili      lw{in      iJn(uk      iiitil:ikiik{iii      pokorjaan      `or8obu`     dan

menyanggupinya,    sehingga   telah   membeli   2   buah   handphone   dan

menyewa      mobil,      namun     sehari     kerrfudian      IWAN     membatalkan

pekeriaannya.    seliingga    Terdakwa    Thomson    Hutabarat    Ale        Boy

menyuruh    Terdakwa    dan    Terdakwa    Wagimun    untuk   menggantikan

pekerjaan   lw{in  dtin  kemudian  Terd.ikw.1  Thomson  HutabaJat  Al8    Boy

telah  menyuruh  Terdakwa  untuk  menerima  2  buah  handphone  Mito dan

sebuah  mobil  dari  lwAN  untuk  bekerja  menerima  penyerahan  Shabu  di

Medan,  Sumatera  Utara  :

Bahwa   pada   tanggal   15   Mei   2017   seki(ar   pukul   17.30  WIB,   setelah

memperoleh   surat   persetujuan   dari   Dirjenpas   Kemenkumham   Rl,   Tim

menerima   penyerahan   Narapidana   bernama   Terdakwa   Tugiman   Als

Toge  dan  Terdakwa  Thomson  Hutabarat    Als  Boy  dari  Kalapas  Kelas  I

Medan,   kemudian   dibawa   ke   Kantor   BNNP   Sumatera   Ut.ira   untuk

diproses selanjutnya  ,

Bahwa   kemudian   pada   tanggal   17   Mel   2017,   para   saksi   membawa

Terdakwa Tugiman Als Toge dan  Terdakwa Thomson Hutabaral Als Boy

dan Terdakwa dan Terdakwa Wagimun serta Terdakwa Abdul Manaf  Ale

Edo   berikut   barang   buktinya   dari   Medan   menuju   ke   Kantor   BNN   dl

Jakarta untuk dilakukan  proses selanjutnya  ;

Bahwa   Terdakwa   Tugjman   Als.    Toge    bersama   dengan   Terdalowa

Thomson Hutabarat Als.  Boy, Terdakwa Abdul Manaf Als. Edo, Terdakwa

dan Terdakwa Wagimun tidak memiliki  izin  dari  pejabat yang  benwenang

untuk itu  ;

Alas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi  3   :   TUGIYO,   dibawah  9umpah  pada  pokoknya  menelangkan  sebagai

Iwhut :
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-    Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

•-    Bahwa  Saksi    dalam  keadaan  sehat jasmani  dan  rohani  serta  bersedia

memberjkan keteraiigan yang sebenarliya  ,

•-    Bahwa   bermula   pada    awal   bulan    Mei   2017.   Tim    Badan    Narkotika

Nasional  Rl  yang  dipimpin  KBP  Agustiyanto,  SH,  M.Si  dengan  anggota

antara   lain   Suharyanta,    Benget   dan   Tugiyo   melakukan   penyelidikan

terhadap   informasi   dari   masyarakat  tentang   peredaran   Narkotika  yang

dikendalikan dari  Lapas  Kelas  I  Medan,  Sumatera  Utara  ;

•-     Bahwa   kemudian   pada   tanggal   14   Mei   2017   sekitar  pukul   08.27  WIB

Saksi    bersama    dengan    rekan-rekan    saksi    melakukan    penangkapan

terhadap  Terdakwa  dan  Terdakwa  Wagimun  (masing-masing  dilakukan

penuntutan  secara terpisah) di Jl.  Gatot Subroto,  Medan,  Sumatera Utara

dan  menyita   barang   bukti  kemudian  didata,   ditimbang  dan  diberi  kode

barang bukti sebagai  berikut :
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Handpl`oiie merek

Saiiisuiig  rlip abu2 dengaii

''()'„''1    ')l'''(,i„''

081260683380
-Handphone meierm6

waH`a  liitiim  dengan  noiTiol

simcard 085296000894

Handphone merek Mito

warna putih dengan nomor

simcard 085296000381

I1

a.04
1(

1

I

i.-

a.05
I

1

II                                  1

a.06

1 a.07

1 a.08

fax

RTOTa-k  Fiba7 alat pendingin

ikan  laut warna  hijau

Mobil Toyota Agya  nomor

polisi  BK  1057  0H  berikut

STNK &  konci  kontak

Bahwa  saksi  dan  rekan  saksi  melakukan  I.nterogasi  terhadap  Terdakwa

dan  Terdakwa  Wagimun  dan  Terdakwa  mengakui  pada  tanggal  13  Mei

2017   sekitar   pukul    16.30   WIB.   Terdakwa   ditelpon   dan   disuruh   oleh

Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als  Boy  untuk  bekerja  menjemput barang

(menerima  penyerahan  Narkotika jenis  Shabu)  di  Medan dart   orang yang

akan    menelpon    menggunakan    kode    68,    bahwa    untuk    melakukan

pekerjaan  tersebut  lwan  (Dpo)  akan  memberikan  fasilitas  berupa 2  (duo)

buah  handphone  Mito  Nomor 0852-9600-0894  dan  0852-9600-0381  dan

sebuah  mobil sedan  putih Toyota Agya  nomor polisi BK 1057 0H, karena

Terdakwa  tidak  dapat  mengemudikan  mobil  sehingga  disuruh  mengajak

Terdakwa  Waglmun  sebagai  sopirnya  kemudian  sekitar  pukul  19.00 WIB

dan  pukul  22.00  WIB,   Terdakwa  telah   menerima  fasilitas  tersebut  dari

lwAN   di   Kin   19   Binjai   dan  di   Pasar  Satu   Binjai,   Sumatera   Utara  dan

sekitar   pukul   2300   WIB,   Terdakwa   menerima   telpon   dari   orang   tak
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dikenal  menggunakan  handphone  nomor  0878-6695-7041  dengan  kode

68,  kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan serah terima barang (Shabu)

akan   dilakukiin   biJsok   pagi  di   Medan   dan   berpesan   agar  standby  dan

handphonenya jangan sampai mati,  kemudian Terdakwa memberitahukan

hal    itu    dan    memberikan    nomor   0878-6695-7041    kepada    Terdakwa

Thomson  Hutabarat Als  Boy ;

Bahwa  selaniutnya  pada  tanggal    14  Mei  2017    sekitar pukul  01.30 WIB.

Terdakwa     menerima     telpon     dar'     Terdakwa     Tugiman     Als     Togo

menggunakan  handphone  nomor  0812-9670-8781  dan  diberitahu  bahwa

sekitar  jam  06 00  atau  jam  07.00  kalau  ada  orang  yang  meiielponnya,

maka   Terdakwa   agar   menggunakan   kode   68   kemudian   sekitar   pukul

07.45    WIB,     Terdakwa     menerima     telpon     dari     orang     tak    dikenal

menggunakan  handphone  nomor  0823-0408-3338  (EDO)  menggunakan

kode  68,  kemudian  menyuruh  agar  mobil  yang  dibawa  Terdakv\/a  ditukar

dengan  mobil  L300  yang  diparkir  di  pinggir jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia

di    Jl.  Gatot  Subroto,   Medan,  Sumatera  Utara  dan  sekitar  pukul  08.00

WIB,  Terdakwa  dan  Terdakwa  Wagimun  menukar  mobil  Toyota  Agya

nomor polisi  BK  1057 0H dengan  mobil  L300 yang diparkir di pinggirjalan
I

di  dekat  Pul   Bus   Kurnia  di  Jl.   Gatot  Subroto,   Medan,   namun  setelah

menempuh  perjalanan  sekitar  3  kin  dari  tempat  tersebut  (masih  di  Jl.

Gatot  Subroto)    menuju  ke  arah  Binjai-Aceh,  Terdakwa  dan  Terdakwa

Wagimun ditangkap Petugas BNN  :

Bahwa   berdasarkan   hasil   interogasi   tersebut,   kemudian   sekitar  pukul

10.00  WIB,  saksi  beserta  dengan  rekan  saksi  melakukan  penangkapan

terhadap Terdakwa ADdul  Manaf Als  Edo di  kamar kost nomor 313 di   Jl.

Darussalam,  Gang  Sei  Bile,  Medan,  Sumatera  Utara dan menyita barang

bukti kemudian didata dan diberi kode  88 sebagai berikut :
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+ H 88
Ii  KTP  a  n ABDUL  MANAF  NIK

1

IC.01
01'.

}   11080{J0107870276

I  Slwi  B1--a.n.  ABDUL-wiAriAF  Nomor

1 C.0202'

I  870706290452

I  Mobil  Hon-da Jazz abu2  nomorFolisi  BK
1 C.0303'

:   1163  01

1  STNK Mobil Hond-a  Jazz  abu2  nomor

1 C.0404!

)   polisi  BK  1163  01

Kartu  Kredit BNI  PlatinJFFi-No

1 C.0505

I  5198930500040042

06    1 ATM  B-RI Nomor 6T5l-3-OT2368890594 1 C.06
~0-7     '  ATM  BRl-Nomor-5T2218410232-§187408iHandphonesamsungJ-2wiarnagold

1 C.07

1 C.08

'Handphonl=T§=Tms'ungputihber-simcard

1 C.0909

[nomor082304083338
Bahwa    kemudian    saksi    beserta    rekan    saksi    melakukan    interogasi

terhadap  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo  (dilakukan  penuntutan  secara

terpisah)   dan   mengakui   sebelum   ditangkap   Petugas   BNN,   Terdak`ra

Abdul  Manaf   Als  Edo  telah  3  (tiga)  kali  melakukan  pekeTjaan  dari  Mirza

(Dpo)  untuk  mengawal  pengiriman  Narkotika  dari  Aceh  ke  Medan,  dan

dalam   pengawalan   tersebut   Terdakwa   Abdul   Manaf     Ale   Edo,   telah

menerima  upah  dari  Mirza  untuk  pengawalan  yang  pertama sebesar Rp

4.500.000,- (empat juta lima ratus  ribu  rupiah) yang kedua Rp. 5.500.000,-

(lima  juta  lma  ratus  ribu  rupiah)  dan  yang  ketiga  Rp  16.000.000.-(enam
I

belas ijuta  rupiah)  sedangkan  yang  terakhir  pada  tanggal  13  s/d  14  Mei

2017  rencananya  akan  diberi  upah  Rp.13.500.000,-(tiga  belas juta  lima
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e,

ratus  ribu  rupiah)  namun  belum  menerima  upah  karena  tertangkap  oloh

Petugas BNN  :

Bahwa  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo.  dalam  melakukan  pengawalan

Narkotika dari Aceh  ke  Medan,  yaitu  dengan  cara Terdakwa Abdul Manaf

Als  Edo,  mengemudikan  mobil  dengan  posisi  sekitar  2  atau  3  kilometer

didepan  mobil  yang  membawa  Narkotika  dengan jarak,  sehingga apabila

dalam   perjalanan    menemukan   adanya    Razia   dari   Kepolisi€in,   maka

Terdakwa  abdul manaf   als edo. akan menelpon dan memberitahukan hal

tersebut  kepada   Mirza  atau  kepada  pengemudi  mobil  yang  membawa

Narkotika  ;

Bahwa  kemudian  pada  tanggal   13  dan   14   Mei  2017,  Terdalowa  abdul

manaf      als   edo   melakukan   pekerjaan   dari   Mirza   untuk   mengawal

Narkotika  (Shabu)  dari  Aceh  untuk  diserahkan  kepada  seseorang  yaitu

Terdakwa  di   Medan  dimana  pada  tanggal   13  Mei  2017     sekitar  pukul

15.45   WIB,    Mirza   menggunakan   handphone   nomor   0852-7517-9589

menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  ke  handphone  nomor 0823-

0408-3338,   kemudian   menyuruh   untuk  mengawal  pengiriman  25  (dua

puluh   lima)   plastik   Shabu   dari   Aceh   ke   Medan   dan   untuk   persiapan

berangkatnya  agar  menunggu  di  Perlak,  Aceh  Timur  dan  sekitar  pukul

20.00  WIB,   Amat   (Dpo)   menggunakan   handphone  nomor  0853€157-

5069  menelpon  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo,  ke  handphone  nomor

0823-0408-3338, kemudian menyuruh  untuk berangkat menuju ko Medan.

karena Amat  (pengemudi  mobil  pembawa  Shabu)  sudan  siap berangkat

ke   Medan   kemudian   sekitar   pukul   21.30   WIB,   MIRZA   menelpon   dan

menyuruh  Terdakwa  Abdul  Manaf    Als  Edo    apabila  sampai  di  Medan

agar  memberitahunya.  selain  itu  Mirza  akan  mengirim  nomor handphone

orang yang  akan  meniemput barang  (akan  menerima penyerahan Shabu)

dan  agar besuk  pagi  menelponnya  menggunakan "kode 68.,  sokitar
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menit   kemudlan   Edo   menerima   Sins   dari   Mirza  dengan   kalimat  "kode

68.0852-9600-0381 "  dari  Mrz 0852-7517-9589  ;

ljiiliwi   iJ(il``iii\iliiyii    l{iii{i{|lll   14   Mtii   ;'()I/     iiiikl'iii   I)ukul   00.00  WIL),   ^lllol

menelpon  dan   memberitahu  Terdakwa  Abdul   Manaf    Als  Edo,   Bahwa

"Mobjl  L300  dlparkir  di  pinggir jalan  di  dek'at  Pul  Bus  Kumia  Jalan  Gatot

Subroto,   Medaii.   kuncinya   ada   didalam"      kemudian   Terdakwa   Abdul

Manaf     Als     Edo.   menelpon   orang   yang   akan   menerima   penyerahan

Narkotik/Shabu   Terdakwa   ke   handphone   nomor   0852-9600-0381   dan

setelah    mendapat    jawaban    bahwa     posisinya    di     Binjai,     kemudian

Terdakwa Abdul  Manaf  Als   Edo,  menyuruhnya agar berangkat ke Medan

dan  sekitar  pukul  07 45  WIB,  Terdakwa  Abdul  Manaf   Als  Edo  menelpon

lagi   ke   handphone   nomor   0852-9600-0381   dan   mendapat   penjelasan

bahwa   posisinya   di    Pondok   Kelapa   Medan,   kemudian   disuruh   agar

menuju  ke  dekat  Pul  Bus  Kurnia  Jalan  Gatot  Subroto,  Medan.  kemudian

mobilnya  agar  ditukar  dengan  mobil  1300  pick  up  yang  diparkir  di  pinggir

jalan  di  dekat  Pul  Bus  Kurnia dan  kuncinya  ada  di  mobil  lalu  sekitar pukul

10.00   WIB,   Terdakwa   Abdul   Manaf     Als      Edo,   ditangkap   oleh   saksi

beserta   rekan   saksi   (Petugas   BNN)     di   kamar  kost  nomor  313  di  Jl.

Darussalam, Gang Sej Bila,  Medan,  Sumatera Utara ;

Bahwa     dari   hasil  interogasi  terhadap  Terdakwa  dan  Terdakwa  Abdul

Manaf  Als Edo kemudian Tim berkoordinasi dengan Lapas Kela81 Medan

dan    Dirjenpas   Kemenkumham    Rl    untuk   meminjam   atau   mengebon

Narapidana   bernama   Terdakwa   Tugiman   Alias   Toge   dan   Terdalowa

Thomson   Hutabarat   Alias   Boy,   (masing-masing   dilakukan   penuntufan

secar? terpisah)  ;

Bahwa  kemudian  Terdakwa  Tugiman  Als   Toge dan Terdalowa  Thomson



350.000,000,-    ((iga    ratus    lima    puluh    iuta    rupiah)    per    kilogram    dan

penyerahan    Shabu    dilaksanakan   di    Medan   oleh    orang   yang   akan

mene|pon   menggiinakan   "kode   68"   kemudian   Terdakwa   Tugiman   Ale

Toge   telah   menyuruh   Terdakwa   Thomson   Hutabarat  Als   Boy   untuk

mencari orang agar menyewa mobil dan m€mbeli 2 buah handphone baru

berikut  simcardnya  untuk  bekerja  menerima  Shabu  di  Medan  dan  akan

diberi  upah  Rp.15.000.000,-(lima  belas juta  rupiah) setelah pekerjaannya

selesai    selan`utnya    Terdakwa    Thomson    Hutabarat   Ale       Boy   t®lah

menyuruh       lwan       untuk       melakukan       pekerjaan       tersebut       dan

menyanggupinya,    sehingga   telah    membeli    2    buah    handphone   dan

menyewa      mobil,      namun      sehari      kemudian      IWAN      membatalkan

pekerjaannya.     sehingga    Terdakwa    Thomson     Hutabarat    Als         Boy

menyuruh    Terdakwa    dan    Terdakwa    Wagimun    untuk    menggantjkan

pekerjaan   lwan  dan  kemudian  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als    Boy

telah  menyuruh  Terdakwa  untuk  menerima  2  buah  handphone  Mito  dan

sebuah  mobil  darl  lwAN  untuk  bekerja  menerima  penyerahan  Shabu  di

Medan, Sumatera  utara  ;

Bahwa   pada   tanggal   15   Mei   2017   sekitar   pukul   17.30   WIB,   setelah

memperoleh   surat   persetujuan   dari   Dirjenpas   Kemenkumham   Rl,   Tim

menerima penyerahan  Narapidana  bernama Terdakwa Tugiman Als Togo

dan  Terdakwa  Thomson  Hutabarat   Als  Boy dari  Kalapas Kelas  I  Medan,

kemudian   dibawa   ke   Kantor   BNNP   Sumatera   Utara   untuk   diproses

selanjutnya  ;

Bahwa   kemudian   pada   tanggal   17   Mei   2017,   para   saksi   membawa

Terdakwa  Tugiman  Als  Toge dan  Terdakwa  Thomson  Hufabarat Als  Boy

dan Terdakwa dan Terdakwa Wagimun  serta Terdakwa Abdul Manaf  Als

Edo berikut barang  buktinya dari Medan menuiu ke Kantor BNN di Jakarta

untuk dilakukan  proses selanjutnya  ;
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•     Bahwa    Terdakwa    beserta    dengan    Terdakwa    yang    lainnya,    yakni

Terdakwa  Tugiman  Als.  Toge,  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als.  Boy.

Tord8kwa  ^bd`il  Mui`@l  ^18.  Edo,  dan   Toidakwo  W8olmun  `idak  m®mlllkl

izjn dari pejabat yang berwenang untuk itu  ;

/\tas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Sak8i 4  : THOMSON  HUTABARAT ALS  BOY, dibawah sumpah pada pckoknya

menerangkan sebagai berikut :

-     Bahva benar saksi saat ini sedang menjalani  hukuman di Lapas Tanjung

Gusta Medan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan ol®h

saksi   dengan   hukuman   Pidana   penjara   selama   9   (sembilan)   Tahun

berdasarkan  surat  dart  Kementrian  Hukum  dan  I.1AM  RI  Kantor wilayah

Sumatera Utara tanggal  15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh KAIAPAS

(ASEP SYARIFUDIN,  Bc.ip,SH. Cn.MH)  :

-     Bahwa   bermula   pada  Tanggal   12   Mei   2017  sekhar  pukul   10.00  WIB,

Terdakwa menyuruh saksi agar mencari orang untuk menyewa mobil dan

membeli 2  buah  handphone untuk bekeria menjemput barang (menerima

penyerahan  Shabu)  di  Medan  dari  orang  yang  akan.-  (lima  befas  juta

rupiah)  setelah  peker)aannya  selesai  dan  sekitar pukul  10.30 WIB,  saksi

menggunakan      handphone      nomor     0852      1941      7116     monelpon

menggunakan     .kode     68.     dan     akan     diberi     upah     sebesar     Rp

15.000.000menelpon     lwan     ke     handphone     nomor    0823€977nol74

menyuruh    agar    menyewa    mobil    untuk    bekerja    menjemput   barang

(menerima   penyerahan   Shabu)   di   Medan   dan   lwan   monyanggupinya

kemudian  sekltar  pukul  11.30  WIB,  saksi    ditelpon  dan  diberitahu  lwan,

bahwa  lwan  telah  membeli  Handphone  Mito  hitam simcard nomor 0852-

9600-0894  dan  Handphone  Mito  putih  simcard  nomor  0852-96000381,

kemudian saksl   memmberitahukan hal itu kepada Terdakwa :

Bahwa     pada   Tanggal   13   Mei   2017     sekitar  pukul   16.30  WIB,   saksi

ditelpon    dan    diberitahu    lwan,    bahwa     lwan    membafalkan    bekeda
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menjemput  barang  di  Medan,  kemudian  Terdak`^ra  menyuruh  lwan  agar

menanyakan   kepada  Terdakwa   apakah   bisa   menggantikan   pekeriaan

lwan    dan    setelah    selesai    berbicara   dengan    lwan.   kemudian   8ak8i

menelpon  Terdakwa  Sugiarto  Als  Gito  ke  handphone  nomor  0812  6068

3380 dengan pembicaraan bahwa saksi :

Bahwa  menyuruh  Terdakwa  Sugiarto  Als  Gito  agar  memba\^ra  mobil  ke

Medan  untuk  bekeria  menjemput  barang  (menerima  penyerahan  Shabu)

di  Medan  dan  kemudian  Terdakwa  Sugiarto  Ale  Gito    menyanggupinya,

namun  tidak  bisa  membawa  mobil,  maka  Terdakwa  Tugiman  Ale  Togo

menyuruh  Terdakwa  Sugiarto Als  Gito  agar  mencari Terdalowa Wagimun

di  Simpang  Danau  Singkarak,  Binjai  untuk mengemudikan mobil ber8ama

Terdakwa Sugiarto Als Gito ke Medan  ;

-     Bahwa   lwan   akan   menyerahkan   2   (dua)   buah   handphone   kepada

Terdakwa    Sugiarto   Als   Gito,    salah    satu    handphone   tersobut   agar

digunakan  khusus  untuk  berkomunikasi  dengan   Tordalowa  Tugiman  Ale

Toge,    sedangkan    handphone   yang    satunya   agar   digunakan   untuk

berkomunikasi     dengan     orang     yang     akan     menyerahkan     Sliabu

menggunakan .kode 68. dan sekhar pukul 17.00 WIB, saksi  memberitahu

Terdakva  Tugiman  Als  Toge  bahwa  lwan  membatalken digantikan  oleh

Terdakwa Sugiarto Als Gito, kemudian  sekitar pukul  19.00 WIB Terdalowa
I

Tugiman  Als  Toge  berbicara  dengan  Sugfarto  Als  Gto  menggunakari

handphone    saksi,    intinya    memperielas    bahwa    orang    yang    akan

menyerahkan  Shabu apabiLa menelpon Terdakva Sugiarto Ale Gito akan

menggunakan  .kode 68" dan menyuruh Terdakva Sugierto Ale Gto agar

standby handphonenya jangan sampai mati   dan sekitar pukul 21.30 WIB,

saksi    ditelpon  dan  diberitahu  Terdakwa  Sugiarto  Als  Gito  bah`ma  teLah

bertemu dengan Wagimun,  kemudian  saksi   berbicara dengan Terdalowa

Wagimun   .mun   pergi   ikut  Terdalowa   Sugiarto  Als  Gito  be`ma  mobil  ke

Medan.   dijawab   -oke   pak.   kemudian   sekitar   pukul   22.00  WIB,   sek8l
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ditelpon  dan  diberitahu  lwan  bahwa  mobil  yang  disewa  sudah  dapat  di

ambil  di  Pasar  Satu,   Binjai,  kemudian     saksi  menelpon  dan  menyuruh

Terdakwa  Sugiarto  Als  Gilo  untuk  mengambil  mobil  dart  lwan  dl  Pa8ar

Satu  Binjai.  sekitar  setengah  jam  kemudian  Terdakwa  Sugiarto Als  Gito

menelpon dan memberitahu bahwa telah m'enerima mobil sedan putih dari

lwan   dan   sekitar   pukul   23.30   WIB,    saksi       ditelpon   dan   diberitahu

Terdakwa  Suglarto  Als  Gito  bahwa  (elah  ditelpon  oleh  sescorang  yang

menggunakan  -kode  68-  kemudian  menjelaskan  bah\^ra  Pekeriaan  Serah

Terima Barang Akan Dilakukan Besok Pagi Di Medan Dan Menyuruh Agar

Standby Dan  Handphone Jangan Sampai Mati :

•     Bahwa  pada  tanggal  14  Mei 2017  sekitar pukul 08.00 WIB, saksi   ditelpon

dan    diberitahu    oleh    Terdak`^ia    Sugiarto   Als    Gito    bahwa   Terdakwa

Wagimun   tidak   mau   menukar   dan   mengemudikan   mobil   L300   yang

diparkir  di  pinggir  jalan  di  dekat  pul  Bus  Kurnia  Medan,  kemudian  saksi

berbicara denan Wagimun melalui handphone Terdakwra Sugiarto AIs Gito

dan   menyuruh   agar   mengambiL/menukar   dan   membawa   mobil   L300

tersebut ;

•     Bahwa  saksi  bersama  dengan  Terdakwa  Tugiman  Als.  Togo,  Terdakwa

Abdul   Manaf   Als    Edo,   Terdakwa   Sugiarto   Als.   Gito   dan   Terdalowa

Wagimun tidak memiliki izin dari pejabat yang beiwenang untuk itu ;

Alas keterangan  saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi   5.   ABDUL    MANAF   ALS   EDO,    dibawah   slmpah   pada   pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

-     Bahwa  sebelumnya,  Saksi    telah  3  (tiga)  kali  melakukan  pekedaan  dari

Mirza  (Dpo)  untuk  mengawal  pengiriman  Narkotika  dart Aceh  ke Medan,

namun saksi tidak ingat tanggal maupun bulannya dan dalam pengamalan

tersebut saksi telah menerima upah yang pertama sebesar Rp 4.500.000.

yang  kedua  sebesar  Rp  5.500,000  yang  ketiga  sebesar Rp  le.000.COO,

sodangkan  yang  terakhir pada tanggal  13-14  Mei 2017 roncanenys soksl
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akan  diberi  upah  Rp.   13.000.000,  namun  belum  menerima  upeh  kaona

tertangkap oleh Petugas   Kepolisian dari BNN.

Bahwa  pengawalan   Narkotika  dari  Aceh  ke  Medan,  diLakukan  dengan

cara   saksi   menggunakan   mobil   dengan   posisi   didepan   mobil   yang

membawa  Narkotika  dengan jarak  sekitar' 2  atau  3  kilometer,  sehingga

8pablla    dalam    perjalanan    ada    Razia    dart    Kepolisian,    make    saksi

menelpon  dan  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Mirza  atau  kepada

pengemudi mobil yang membawa Narkotika ;

Bahwa  saksi  melakukan  pekeg.aan dari  Mirza  untuk mengawal Narkotika

(Shabu) dari Aceh  ke  Medan,  bermula  pada Tanggal  13 Mei 2017 sek.rtar

pukul   15.45  WIB,   Mirza   menggunakan   handphone   nomor  0852-7517.

9589  menelpon  saksi  ke  handphone  nomor  08230408-3338,  kemudian

menyuruh  untuk  mengawal  pengiriman  25  (dua puluh lima) pfastik Shabu

dari Aceh ke Medan dan untuk persiapan berangkatnya agar menunggu di

Perlak,    Aceh     Timur    lalu    sekhar    pukul    20.00    WIB,    Amat    (Dpo)

menggunakan   handphone   nomor   0853€157-5069   menelpon   saksi  ke

handphone nomor 0823-0408-3338, kemudian menyuruh untuk berangkat

menuju ke Medan,  karena Amat (pengemudi mobil pembawa Shabu) slap

berangkat  ke  Medan  dan  sekjtar  pukul  21.30  WIB,  MjTza  menelpon  dan

menyuruh saksi apabila sampai di Medan agar memberitahunya, sefain itu

Mirza  akan   mengirim   nomor  handphone  orang  yang  akan  menjemput

barang   (akan   menerima   penyerahan   Shabu)   dan   agar   besok   pagl

menelponnya menggunakan .kode 68", sekitar satu menit kemudfan saksi

menerima  Sins dari  Mirza dengan  kalimat .kode 68.0852-9600J)381. dari

Mirza 0852-7517-9589  :

Bahwa  kemudian  Tanggal  14  Mei  2017    sekitar  pukul  06.30 \/VIB,  Amat

menelpon  dan  memberitahu saksi  Bahwa  .Mobil  L300  Diparkir Di  Pinggir

Jalan Di Dekat Pul Bus Kumia Jalan Gatot Subrolo. Medan, Koncinya Ada

Didalam.       kemudian    saksi   menelpon    orang   yang   akan   menerima
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penyerahan   Narkotik/Shabu   (Sugiarto   Als   Gito)   ke   handphone   nomor

0852-9600-0381     dan   setelah  mendapat  jawaban   bahwa   posisinya  di

Binjai, kemudian saksi monyuruhnya agai bor8nokat ko Medan lolu cokitar

pukul  07.45  WIB,  saksi  menelpon  lagi  ke  handphone  nomor 0852-9600-

0381   dan   mendapat   penjelasan   bahwa   posisinya   di   Pondok   Kelapa

Medan,  kemudian  disuruh  Agar  Menuju  Ke  Dekat  Pul  Bus  Kumie  Jalan

Gatot  Subroto.  Medan,  Kemudian  Mobilnya  Agar  Ditukar  Dengan  Mobil

L300 Pick Up Yang  Diparkir Di Pinggir Jalan  Di Dekat Pul Bus Kumia Dan

Koncinya   Ada    Di   Mobil   Kemudian   Sekitar   Pukul   10.00   Wib,   saksi

ditangkap Petugas BNN di kamar kost nomor 313 di Jl. Darussalam, Gang

Sei   Bila,   Medan.   Sumatera  Utara,   dan   Petugas  BNN  menyita  barang

bukti, kemudian didata dan diberi kode barang bukti sebagai berikut :

NO JENIS BARANG BUKTl JUMLJtry
KODE88

01
RT-P a.n ABDUL MANAF NIK

1 C.01
1 108090107870276

02
SIM  81  a.n. ABDUL MANAF Nomor

1 C.02
870706290452

03
"Z)-bii Honda Jazz abu2 nomor polisi BK

1 C.03
1163  01

04
STN-K Mobil Honda JaH nomor polisi

1 C.04
BK  1163  01

05
RTa-rt-I-Kredit BNI  platinum  No

1 C.05
5198930500040042

o6_
-AtM BRI Nomor 6013012368890594

1 C.06

07 ATM BRI Nomor 5221841023291874 1 C.07

08 H-:ndphone Samsung J2 wama gold 1 C.08

09 Handbh-one Samsung nomor 0823 0408 1 C.09
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Bahwa¥E5i-dalam   berkomunikasi  dengan   Mirza  dan  Amat  maupun

dengan  orang  y.ing  akan  menjemput  barang  (mon®rim8  Shabu)  adalah

menggunakan  handphone nomor 0823-0408-3338 ;

•     Bahwa saksi semula tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang

akan  menerima  Shabu  dan  menggunakan  handphone  nomor 0852-9600-

0381.  namun  setelah  Penyidik  mempertemukan  saksi  dengan  Terdakwa

Sugiarto  Als  Gito    dan  mendapat  penjelasan  bahwa  Sugiarto  Als  Gito  ,

sehingga  saksi  mengetahui  bahwa  orang  yang  bekerja menerima Shabu

pada  tanggal   14  Mei  2017  di  Medan  menggunakan  handphone  nomor

0852-9600-0381  adalah Terdakwa Sugiarto Als Gito ;

•     Bahwa  Terdakwa  bersama  dengan  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als.

Boy,  Terdakwa  Abdul  Manaf Als.  Edo,  Terdakwa  Sugiarto AI8.  Gito  Dan

Terdakwa Wagimun tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk

itu;

Alas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 6. SUGIARTO ALG GITO, dibavah sumpah pada pokokrvys menelangkan

sebegaj berikut :

•     Bah\^ra pada Tanggal  13 Mei 2017   sekitar pukul  16.30 WIB ketika berada

di rumahnya di  Binjai,  handphone SUGIARTO Als Giro  nomor 0812€068-
1

3380  menerima  telpon  dart  lwan  (Dpo)  menggunakan handphone nomor

0823¢897-8174,   kemudian  ditanya  apakah  bisa  membantu  Tordalowa
I

Thomson  Hutabarat Als Boy untuk bekeria menjemput berang (menerima

penyerahan   Shabu)  di   Medan,   kemudian   dijawab  .BISA'  Ialu  setelah

selesai  bert]icara  dengan  lwan,  Kemudian  saksi  menerima  telpon  dari

Terdalowra  Thomson  Hufabarat Als  Boy menggunakan  handphono nomor

0852-1941-7116     dengan  pembicaraan   "Apakah  bisa  membawa  mobil

untuk   menjemput   barang   (menerima   penyerahan   Sh8bu)   dl   Medan.

kemudian   dijawab   -Bisa,   Tetapi   Tidak   Bisa   Bawa   Mobll.,   Kemudfan
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Terdakwa   Thomson   Hutabarat  Ale  Boy  menyiiruh  saksi  agar  moncari

Terdakwa    Wagimun    di    Simpang     Danau     Singkarak,     Binjai    untuk

mongomudikan  ii`obil  boraama  8ak8i  ko  Modan  dan  T®rdakwa  Tt`om®on

Hutabarat  Als  Boy juga  menjelaskan  bahwa  lwan  akan  menyerahkan  2

(dua)    buah    handphone   dan    salah    sa{u    handphone   tersebut   agar

dlgunakan  khusus  untuk  berkomunikasi  dengan  Terdakma  Tugiman  AIs

Toge,  sedangkan  yang salunya untuk  berkomunikasi dengan onang yang

akan   menyerahkan   Shabu   yang   akan   menelpon   saksl   menggun8kan

•kode  68P  kemudian  sekhar  18.30  WIB.  saksi  ditelpon  dan  disuruh  lwan

untuk  menemuinya  di  kin  19  JI.  Binjai-Medan,    kemudien  sekitar  19.00

WIB saksi menerima   2 buah handphone  merek Mito wama hiram nomor

0852-9600-0894   dan   wama   putih   nomor   0852-9600J)381   dan   sekitar

pukul  19.00  WIB  saksi  ditelpon  oleh  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als

Boy,     namun    yang     berbicara    Terdakwa    Tugiman    Als    Togo    dan

memberitahu   bahwa   orang   yang   akan   menyerahkan   barang   (Shabu),

apabila  menelpon   saksi  akan  menggunakan  -kode  68.  dan  menyuruh

saksi  agar  standby  dan  handphone jangan  mati,  kemudien  dijawab .lYA.

dan sekhar pukul 21.30 WIB, setelah mencarinya kemudian saksi beftomu

dengan   Wagimun    di    Danau    Singkarak,    kemudian   saksi   menelpon

Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als  Boy  dan  menyuruh  Waginun  untuk

berbicara   dengan   Thomson   Hutabarat   Als   Boy   melalui   handphone,

setelah itu saksl  mengajak T®rdakwa Waglmun nongkrong dl plngglr|alan

di  Binjai  untuk  menunggu  telpon  dari  Terdakwa Thomson  Hutabarat Als

Boy dan Terdakwa  maupun  telpon  dari  t)rang  yang  menggunekan .kode

68.  dan  sekitar  pukul  22.00  WIB,  saksi    ditelpon  dan  disuruh  Terdakwa

Thomson  Hutabarat  Als  Boy  untuk  mengambil  mobil  dari  lwan  di  Pasar

Satu Binjai, setelah bertemil dengan lwan di Pasar Satu, Binjai, kemudian

lwan menyerahkan  mobil Toyota Agya  nomor poli8i BK 1057 0H kepada

saksi   ,   kemudian   soksi  dan  Terdakwa  Wagimun   maik  kedalam  mobll
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tersebul  untuk  menunggu  telpon  dari  Thomson  Hutabarat  Ale  Boy  atou

dari  orang  yang  menggunakan  -kode  68.    lalu  sekitar  pukul  23.30  WIB,

handphono   Milo   pu`ili   nomor  0852`0000-0381   yang   dlbawa   cok®l   ado

telpon' masuk  dari  orang  tak  dikenal  menggunakan  handphone  nomor

0878C695-7041,       setelah       diangkat      'orang       tersebut       berbicara

menggunakan   .kode   68.   selanjutnya   menj8laskan   bahwa   Pek®iaan

Serah  Terima  Barang  (Shabu)  Dilakukan   Besok  Pagi  DI  Medan,  Agar

Standby Dan  Handphone Jangan Sampai Mati, kemudian seksi menolpon

dan  memberitahukan  hal tersebut kepada Terdakvva Thomson  Hutabarat

Als  Boy dan  nomor  handphono orang yang  menelpon torsebut 8aya  kirim

melalui Sins kepada Terdakwa Thomson Hutabarat Als Boy ;

Bahwa    kemudian  pada  Tanggal  14  Mei  2017    sekitar pukul  01.30 WIB,

handphone saksi  nomor 0812J3068-3380 menerima telpon dari Terdakwa

Tugiman   Als   Toge   menggunakan   handphone   nomor   0812-9670€781

kemudian  berkata  "lni  Nomorku  Bang,   Nanti  Kira-Kira  Pagi  Kalau  Bisa

Jam  Enam  Atau  Tujuh,  Kalau  Dia  Telpon  Abang  Pakai  Kode  68.  Saya

Minta  Nomor  Yang  Dipakai Telpon  Tadi"  setelah  itu  saksi  mengirim  SMS

kepada Tugiman Als Togo .0878€695-7041. Ialu sekitar pukul 06.30 WIB,

handphone  Mito  putih   nomor  0852-9600-0381   yang  dibawa  saksl  8da

telpon  masuk  dari  orang  tak  dikenal  menggunakan  handphone  nomor

08230408-3338     (Terdakwa     Abdul     Manaf     Ale     Edo),     Kemudian

menggunakan  "kode 68" dan  Menyuruh  Terdalowa Sugi®rto AI8 Gto Agar

Berangkat    Ke    Medan,    Kemudian    saksi    Dan    Terdalowa    Wagimun

berangkat  dari  Binjai  ke  Medan  menggunakan  mobil Toyota Agys  nomor

polisi  BK  1057  0H  dan  sekitar  pukul  07.45  WIB,  saksi  menerima telpon

lagi  dari  Abdul  Manaf  Als  Edo,  setelah  menjelaskan  bahwa  posisinya  di

Pondok   Kelapa   Medan,   kemudian   Terdakwa   Abdul   Manaf  Als   Edo

Menyuruh  Sugiarto Als Gito  Agar Menuju  Ke  Dekat Pul Bus Kumia Jalan

Gatot  Subroto.   Medan,   Kemudian  Mobilnya  Agar  Ditukar  Dengan  Mobi

Hal8man 47 d8ri 91  Halaman Putusan Nomor , 2320fl".Susl2017hT`I Mdn



L300  Pick  Up  Yang  I)Iparkir Di  Pinggir Jalan  Di Dekal Pul Bus Kumia  Dan

Koncinya  Ada  Di  Mobil  dan  sekitar  pukul  08.00 WIB  atau  setelah  tiba  di

dekal   Pul   Bus   Kuii`ia,   Jl.   Galot   Subioto.   Medan,     8ak8i   molihat  mobll

Mitsubishi   Pick   Up   L300  yang   diparkir  djpinggir  jalan,   kemudian   saksi

menyuruh  Wagimun   agar  mobil  Toyota  A'gya   BK   1057  0H  diparkir  di

depan  mobil   Mitsubishi   Pick  Up   L300.   setelah   itu  saksi  dan  Wagimun

turun   dari   mobil   dan   pindah   naik   ke   mobil   Mitsubishi   Pick   up   L300,

k®mudlan  Terdakwa  Wagimun  megemudikan  mobil  L300  borsama  sek8i

pergi   dari   tempat   tersebut   menuju   ke   arah   Binjai,   sekitar   10   menit

kemudian,   saksi   ditelpon   dan   disuruh   Terdakwa   Tugiman   Als   Togo

apabila  mobilnya  sudah ditukar dengan mobil  L300 agar dibawa ke Binjai

kemudian  sekitar  pukul  08.30  WIB  atau  setelah  menempuh  perialanan

sekitar  3  kilometer  dari  dekat  Pul  Bus  Kurnia  menuju  ke arah  Binjai  dan

masih  berada  di  Jl.  Gatot  Subroto,  Medan,  Sumut,  saksi  dan  Terdalowa

Wagimun  ditangkap  Petugas  BNN  dan  menyita  barang  bukti,  kemudien

didata,  ditjmbang  dan  diberi  kode  barang  bukti  oleh  Penyidik  sebagai

berikut :

NO JENIS BARANG BUKTI

JUM(BRU"LJun0)
KODE88

SATUAIN KG

101

Bungkus plastik bertuliskan

25 0,97

AO1

Chinese Tea berisi kristal SO

putih dalam plastik A.25

Kartu Tand-a Penduduk-atas   -

02 1 8.01nama  SUGIARTO  NIK

1275012011790007

03

-§TNk--wi-obilMitsubishiL300

1 a.02
Pick  Up  nomor polisi BK 9615
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Mobil Mitsubishi L300 Pick Up
1 a.03

ii()nior  pollsi  BK 9615 CM

Handphone merek Samsung

1 a.04Flip abu2 dengan nomor

simcard 081260683380

Handphone merek Mito wama

1 a.05hitam dengan nomor simcard

085296000894

Handphone merek Mito warna

1 a.06putih dengan nomor simcal.d

085296000381

Kotak -Fiber alat pendingin
1 a.07

ikan  laut wama hijau

MobilToyotaAgyan6-in-o-r------

1 8.08poiisi  BK  io57 oH berikut

STNK & konci kontak

Bahwa   saksi      dalam   melakukan   pekeriaan   dari   Terdak`ma  Thomson

Hutabarat   Als   Boy   untuk   menjemput   barang   (monerima   penyerahan

Narkotika jenis  Shabu) di Medan menggunakan handphone nomor 0812-

6068-3380,  0852-96000894  dan  0852-9600-0381  dan  antara  lain  tofah

berkomunikasi dengan Terdakwa Thomson  Hutabarat Ale Boy, Terdakwa

Tugiman  Als  Toge  dan  orang  yang   menggunakan  handphone  nomor

0823-0408-3338 ;

Bahwa saksi semula tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang

akan  menyerahkan  Shabu  dan  menggunakan  handphon®  nomor  0823-

0408-3338.    namun   setelah   Penyidik   mempertemukan   saksi   dengan

Tordalowa   Abdul   Manaf  Als   Edo   dan   mondapat   penjeben  dan.nya,

sehingga saksi mengetahui bahwa orang yang menyorahton Shabu peda
H8Iaman 49 d8ri 91 Halam8n Putusan Nomor . 232ansusen7;lpN Mdn



tanggal  14  Mel  2017  di  Medan  menggunakan  handphone  nomor  0823-

0408-3338 adalah Terdalowa Abdul Manaf Als Edo, sedangkan Terdakva

Tugiman    Als    Toge    adaLah    orang    yang    monelpon    monggun8kan

handphone   nomor  0812-9670€781   dan   Thomson   Hutabarat  Als   Boy

Menggunakan  Handphone Nomor 0852-1941-7116 :

-     Bahwa  Terdak\^ra  Bersama  dengan  Terdalowa  Thomson  Hutabarat  Als.

Boy,  Terdakwa  Abdul  Manaf Als.  Edo.  Terdakwa  Sugiarto Als.  Gito  dan

Terdakwa Wagimun tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk

itu:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi  7.  WAGIMUN,  dbavah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  8ebagai

beckut :

-     Bahwa  pada  Tanggal  13  Mei 2017 sekitar pukul 21.30 WIB,  saksi ditemui

Terdakwa    Sugiarto    Als    Giro    di    Simpang    Danau    Singkarak,    Binjai.

kemudian   Terdakwa    Sugiarto   Als   Gito       menelpon   seseorang   dan

menyerahkan  hanphonenya  kepada  saksi  sambil  berkata  .lni  Pak  Boy

Mau  Bicara"  kemudian  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  Als  Boy  Berketa

•Kamu  lkut  Sugiarto  Bawa  Mobil  Ke  Medan-  kemudian  saksi  menjaM/ab

.Iya.

Bahwa  saksi  diajak  oleh  Terdakwa  Sugiarto  Als  Gito  menuju  ke  Pasar

Satu   di   Binjai   dan   bertemu   dengan   seseorang   yang   tidal{   dikenal.

kemudian orang t€,sebut menyerahkan sebuah mobil Toyota Agya nomor

polisi  BK  1057  0H,    setelah  itu  saksi  dan  Terdakva  Sugierto  Als  Cito

menunggu di dalam mobil di Pasar Satu Binjai.

Bahwa  kemudian  pada  Tanggal  14  Mei  2017  sekjtar  pukul  06.30  WIB,

saksi    diajak    dan    disuruh    oleh    Terdakwa    Sugiarto   AJs    GIto    agar

mengemudikan   mobil   Toyota   Agya   nomor   polisi   BK   1057   0H   untuk

bercam@-sama   Terdalowa   Sugjarto   Als   Gito   berangkat  dart   Binjal   ke

Medan  dan  ketika  posisinya  berada  di  daerah  Pondok  Kelape.  Medan,
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saksi  melihat  Terdakwa  Sugiarto  Als  Gito  berbicara  dongan  seseorang

melalui  telpon,   kemudian  Terdakwa  Sugiarto  AIS  Gito  menyuruh  saksi

898r  mengemudikan  mobilnya  menuju  ke  dekat  Pul  Bus  Kumla,  Medan,

kemudian mobilnya akan ditukar dengan  mobil L300 pick dp yang diparkir

dipinggir jalan tersebut dan kuncinya ada di'dalam mobil ;

Bahwa  saksi  benar disuruli  oleh Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als.  Boy

untuk mengambil barang Narkotjka jenis shabu;

Bahwa  setelah  tiba  di  dekat Pul  Bus  Kurnia  di  Jl.  Gatot Subroto,  Medan.

karen@   disuruh    oleh   Terdakwa    Sugjarto   Als   Gito,    kemudian   saksi

memarkir  mobil  Toyota  Agya  nomor  polisi  BK  1057  0H  di  depan  mobil

Mitsubishi  L300,    setelah  fu  Sugiarto  Als  Gito  dan  saksi  turun  dari  mobil

dan  pindah  naik ke mobil  Mitsubishi  L300 dan  pergi menuju ke arah Binjai,

sekitar   10   menit   kemudian   saksi   melihat   Sugiarto  Als  Cito  menerima

telpon dari seseorang:

Bahwa   kemudian   sekitar   pukul   08.30   WIB   atau   setelah   menempuh

perjalanan  sekitar  3  kilometer dari  dekat  Pul  Bus  Kumia  menuju  ke arab

Binjai atau tepatnya masih di Jl. Gatot Subroto (arah Medan ke Binjai atau

ke Aceh),  Medan,  Sumatera Utara,  saksi dan Terdalowa Sugiarto Als Gito

ditangkap oleh  Petugas BNN dan menyita barang bukti,   kemudian didafa,

ditjmbang dan diberi kode barang bukti oleh  Penyidik sebag i be,ifeut

NO JENIS BARANG  BUKTI

iuMun(iRUTTO)
NODEBB

SATUAN
KG

01

Bungkus plastik bertuli;'kaFi C-hinese

25 26,972

A.01

Tea  berisi kristal putih dalam plastik SO

ben,ng A.25

02 Kartu Tanda Penduduk-ata:Tnaman51dari91HalamanPutusanNomor . 2\ 1 - B.oT,
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Bahwaiaaa'kwa  Bersama  Dengan  Terdakwa  Thomson  Hutabarat Als.

•tlf

l'`J!

Cl

1..,

'q,

SUGIART6i5iR-i2750120117951007

STNK M66il Mitsubishi L300 PiFUp
1 a,02

iiolTiul  pollel  BK 0015  CM

-M-obil Mitsubishi L300 Pick up nomor

1 a.03
polisi  BK 9615 CM

Handphone merek Samsung Flip

1 a.04warna abu-abu dengan nomor

slmcard 081260683380

Handphone merek Mite wama hitam

1 8.05dengan nomor simcard

085296000894

Handphone merek Mito wama putih

1 a.06dengan nomor simcard

085296000381

-k6i=k-Fiber pendingin ikan laut wama

1 a.07
hijau

Mobil To;ota Agya FTomor poril;i BK

1 a.081057 0H berikut STNK & konci

kontak

Boy,  Terdakwa  Abdul  Manaf Als.  Edo.  Terdakwa  Sug.iarto Als.  Gito  dan

Terdakwa Wagimun tidak memiliki izin dari pejabat yang belwenang untuk

itu;

/\tas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan utak keberatan :

Meninbang,  bahwa  Tedakva  TUGIMAN  ALS  TOCE    di  persidangan

tBbh membchkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berilalt :

-    Bal"a Terdakwa  saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  di  Lopes  Tanjung

Gusta Medan sehubungan dengan perkara Narkctjka yang diLakuken oleh
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sak8i        dengan    hukuman    Pidana    Mati    berdaserkan    Putuson    dart

Pengadllan   lwiggi  Medan  Nomor  .  68/Pid.Sus&017flT-MDN  tanggal  04

^pi`1    201./    tliiit    iiiitil    li`l    ®okol    tit]tliii`g    iiitilokukot`    Upoyo    Hukum    dl

Mahkamah Agung  RI  ;

-    Bahwa  bermula sejak tanggal 6  Mei 2017'sampai dengan tanggal  10 Mei

2017 darl dalam  Lapas Kela81 Tanjung Gusta di Medan, Sumatora Utora,

Terdalowa   dengan   menggunakan   handphone   nomor   0812-9670-   8781

berkomunikasi  dengan  scorano  warganegara  Malaysia  bomama  Ayuno

(Dpo)   melalui   handphone   nomor   +60-1653-303-308   untuk   melekukan

transaksi  pembelian  Narkotika jenis  Shabu,  kemiidian disepakati   bahwa

setjap   1   (satu)   kilogram   Shabu   harganya   Rp.   350.000.000  (tjga   ratus

limapuluh  juta  rupiah)  dan  penyerahan  Shabu  akan  dilakukan  di  Medan

oleh   orang   suruhan   Ayung   kepada   orang   suruhan   Tedalowa  dimana

Terdakwa akan  memberikan  nomor handphone orang yang disuruh untuk

menerima  Shabu  di  Medan  dari  orang  suruhan  Ayung  dan  orang  yang

disuruh Ayung  untuk  menyerahkan  Shabu  di  Medan.  akan menggunakan

•kode  68.  apabila  menelpon  orang  yang  disuruh  oleh  Tedalowa  untuk

menerima Shabu di Medan :

•     Bahwa  kemudian  pada  tanggal  12  Mei  2017    sekitar  pukul  10.00  WIB,

Tedakwa mengjrim  Sins kepada Ayung dengan  kalimat -Bos Kapan Bisa

Keria  Mohon  Kasih  Kabar,  Kemudian  Sekhar  Pukul  10.30 Vviib Tuginan

Al8 Toge  Menelpon  Ayung,  Kemudian  Yang  Bersangkutan .Minta  Nomor

Handphone Yang Akan Keria Besuk Pagi" .

•     Bahwa   kemudian   setelah   Terdakvra   selesai   berbicara  dengan  Ayung,

Kemudian Terdakvlra  Menyuruh Thomson  Hutabarat Als Boy agar mencari

orang    untuk    menyewa    mobil    sekaligus    untuk   ke[ja   jemput   barang

(menerima  penyerahan  Shabu) di  Medan dari orang yang akan menelpon

menggunakan  .kode  68"  dan  akan  diberi  upah  sebosor   Rp  15.000.000

setelah   peker)aannya   selesai   dan   orang   yang   akan   jemput   barang
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±r (menerima  penye/alian  Shabu)  agar  membeli  2  (dua)  buah  handphone

yang murah berikut simcardnya,  kemudlan salah satu handphone tersebut

ogor       dioui`iikjiii       hl``itiil®      ui``uk       ljijihttiti`ii`iku®l      d®ngon       T®rdckwa,

sedangkan      handphone      yang      satunya      agar      digunakan      untuk

berkomunikasi     dengan     orang     yang     akan     menyerahkan     Shabu

menggunakan -kode 68" .

-     Bahwa  sekitar  pukul  10.30  WIB,  Terdakwa  Thomson  Hutabarat  AI8  Boy

memberitahu Terdalowa bahwa lwan yang akan bekerja menjemput barang

(menerima  penyerahan  Shabu) di  Medan  sudah disuruh  untuk menyewa

mobil dan membeli 2 (dua) buah handphone dan sekitar pukul 11.30 WIB,

Terdalowa  Thomson   Hutabarat  Als   Boy   memberitahu  Tctdalowa  bahwa

lwan telah membeli sebuah Handphone Mito wama hitam dengan simcard

nomor   0852-9600-0894   dan   sebuah   Handphone   Mito   putih   dengan

simcard  nomor  0852-9600J)381    lalu  sekitar  pukul  11.30 WIB,  lerdakma

mengirim  SMS  kepada  Ayung  dengan  kalimat  .0852-96000381   lni  Hp

Anggota   Kerja   Ku"   maksudnya  Terdakwa   memberitahu  Ayung   bahva

nomor  handphone  tersebut  edalah  orang  yang  akan  beketja  menjemput

barang (menerima penyerahan Shabu) di Medan.

-     Bahwa  kemudian  pada  Tanggal  13  Mei  2017  sekitar  pukul  13.00  WIB,

Terdakvva  menelpon  Ayung  &  mendapat  penjelasan  -Orang  Saya Sudch

Telpon   Orangmu,   Besuk   Baru   Kerja.   dan   sekitar   pukul   17.00   WIB,

Terdalowa  diberitahu  oleh  Terdalowa  Thomson  Hutabarat Ale  Boy  bahwa

lwan  whembatalkan   untuk  bekerja  menerima   Shabu  di  Medan,  namun

Tedalowa  Thomson   Hutabarat  Als  Boy  sudan  mendapat  penggantinya

yaitu  Terdakwa  Sugiarto Als  Gito,  kemudian  Thomson  Hutabarat Ale Boy

menyuruh  lwan  agar  2  handphone  yang  sudan  dibeli diserahkan  kepada

Sugiarto  Als  Gito,   kemudian  Ttiomson  Hutabarat  Als  Boy  memberikan

nomor handphone  Sugiarto Als Gito kepada  Terdalowa kemudian   sekitar

pukul  19.00  WIB,  Terdakwa  menyuruh  Thomson  Hutabarat Als
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menelepon   Terdakvra  Sugiarto  Als  Gito.   kemudLan  lerdakwa  Thomson

Hutabarat Als Boy berbicara dengan Terdakva intinya memperielas bahwa

orang   yang    akan    menyorahkan   Shabu   apabiLa   men®lpon   Tedckwa

Sugiarto Als  Gito   akan  menggunakan  .kode 68. dan Tedalowa Sugiarto

Als  Gito  agar  standby dan  handphonenya jangan  sampai mati kemudien

sekitar pukul  20.30 WIB,  lerdalowa  mengirim  Sins  kepada Ayung dengan

kalimat  .Bos  Anggotamu   Nggak  Ada   Menghubungi  Anggotal{u,   Mohon

Kasih   Kabar"   maksudnya   saya   memberitahu   Ayung   behwa   orangnya

Ayung    belum    menelpon    orang    yang    disuruh    oleh   lerdalowa   untuk

menjemput  barang  (menerima  penyerahan  Shabu)  di  Medan  dan  sekitar

pukul  23.30  WIB,  Terdakwa  diberitahu  oleh  Thomson  Hutabarat Als  Boy

bahwa     Sugjarto    Als     Gito     telah     ditelpon     oleh     seseorang    yang

menggunakan  .kode  68"  kemudian  menjelaskan  bahwa  Pekedaan  Serah

Terima Barang Akan Dilakukan Besok Pagi Di Medan Dan Menyuruh Agar

Standby    Dan    Handphone    Jangan    Sampai    Mati,    komudian    nomor

handphone orang yang  menelpon tersebut dikirim oleh Tctdakwa Sugiarto

Als  Gito  kepada  Terdalowa  Thomson   Hutabarat  Als  Boy  melalui  SMS,

kemudian  Terdakva  Thomson   Hutabarat  Als   Boy  memberitahukannya

kepada Terdakva ;

Bahwa    pada  Tanggal  14  Mei  2017  sekitar  pukul  01.30  WIB,  Terdakwa

menggunakan   handphone  nomor  0812-9670-8781   menelpon  lerdalc`ra

SugiqTto  Als  Gito  ke  nomor  08126068-3380  kemudien  bert)icara    .Ini

Nomdrku  Bang,  Nanti  Kjra-Kira  Pagi  Kalau  BISA JAM  Enan Afau Tujuh,

Kalai| Dia Telpon Abang Pakai Kode 68, Saya Minta Nomor Yang Dipekai

Telpon  Tadi"  kemudian  Tedalowa  Sugiarto  Als  Gito  kirim  Sm8  kepeda

Teddlowa dengan tulisan .08786695-7041-dan sekitar pukul 08.00 WIB,

Terdakwa menerima telpon dart seorang menggunakan handphone nomor

too1127633288 dengan .kode 68-kemudian Tedalowa belt)lcara .Orang

Saya  Nggak  Mau Ambil  Mobilnya.  Dijawab .Tuk@r Ale,  BaMra AJe ltu Mobll
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L300-   kemudian   Terdalowa   menjawab   .Oke.       kemudian   seteLah   itu

Terdalowa  menelpon  Terdakvra  Sugiarto  Als  Gito  ke  nomor  handphone

0852-9600-0381,  kemudian menyuruh  Sugiarto Als Gito apebila mobilnya

sudah ditukar dengan mobil L300 agar dibawa ke Binjai :

Bahwa  kemudian  sejak  sekitar pukul  08.36 WIB,  berufang  kali  menelpon

Terdakvva Sugiarto Als Gito namun tidak diangkat, dan sej8k sekitar pukul

10.00 WIB  Terdakwa  juga  berufang  kaij  menelpon  orang  yang  menelpon

Tedakwa Suglarto Ale Gito menggunakan .kode 68. ke nomor 0823 0408

3338,   namun   juga   tidak   diangkat,   sehingga   lerdalowa   curiga   bahwa

Tedakvva   Sugiarto   Als   Giro   ditangkap   oleh   Petugas   Kepolisian   atau

Petugas BNN dan sehingga atas kecurigaan tersebut sehingga Tedalowa

mengancurkan  handphone  berikut  simcardnya  dan  dibueng  ke  tempat

sampah di Lapas,  kemudian Terdakwa juga menyuruh Tedekwa Thomson

Hutabarat   Als   Boy   agar   menghancurkan   dan   membuang   handphone

berikut simcardnya ketempat sampan :

Bahwa    Terdalowa   dalam    berkomunikasi    untuk   melakukan    pekeriaan

menjemput  barang  (menerima  Shabu)  di  Medan  adalah  menggunakan

handphone nomor 0812-9670-8781  dan Terdak\ra belum pemah bertemu

dengan   Orang   bernama   Terdakwa   Sugiarto   Als   Gito   yang   bekeda

menerima Shabu  di  Medan menggunakan  handphone nomor 0852-9600-

0381     dan    orang    yang    bekerja    menyerahkan    Shabu    di    Medan

menggunakan liandphone nomor 0823 0408 3338 ;

Bahwa  Penyidik  mempertemukan  Terdalowa  dengan  Tedalora  Sugiarto

Als  Gito  Dan  Terdakwa  Abdul  Manaf Als  Edo  dan  mendapat penjelasan

tentang   nomor   handphone   yang   digunakan   oleh   mereka.   kemudien

T6rdakwa  mengetahui  bah\^ra  orang  yang   bekerja  menerima  Shabu  di

Medan pada tanggal  14 Mei 2017 menggunakan handphone nomor 0852-

96000381  adalah  Terdalowa  Sugiarto  Als  Gito  ,  sedangkan  oreng
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bekerja  menyerahkan  Shabu di  Medan  menggun8kan  handphone nomor

0823 0408 3338 adalah  Terdalowa Abdul Manaf Ale Edo ;

-     Bohwa   Tordakw:i   bor8ama   clongan   lordakwa   Thomcon   Hufabarat  Ale,

Boy,  Terdakva  Abdul  Manaf Als.  Edo.  Terdalowa  Sugiarto  Als.  Gito  Dan

Terdakwa Wagimun tidak memiliki  iein dart pejabat yang berwenang untuk

itu;

-     Bahwa Terdakwa mengakui pelt)uatannya ;

Meninbang,  bahwa  Penumrt  umum  mengajukan  barang  bukti  sebegal

berikut :

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1044,1  gram.

•     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1052,6 gram.

•      1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1118,3 gram.

•      1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan  berat  1058.5 gram.

1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pLastik

bening dengan berat 1054,7 gram.

1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1126,1  gram.

1   (sotu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plestik

bening dengan berat  1076,2 gram.

1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pfastik

bening dengan berat  1050,3 gram.

1   (satu)   bungkus   plastik   Chinese  Tea   berisi  kristal  putih  da[arn  pLastik

bening dengan  berat  1105,  5 gram.

1   (8atu)  bungkus  plaslik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan beral  1056, 6 gram.
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1   (satu)   bungk`is   plastik   Chinese   Te;i   berisi   kri8Ial   putih  d®lam  pla8tik

benlng dengan bera`  1048,7 gram.

1    (8ulu)   Liiwighil!t   lil;mllh   Clili`oDo     li!;I   ljt!ii8l   kilolal   pullt`   daliim   plaBtlk

bening dengan berat 1133,6 gram.

1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  behsi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dongari boial  1050, 4 gram

1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1103,3 gram.

•.     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dafam  plastik

bening dengan berat 1081,5 gram.

•     1   (satu)  bungkus  plas(ik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putjh  dalam  plastik

bening dengan berat 1046, 2 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1048,8 gram.

-      1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putjh  dalam  plastik

bening dengan berat 1092,7 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1053,2 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  push  dalam  plas6k

bening dengan berat 1051, 2 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan beratl 109, 6 gram.

•     1   (satv)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1069, 8 gram.

-      1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kn.stal  putjh  dalam  pLastik

bening dengan berat 1244, 7 gram

-      1   (satu)  bungkus  plastik  Cliinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1056,1  gram.
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-      1   (satu)  bungkus   plastlk  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pLastjk

bening dengan berat 1030, 3 gram.

•      1   (satii)   unit   llp   Samsung   Flip  wara   abu-abu   dongan  nomor  slmcard

081260683380,

•.      1  (satu) unit HP Mito warna hham dengan n6mor simcard 08529600089.

•.1  (satu) unit HP Mito warna putih dengan nomor simcard 085296000381,

•      1  (satu) kotak  Fiber pendingin ikan lautwarna  hijau.

•      1  (satu)unitHPsamsungJl  warnaGold.

•     1  (satu) unit HP Samsung Flip warna putih dengan No.082304082228.

-1  (satu)  Iembar kartu kredit BNI  platinum  No.51989305000400042.

-1  (s8tu) lembarATM  BRI  No.6013012368890594.

-1  (setu) IembarATM  BRI  No.5221841023291874.

-1  (satu)  lembar KTp an.  SUGIARTO  NIK  1275012011790007.

-      1      (satu)     lembar     KTP     an.     ABDUL     MANAF     Alias     EDO          NIK.

1108090107870276.

-1  (satu) Iembar SIM  Bl  an.ABDUL MANAF  No.870706290452.

-1  (satu) unit mobil  Mitsubishi L300 Pick up nomor polisi BK.9615-CM.

-     1  (satu) lembar STNK Mobil Mitsubshi L300 Pick Up nomorpolisl BK.9615

CM.

-1  (satu) unit mobil Honda Jazzwama abu-abu BK.116301.

-1 (satu) Iembar STNK mobil Honda Jazz wama abuabu BK.116301.

-1  (sotu)unitmobilAgya  No.  PolBK-10570H.

Menihibang,      bahwa     terhadap      barang      bukti     yang     dfajukan

dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pufa

dii.kui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Meninbang,  bahwa berdasahan hasjl  pemericsaan di muka persbangan

:noid=:pe±],,ngdeL:==ked=fanke=::=¢
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-    Bahwa  pada  hari  Minggu  fangoal   14  M®12017  soktor  pukul  08.27  Wib

bertempat di Jalan Gatot Subroto Medan para saksi darl plhak BNN Puset

ri`tilakuktii`     |iitimiit|hiiimn     lolt`tid"I)     ®tli  i)`iulallo     Ale     Ollo     dl]n     8dl.

Wagimun  (keduanya  terdalowa dalam  perkara terpisah) dan sekitar pukul

10.00  Wib   bertempat  di   Jalan   Darusalain   Gg   Sei   Bilah   Kota   Med8n

melakukan  penangkapan  torhadap  edr.Abdul  Manaf  Ale  Edo  (tordak`^/8

dalam  perkara  terpisah) dan sekitar pukul  15.00 Wib bertempat  di  Lapas

Kelas  I  Medan  melakukan  penangkapan  terhadap terdalenra Tugiman AIS

Toge.   dan   sdr.Thomson   Hutabarat  Als   Boy  (terdakwa  dalam   perkara

terpisah)  karena  tidak  ada  izjn  dart  pihak  yang  berwenang  melakukan

Tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;

-    Bah\^ra  bermula    Terdalowa  Tugiman  Als  Toge    berkomunikasi  dengan

seorang warganegara Malaysia bemama Ayung (Dpo) melalui handphone

dimana terdakwa Tugiman Als Toge   akan  membeli narkotika jonis Shabu

sebanyak 26.972  (dua  puluh enam  koma  sembilan  ratus tujuh puluh duo)

dari Ayung dan Terdakwa Tugiman Als Toge   serta Ayung sepakat setiap

1  (satu)  kilogram  shabu  tersebut  seharga  Rp.  350.000.000,00  (tjga  ratus

lima  puluh juta  rupiah  )  serta penyerahan  shabu tersebut akan dilakukan

dj   Medan   oleh   orang   suruhan   Ayung   ke   orang   suruhan   Terdak`ra

Tugiman Als Toge  dengan menggunakan kode .68. ;

-    Baliwa  pada  tanggal  12  Mei 2017  sekitar jam  10.00 Terdakve Tugiman

Ale  Togo  menglrlmkan  sins  kepada  Ayung  dengan  keliniat  Boo  kapan

bisa    kerja    mohon    kasih   kabar,P    Sekhar   jam    10.30   wib   Terdalowa

menelepon   Ayung   untuk   meminta   nomor   handphon®   orang   suruhan

Ayung ;

-    Bahwa  kemudian  Terdakwa Tugiman Als  Toge  memberitahukan kepada

edr.  Thomson   Hutabarat  Alies  Boy  (terdalowa  daLam  perkara  teTpisah)

tentang rencana pembelian narkotika jenis shabu torsebut dan

edr.   Thomson   Hutabarat  AILas  Boy  (terdalowa  daLam  peri{ara
H8Iaman 60 d8ri 91  Halamon Putusan Nomor , 2320ifususen7;itThl hllch



mencari  orang  untuk  menjeniput  shabu  `ersebut  dan  akan  dibeii  upah

sebeser   Rp.15.000.000,00   (lima   belas   iuta   rupiah)   dan   agar   orang

®uiuhan   tor8obul   iiitjiiyowa   mobll   ui`luk   iT`onjomput   ®habu   dart   orang

suruhan  Ayung  dan  orang  suruhan  Ayung   akan   menyerahkan  shabu

tersebut dengan menggunakan kode "68- ;

Bahwa  kemudian  sekitar pukul  10.30 \Mb  sdr.  Ttiomson  Hutabarat Alias

Boy  (terdakv\ra  dalam  perkara  terpisah)  menghubungi  lwan  (Dpo)  dan

momberitahukan  ada  pekoriaan  untuk  menjemput shabu,  dan  monyuruh

lwan   untuk   menyewa   mobil  serta   membeli   2   (dua)  buah   handphone

berikut   sim   card-nya   kemudian   lwan   menyanggupi   untuk   menjemput

shabu tersebut ;

-    Bahwa   sekitar   pukul   16.30   wib   sdr.   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy

(terdakwa  dalam  perkara  terpisah)  dihubungi  kembali  oleh  l\ran  dimana

Pada   seat   itu   lwan   membatalkan   rencana   untuk   menjemput   shabu

tersebut,  sehingga  sdr.Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  (terdalowa  dalam

perkara terpisah) menyuruh lwan untuk menanyakan kepada edr. Sugiarto

Alias Gito (terdakwa dalam perkara terpisah)   Uapakah bisa menggantikan

pekerjaan  lwan".  Kemudian  lwan  menghubungi  sdr.  Sugiarto  Alias  Gito

(terdakwa  dalam  perkara  terpisah)  dan  bertanya  apakah  edr.  Sugiarto

Alfas  Gito  (terdakwa  dalam  perkara  terpisah)  bisa  membantu  Thomson

Hutabarat Alias  Boy (terdalowa dalam perkara terpisah) untuk menjemput

barang dan dijawab oleh sdr. Sugiarto Alias Gito (terdakve dalam perkara

terpisoh) .iya".  Selanjutnya lwan menjelaskan bahwa ia akan memberikan

2   (dua)  buah   handphone  sebagai   alat   komunikasl  dan  sebuah  mobil

sedan  namun  saat  itu  sdr.  Sugiarto  Alias  Gito  (terdak`ra dalam  perkara

terpisah) menyampaikan bahwa ia tidak bisa menyetir mobil ;

-.    Bahwa selanjutnya  lwan menghubungi sdr.  Thomson Hutabarat Alias Boy

(terdakvva   dalam    perkara   terpisah)   bahwa   sdr.    Sugiarto   AJia9   GIto

(terdakwa   dalam   perkara   terpisah)   akan   menjemput   shabu
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kemudian  sdr    Thomson  Hufabarat  Alias  Boy  (terdakwa  dalam  perkara

terpisah)  menelepon  sdr.   Sugiarto  Alias  Gito  (terdakwa  dalam  perkara

torpisah)  dan   it`onyuruh  8gar  sdr.   Sugiarto  AIIas  Gito  (tordakwa  dalam

perkara  terpisah)  membawa  mobil  ke  Medan  untuk menjemput shabu  di

Medan dan akan dihubungi oleh sescorang yang akan menyebutkan kode

-68.   dan   pekepaan   menjemput   shabu   tersebut  disanggupi   oleh   sdr,

Sugiarto Alias Gito (terdalowa dalam perkara terpicah);

--    Bahwa   Terdakwa   Tugiman   Als   Toge   memberitahukan   kopada   edr.

Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  (terdakwa  dalam  perkara  terpiseh)  agar

menyuruhnya untuk mencari Wagimun (terdakwa dalam perkara terpisah)

di  Simpang   Danau  Singkarak  Binjai  untuk  menjadi  supir  sehingga  edr.

Sugiarto Alias Gito (terdalowa dalam  perkara terpisah) menemui Wagimun

(terdakwa  dalam   perkara  terpisah)  dan   sekitar  pukul     21.30  wib  sdr.

Sugiarto  Als  Gito  bertemu  dengan  di  Simpang  Danau  Singkarak.  Binjai

kemudian sdr.Sugiarto AIs Gito menelepon sdr. Thomson Hutabarat Alias

Boy   dan   menyerahkan   handphone       tersebut   kepada   edr.Wagimun

(terdakwa  dalam   perkara  terpisah)  sambil  berkata.  .ini  pak  Boy  mau

bicara,.  kemudian  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  mengatakan  kepada

Sdr,Wagimun   (terdakwa   dalam   perkara   terpisah)   melalul   handphone,

•kamu   ikut   Sugiarto   bawa   mobil   ke   Medan,.  dan  dijawab  oleh  Sdr.

Wagimun,   .iya..   Dan   sek.rtar  pukul  22.00  wib  lwan  menghubungl  edr.

Thomson Hutabarat Alias Boy memberitahukan bahun mobll yang diseve

sudah   dapat   diambil   di   Pasar   Satu   Binjai,   sehingga   edr.   Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  menghubungi  sdr.Wagimun  untuk  mengambil  mobil

dari  lwan kemudian  sdr.  Sugiarto Als Gito dan sdr. Waginun same-some

pergi   ke   Pasar   Satu   Binjai.   disana   lwan   menyerahhan  sebuah  mobil

sedan Toyota Agya  berwama putih dengan nomor polisi BK 105

2     (duo)     buah     handphone     merek     Mito     kemudian
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menghubungl  sdr   Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  untuk  momberitahukan

bahwa ia telah menerima mobil sedan berwama putih dari lwan ;

Bohwo  8okiloi  ijuk`il  23 30 wlb  edi   AIjdul  Manaf Allo®  Edo  m®nghubungl

Terdakwa  pada  nomor  handphone  0878  6695  7041  dan  menyebutkan

kode   .68..   Saat   itu   sdr.Abdul   Manaf  Ali'as   Edo   menjelaskan   bahwa

pekerjaan  serah  terima  bar8ng  akan  dilakukan  besok pagl di  Medan  dan

berpesan   agar   Sdr.Sugiarto  Als   Gito  standby  dan   handphone  jangan

sompai mati kemudian sdr.  Sugiarto Alias Gto menghubungi edr.Thomson

Hutabarat  Alias   Boy   memberitahukan   bahwa   ia  8udah  dihubungi  oleh

seseorang   yang   menggunakan   kode   .68.   dan   menjelaskan   bahwa

penyerahan  barang  akan  dilakiikan  besok  hari  di  Medan  selanjutnya  sdr.

Thomson    Hutabarat   Alias    Boy    membertahukan    kepada    Terdalowa

Tugiman  Als  Toge    bahwa  Sdr.  Sugiarto  Als  Gito  sudan  dihubungi  oleh

orang   suruhan  Ayung   dengan   menggunakan   handphone   nomor  0812

9670 8781  dan  mengatakan,  .ini  nomorku bang,  nanti kira-kira pagi kalau

bisa jam  enam  atau  tujuh,  kaLau  dia  telepon  abang  pake  kode 68.  Saya

minta  nomor  yang  dipakai  telepon  tadi,  .Kemudien  sdr.Sug.iarto Als  Gito

mengirimkan  sins  kepada Terdakwa  Tugiman Als Togo   dengan  kalinat

•0878 6695 7041" ;

-    Bahwa  sekhar  pukul    06.30  wib  Terdakwa  menerima  telepon  dari  edr.

Abdul   Manaf  Alias   Edo   memberitahukan   bahwa  Amat   (Dpo)   sudah

mempersiapkan  mobil  untuk penyerahan shabu dongan katalcata,  trobil
I

L300 diparkir di pinggir jalan di dekat Pcol biis Kumfa Jalan Gatot Subroto

Medani koncinya ada di dalam,.

-    Bchwa  sdr.Sugiarto  Als  Gito  dan  Sdr.  Wagimun  sedang  mengendarai

mobil :edan Toyota Agya tersebut berangkat ke Medan dan sokitar pukul

07.45  wib  Terdak\^ra  Tugiman  Als  Toge    menghubungi  sdr.Sugiarto Ale

Gito dan  menyuruh  agar sdr.Sugiarto Als  Gito  menuju  ko deket Pul Bus

Kumia di Jalan Gatot Subroto Medan, kemudian agar mobll sedan Toyota
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Agya  tersebul ditukar dengan  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300 yang diparkir

di pinggir jalan di dekat Pul Bus Kumia dan kunci ada di dafam mobil :

-    Bahwa  sekitar  pukul  08.00 wib  Terdakwa  Tugiman  AIs Togo   m®nerima

telepon  dari  Ayung  yang  menggunakan  handphone  dengan  nomor  ti30

1127633288 dengan kode .68. pada saat it'u Terdatwa Tugiman Als Togo

mengatakan,  -orang  saya  nggak  mau  ambil  mobilnya,  dan  dijawab  oleh

Ayung,  1ukar  a|a,  bawa  aja  itu  mobil  L300,"  dan  dijawab  oleh  TerdakVIa

Tugiman   Als    Toge,    .oke,.   kemudjan   Terdakwa   Tugiman   Ale   Togo

menghubungi     sdr.Sugiarto    Als     Gito     di     nomor    0852     9600    0381

memberitahukan apabila mobil sedan Toyota Agya sudah ditukar dengan

mobil Mitsubishi  Pickup L300 agar dibawa ke  Binjai :

-    Bahwa  kemudian  sekitar  pukul   08.00  wib  sdr,Sugiarto Als  Gito dan  sdr.

Wagimun  tiba  di  Pul  Bus  Kumia  di  Jalan  Gatot  Subroto  Medan,  saat  itu

SUGIARTO  Alias  GITO  dan  sdr.  Wagimun  melihat  ado  mobil  Mitsubishi

Pickup  L300  dengan  nomor  polisi  BK  9615  CM  diparkir  di  pinggir jalan

dekat  Pul  Bus  Kurnia  kemudian  sdr.Suglarto Als  Gito  dan  sdr.  Wagimun

menukar mobil  sedan Toyota Agya  yang  mereka  kendarai dengan mobil

Mitsubishi    Pickup    L300    bemomor    polisi    BK    9615    CM,    Kemudian

SUGIARTO Alias  GITO  dan edr.  Wagimun  mengendarai mobil Mitsub.ishl

Pickup L300 bernomor polisi BK 9615 CM tersebut meninggalkan Pul Bus

Kumia  ;

-    Bahwa setelah menempuh perjalanan sekitar 3 kjlometor, sdr.Sugi8rto Ale

Gito   dan   sdr    Wagimun   diberhentikan   oleh   saksLsoksi   dart   Badan

N8rkotika  Nasional  (BNN) dan  dilakukan  penggeledahan  di dafam   mobil

Mitsubishi  Pickup  L300 dengan  nomor polisi  BK 9615 CM dan ditemukan

1   (satu)   buah   kotak   fiber  alat   pendingin   ikan   faut  \rama   hqau  yang

didalamnya terdapat 25  bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea dengan

beret keseluruhan 26,972 kilogram yang bensi kristal putih ;
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-    Bahwa  kemudian  seiak    pukul    08.30  wib  Terdakwa  Tuoiman  Ale  Togo

berulang  kali  menghubungi  sdr.Sugiarto  Als  Gito  namun  tidak  diangkat

don    cojok  pukul   10 00  wlb  TOJdukwu   lugiiimi`  AI®  Togo  |uo.  b®Julong

kalj  menghubungi  orang  yang  menelepon  Terdakwa yang  menggunakan

kode  .88'  namun  tidak  diangkat  sehingga 'Terdalowa  Tugiman  Als  Togo

merasa  curiga  kemudian  Tordalowa  Tugiman  AI9  Togo  monghanourken

handphone berikut sim card-nya dan dibuang ke tempat sampan di Lapas

Tanjung  Gusta  dan  juga  menyuruh  sdr,  Thomson  Hutabemt  Alies  Boy

untuk menghancurkan dan membuang handphone berikut sim cardmya ;

--    Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang,         bahwa         selanjutnya         Majelis         HakJm         akan

mempertjmbangkan    apakah    berdasarkan    fakta    hukum    tersebut   dLatas

lrerdalowa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya ;

Meninbang, bahwa Terdalowa tefah didakva oleh Penuntut Umuni dengan

clalowaan yang disusun secara Afemaff, yafu :

Flrimalr,  Pasal  114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subelda!r, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,

Men.mbang,  bahwa  karena dakvaan  disusun secaia 9_tbeH?_ife make

Majets Hakin akan terfebih daliulu menpertinbangkan dalowaan Prinair, dengan

kcterfuan  apabiLa  dakwaan  Primatr tBlah terbukti,  maka dalowaan Subsidair 6dak

pedu dbuktikan  lagi.  akan  tetapi  apabib  dakvaan  Prinair uak tart)utti menunJt

hckLim, maka akan dipertimbangkan dakvraan Subsidair, dan dalam hal ini Maietis

lllakin  akan  mempertimbangkan  dalowaan  Primair  Penuntut  Umun,  Pasal  114

ayat (2) Jo Pasal  132 ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor

Tahun 2009 tentang  Narkotika, yang uneurumsumya adalah sebagai belikLJt :

1.   Setiap orang
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2.   Percobaan atau  permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa

hak  dan  melawan  humum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,

menjadi    perantara    dalam    jual    beli,    menukar,    monyorahkan,    atau

menerima  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi

dari 5 (lima) gram

3.   Percobaan atau permufakatan Jahat:

Menimbang,  bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertjmbangkannya sebagai berikut :

Ad.1  Unsur .Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertjan Setiap Orang adalah manusfa sebagai

subjek     hukum     yang     mampu     dan     dapat     bertanggung    jawab    atas

perbuatannya,  dengan  demikian setiap  orang tanpa membedakan statusnya

dapat  menjadi  subjek  hukum,  yang  dalam  perkara  ini,  terdalowra  TUCIMAN

AI9  TOGE  adalah  subjek  hukum  yaitu  orang  yang  dianggap  mampu  dan

dapat    bertanggung    jawab     atas     perbuafannya.     Dalam     pomoriksaan

persidangan  terdak\^ra  telah  membenarkan  identjtas  dalam  surat  dakwaan

dan    sepanjang    persidangan    tjdak    ditemukan    fakta-fakta    yang    dapat

iiienghapuskan sifat tindak pidana terdalowa :

Berdasarkan  uraian  pembuktian  tersebut  diatas,  make  unsur .Setiap

Orang.  telah  terpenuhi  dan  terbuktj  secara  sah  dan  meyakinkan  menun[t

Ilukum :

Ad.2    Unsur  "Dengan  Tanpa  Hak  Dan  Melawan  Humum  MenawaJI{an  Untuk

Dijual.  Menjual,  Membeli,  Menjadi  Perantara  DaLam Jual Beli. Menukar,

Menyerahkan,  Atau  Menerima  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman

Yang  Beratnya  Melebihi Dart 5 (Lima)  Gram';

Menimbang,  bahwa  meniirut  doktrin  hukum  pidana  yang  dimatsud

(lengan       tanpa       hak       sama       artinya       dengan       melavan       hukum
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(onrechtmatig^^rederrechtelijk)    yaitu    suatu    tjndakan    yang    bertentangan

dengan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku.   Tanpa   hak   atau

mol8wan  hukuiii"  dolam  perkara  a  quo iuga  meng8ndung  pengortlan  bahwa

pelaku  tindak  pidana  dalam  melakukan  perbuatannya  tjdak  menpunyai  ijin

yang sah  untuk  melakukan  perbuatan tersebui,  dalam  hal  ini Terdakva tidak

mempunyai     ijin     dari     Menteri     Kesehatan     Repilblik     Indonesia     untuk

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

dalam  jual   bell,   menukar   atau   menyerahkan   Narkotika   Golongan   I   (8®lu)

bukan tanaman tersebut ,

Menimbang,  bahwa dalam  unsur ini,  perbuatan yang dilakukan oleh si

pelaku  pidana  bersifat  alternatif.  maka  menurut  hukum,  jika  salah  satunya

tert)uktj maka  unsur ini  hamus dianggap telah terpenuhi  ;

Menimbang,    bahwa    untuk    mengetahui    apakah    perbuatan    para

Terdakwa  dalam   perkara   a   quo  telah   dilakukan   fanpa   hak  atau   bersifat

melawan     hukum,     maka     terlebih     dahulu     akan     dipertjmbengkan     ape

sebenamya yang  menjadi wujud perbuatan  materiel Terdalowa sebagaimana

diuraikan di bawah ini  ;

Menimbang.   bahwa   berdasarkan   alat-alat  bukti   berLipe  keterangan

soksLsaksi,  keterangan  Terdakwa,  bukti  surat  serta  adanya  barang  buktl,

diperoleh   fakta-fakta   hukum   yang   terungkap   dipersidangan   antaTa   Lain

sobagai  berikut :

-    Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  14  Mei  2017  sekitar  pukul  08.27  Wib

bertempat di Jalan Gatot Subroto Medan para saksi dart plhak BNN Pusat

melakLkan   penangkapan  torhadap  Sugiarto  Als  Gito  (terdalowa  dalam

berk?s  terpisah)  dan  Wagimun  (terdakwa  dalam  beri{as  teTpisah)  dan

sekitar pukul  10.00 \Mb  bertempat di Jalan  Darusalam Gg Sei  Bifah  Kota

Medan    melakukan    penangkapan    terhadap    Abdul    Manaf   Als    Edo

(terdakve dalam  berkas terpisah) dan sekitar pukul  15.00 Wib bedemp8l

di   Lapa8   Kelas   I   Medan  melakukan   penangkapan  terl`odap  tordelowa
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Tugiman  Als  Toge,  dan  Thomson  Hutabarat  Als  Boy  (tordafura  dafam

berkas   terpisah)   karena   tidak   ada   Lzin   dari   pihak   yang   ber`^/enang

melakukan Tindak pidana Narkotika ionis shabu-8habu :

-    Bahwa   bermula   TerdakVlra   Tugiman   Als   Toge   berkomunikasi  dengan

seorang warganegara Malaysia bemama A}ung (Dpo) melelui handphone

dimana Tugiman Als Togo   akan membeli narkotike jenis chabu sebanyak

26,972 (dua puluh enam koma sembilan ratus tujuh puluh due) dari Ayung

dimana  Terdakwa  Tugiman Ais Toge dan Ayung  sepakat setiap  1  (satu)

kilogram shabu tersebut seharga Rp.350.000.000.00 (tjga ratus lima puluh

juta  rupiah)  serta  penyerahan  shabu  tersebut  akan  dilakukan  di  Medan

oleh orang suruhan Ayung ke orang suruhan Terdakva Tugiman Als Togo

dengan menggunakan kode .68" ;

•-    Bahwa  pada  tanggal  12  Mei  2017  sekitar jam  10.00  Terdakwa  Tugiman

Ale  Toge  mengirimkan  sins  kepada  Ayung  dengan  kalimat  €os  kapan

bisa    keria    mohon    kasih    kabar,"    Sekitar   jam    10.30   wib   Terdalowa

menelepon   Ayung   untuk   meminta   nomor   handphone   orang   suruhan

Ayung :

•-    Bahwa  kemudian  Terdakwa  Tugiman  Als  Toge  memberitahufan  kepada

Thomson  Hutabarat Alias  Boy (terdakwa  dalam  berkas terpisah) tentang

rencana    pembelian    narkotika   jenis    shabu    tersebut   dan    monyurutl

Thomson  Hutabarat Alias  Boy (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari

orang  untuk  menjemput  shabu  tersebut  dan  akan  dliberi  upah  sobe8ar

Rp,15.000.000,00   (lima   belas   juta   rupiah)   dan   agar   orang   suruhan

tersebut  menyewa  mobil  untuk  menjemput  shabu  dari  orang  suruhan

Ayung  dan   orang   suruhan  Ayung  akan   menyerahkan  chabu  tersebut

dengan menggunakan kode -68. :

-    Bah\^/a kemudian  sekhar pukul  10.30 \Mb  Thomson  Hutabarat Alias Boy

(tordalowa    dalam    berkas    torpisah)    menghubungi    lwan    (Dpo)    dan

membqritaliukan  ada  pekedaan  untuk  menjemput shabu,  dan  menyuruh
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lwan   untuk   menyewa   mobil   serta   membeli   2   (due)   bush   handphono

berikut   sim   card-nya   kemudian   lwan   menyanggupi   untuk   menjemput

®habu lo,Bob,,,  `

•-    Bahw?  sekitar  pukul  16.30 wib  Thomson  Hutabarat Alias  Boy  (terdak`Ara

dalam  berkas terpisah)  dihubungi  kembali 'oleh  lwan dimana   Pada seat

ltu    lwan    membatalkan    rencana    untuk    menjemput   shabu    torsebut,

sehingga Thomson Hutabarat Alfas Boy (terdakvra dalam berkas terpisah)

menyuruh lwan untuk menanyakan kepada Sugiarto Alias Gito -(terdak\ra

dalam   berkas   terpisah)   apakah   bisa   menggantikan   pekeq.aan   lwan'.

Kemudian  lwan menghubungi Sugiarto Alias Gito (terdakMra dalam berkas

terpisah)   dan   bertanya   apakah   Sugiarto   Alias   Gito   (terdak\va   dalam

berkas terpisah) bisa membantu Thomson Hutabarat Alias Boy (terdakwa

dalam   berkas   terpisah)   untuk   menjemput   barang   dan   dijawab   oleh

Sugiarto  Alias  Glto  .(terdakvra  dalam  berkas  terpisah)  .lya..  Selanjutnya

lwan  menjelaskan  bahwa  ia  akan  memberikan  2  (dua)  buah  handphone

sebagai alat komunikasi dan sebuah mobil sedan namun seat itu Sugiarto

Alias  Gito  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  menyampaikan  bat`wa  ia

tjdak bisa menyetir mobil  ;

•-    Bahwa   selanjutnya   lwan   menghubungi   Thomson   Hutabarat  AJias  Boy

(terdakMra  dalam  berkas  terpisah)  bahwa  Sugiarto  Alfas  Gto  (terdalowa

dalam   berkas   terpisah)   akan   menjemput   shabu   tefsebut   kemudian

Thomson    Hutabarat    Alias    Boy    (terdakwa    dafam    berka8    terpisah)

monelepon   Sugiarto  Alias  Gito  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dan

menyuruh   agar   Sugiarto  Alias  Gito   (terdakwa  dafam   berkas  torpisah)

membawa  mobil  ke  Medan  untuk  menjemput  shabu di  Medan dan akan

dihubungi   oleh   seseorang   yang   akan   menyebutkan   kode   rs8.   dan

pekeriaan  meniemput  shabu tersebut disanggupi  oleh  Sugiarto AJfas Giro

(terdakw@ dalam berkas terpisoh) :
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-    Bahwa  Terdakwa   l ugiman  Als  Toge   memberitahukan  kopada  Thom8on

Hiltabarat  Alias  Buy  (terdakwa  dalalii  berkas  torpl8ah)  agar  m®nyuruh

Suoliii`()     ^Iti     (..ilu     (liii(li.kwro     (liili`H`     I)iiihim     lolplotltl)     ul`luk     ll`tw`coll

Wagimun  (terdakwa dalam berkas terpjsah) di Simpang  Danau  Sjngkarak

Binjai  untuk  menjadi  supir  sehingga  Sugia'rto  Als  Gito  (terdakwa  dalam

berka8  terpisah)  menemui  Wagimun  (terdakwa  dalam  berkas  torpisoh)

dan  sekitar  pukul  21.30  wib  Sugiarto  Als  Gito  ITerdakwa  dalam  berkas

terpisah) bertemu dengan Wagimun (Terdakwa dalam berkas torpisah) di

Simpang  Danau  Singkarak,  Binjai  kemudian  Sugiarto Als Gito ITerdalowa

dalam    berkas   terpisah)    menelepon    Thomson    Hutabarat   Alies    Boy

ITerdakwa dalam berkas terpisah) dan menyerahkan handphone  tersebut

kepada Wagimun  ITerdakwa  dalam  berkas terpisoh)  sambil  berkata,  .ini

pak boy mau  bicara," kemndien Thomson  Hutabarat AI.Las Boy ITerdakvva

dalam  berkas  terpisah)  mengatakan  kepada Wagimun  ITerdalowa dalam

berkas  terpisah)  melalui  handphone,  .kamu  ikut sugiarto bawa  mobil  ke

medan..  dan  dijawab  oleh  Wagimun  ITerdakvra  dalam  berkas terpisah),

`jya,. Dan sekitar pukul 22.00 wib lwan menghubungi Thomson Hutabarat

Alias  Boy  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  memberitahukan  bah\ra

mobil  yang  disewa  sudan  dapat  diambil  di  Pasar  Safu  Binjai,  sehlngga

Thomson    Hufabarat   Alias    Boy    ITerdakvIra    dalam    berkas   terpisah)

menghubungi  Sugiarto Als Giro  ITerdakwa  dalam  berkas terp'isah) untuk

mengambil  mobil dari  lwan  kemudian  Sugiarto Als Gito IT®rdalowa dalam

berkas   terpisah)   dan   Wagimun    ITerdakwa   dalam   behas   ten)isah)

bersama-sama   pergi   ke   Paser  Satu   Binjai,   disana  l`Aran  menyerahkan

sebuah mobil sedan Toyota Agya berwama putih dengan nomor polisi BK

1057 0H dan 2 (dua) buah handphone merek Mito Kemudfan Siigiarto Ale

Gito ITerdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Thomson Hutabarat

Alias   Boy   (Terdakwa   dalam   berkas   terpisah)   Lintuk   momboritahuhan

bahwa ia telah menerima mobil sedan berwama putjh dari lwan :
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-    Bahwa  sekitar  pukul  23.30 wib Abdul  Manaf Alias  Edo  ITerdakwra  dalem

berkas terpisah)  menghubungi  Sugiarto Als Gito ITerdakvva dalam berkas

terpisah)   pada   noiT`or   handphone   0878   6695   7041   dan   monyobutkan

kode   -68".   Saat   itu   Abdul   Manaf  Alias   Edo   ITerdakvva  dalam   berkas

terpisah)    menjelaskan    bahwa    pekeriaan'   serah   terima   barang   akan

dilakukan   besok  pagi  di  Medan  dan   berpesan  agar  Sugiarto  Als  Gito

ITerdakwa   dalam    berkas   terpisah)    standby   dan   handphone   jangan

sampai   mati   kemudian   Sugiarto   Alias   Gito   ITerdakvIra   dalam   berka8

terpisah)  menghubungi  Thomson  Hutabarat  Alias  Boy  ITerdalowa  dalam

berkas    terpisah)    memberitahukan    bahwa    ia    sudah    dihubungi    oleh

seseorang   yang    menggunakan    kode   '68.   dan    menjelaskan   bahwa

penyerahan   barang   akan   dilakukan   besok   hart   di   Medan   selanjutnya

Thomson    Hutabarat    Alias    Boy    (Terdakwa    dalam    berkas    terpisah)

memberitahukan  kepada  Terdakwa  Tugiman  Als  Togo    bahwa  Sugiarto

Als  Gito  (Terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  sudah  dihubungl  oleh  orang

suruhan Ayung dengan menggunakan handphone nomor 0812 9670 8781

dan  mengatakan,  .ini  nomorku  bang,  nanti  kira-kira  pagi  kalau  bisa  jam

enam  atau  tujuh,  kalau  dia  telepon  abang  pake  kode  68.  Says  mlnta

nomor yang  dipakai telepon tadi,  "Kemudian  Sugi8rto Als Giro ITerdakwa

dalam berkas terpisah) mengirimkan sins kepada Terdak`ra Tugiman Als
I

Togei dengan kalimat .0878 6695 7041 " ;

-    Bahwa Sekitar pukul  06.30 wib Sugiarto Als Gito ITerdatwa daLam berka8

I

terpisph) menerima  telepon dari Abdul  Manaf Alias Edo ITerdalowa dalam

berkas     terpjsah)      memberitahukan      bahwa     Amat     (Dpo)     sudah

mempersiapkan  mobil  untuk  penyerahan  shabu  dengan  kafaJ{ata,  Thobil

•L?30   J;L`:  .,..     ;Ji`;ri   J,    I   .   ..   t     '  ''  ..;   i.ui.I.iia  jalan  gato!  subroto

TElar    `-.-. r^' -..----- '  :`-.:3rr  "  --L.-3:-   fT,..;§:arts  Ais  Gto  gTerdak`Ara

4r!i*m  brw .--. r`.n.r`-hi  ¢3n  V`,.-g.in..n  .1 a.r`i+` ,.,. a  da(am  berka€  terpIsah)

..,,,.,,. r ,,,,-,,,,.,,, ` -,-,   inr`|>.'   c..`-n    ..t`..il+   A/i`/a   lergeb`lt   ber@ngkat   ke

I \u,u .,,. I .,... H  J ..  rlalalllul,  .  u .,.. i.^  . `ui`,u-. 232fypld.SusO17rf>N ^idn



Medan   dan   seki`ar   pukul      07.45   wib    lerdakwa   Tuglman   Als   Togo

menghubungi  Suglarto  Als  Gito  (Terdakwa  dalam  berkae  terpisah)  dan

m®nyurul`    Ii()wi    {;`i{iiiiilo   ^1.   OIlti   (liti(Iiikwo   dolom   b.wh..   `®lpl..h)

menuju ke dekat Pul Bus Kumia di Jalan Gatot Subroto Medan, kemudfan

agar  mobil  sedan  Toyota  Agya  tersebut  dftukar dengan  mobil  Mitsubishi

Pickup  L300  yang  diparkir  di  pinggir  ialan  di  dekat  Pul  Bus  Kumia  dan

kunci ada di dalam mobil  ;

-    Bahwa  sekitar  pukul  08.00  wib  Terdakwa  Tugiman  Als  Togo  monerima

tolepon  dart  Ayung  yang  menggunakan  handphone  dengan  nomor  too

1127633288 dengan kode .68. pada saat itu TerdakvIra Tugiman Als Togo

mengatakan,  .orang  saya  nggak  mau  ambil  mobilnya,  dan  dijawab  oleh

Ayung.  1ukar  aja,  bawa  aja  itu  mobil  L300,.  dan  dijawab  oleh  Terdakvra

Tugiman   Als   Toge,    .oke,.   kemudian   Terdakma   Tugiman   Als   Togo

menghubungi   Sugiarto  Als   Gito   ITerdakwa   dalam   berkas  terpisah)  di

nomor  0852   9600  0381   memberitahukan  apabila  mobil  Sedan  Toyota

Agya sudah ditukar dengan mobil  Mitsubishi  Pickup L300 agar dibana ke

Binjai ;

-    Bahwa  kemudian  sekitar  pukul    08.00  wib  Sugiarto Als  Gto  ITerdakva

dalam berkas terpisah)  dan Wagimun  ITerdakvlra dalam berkae teTpisah)

tlba  dl  Pul  Bus  Kumla  di  Jalan  Gatot  Subroto  Medan,  seat  fro  Sugfarto

Alias  Gito  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dan  Waginun  ITordakwa

dalaml berkas terpisah) mellhat ada  mobil  Mitsubishi Pickup L300 dengan
I

nomol  polisi  BK  9615  CM  diparkir  di  pinggir jafan  deket Pul  Bus  Kumia

komudian   Sugiarto   Als   Gito   ITerdakwa   dalam   b®has   torpisah)   dan
I

Wagiwhun ITerdakwa dalam berkas terpisah) menukar mobil sedan Toyota

Agya   yang   mereka   kendarai   dengan   mobil   Mitsubishi   Pickup   L300

bemomor  polisi  BK  9615  CM,  Kemudian  Sugiarto  Alias  Gito  ITerdak`ra

dalam berkas  terpisah)  dan Wagimun  ITerdakwa dalam borkas terpisah)
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mengendarai  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  bemomor polisi  BK 9615  CM

tersebut meninggalkan Pul Bus Kumia ;

-     Bahwa  oololul`  iiiot`oiiipuh  ponalanan  sok`tar  3  kllomotor,  Sugl®rto  AII®®

Gito  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dan  Waginun  ITerdalowa  dalam

berkas   terpisah)    diberhentikan    oleh    pe`tugas   dart    Badan    Narkotika

Nasional  (BNN)  dan dilakukan  penggeledahan di dal8m   mobll  Mit8ubishi

Pickup  L300  dengan  nomor  polisi  BK  9615  CM  dan  ditemukan  1  (satu)

buah  kotak  fiber  alat  pendingin  ikan  laut  wama  hijau  yang  didalemnya

terdapat   25   bungkus   plastik   bertuliskan   Chinese   Tea   dengan   berat
I

keseluruhan 26,972 kilogram yang berisi kristal putih ;

-    Bahwa  kemudian  sejak    pukul    08.30  wib  Terdakwa  Tugiman  Als  Togo

berulang  kali  menghubungi  Sugiarto  Als  Gito  ITerdalowa  dalam  berkas

terpisah)   namun  tidak  diangkat  dan     sejak  pukul   10.00  wib  Terdakwa

Tugiman    Als    Toge    juga    berulang    kali    menghut)ungi    orang    yang

menelepon   Sugiarto  Als  Gito   ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  yang

menggunakan    kode   .68.   namun   tidak   diangkat   sehingga   Tordakwa

Tugiman Als Toge merasa ounoa kemudian Terdak\ra Tugiman Als Togo

menghancurkan  handphone berikut sim  card-nya dan dibuang ke tempat

sampah di  Lapas Tanjung Gusta dan juga menyuruh Thomson Hutabarat

Alias  Boy  (Terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  untuk  menghanouhan  dan

membuang handphone berikut sim card-nya ;

Berdasarkan     Berita    Acara     Peme.riksaan     Laboratods    Nomor    :

475AE/Vra017roALAI    LAB   NARKOBA   tanggal   24   Mei   2017   dart   Balai

Laboratorium     Narkoba     BNN    yang    djtandatangani    oleh    Pemeriksa    :

VAIMURAH,S.Si,    M.Si   dan    RIESKA    DWI   WIDAYANTl.    S.Si,   M.Si   dan

diketahul     oleh     Kepala     Balai     Laboratorium     Narkoba     BNN     yaitu     :

KuS\^IARDANl,   S.Si.   M.Farm..  Apt  dengan   kesimpuLan  setelah  difakukan

pemoriksoan secara Labor@toris disimpulkan bahwa berang bukti berupa :

1.       Kristal wama putih di dalam bungkus plastik bening KodoAI  No.1"=#;ENrmfu
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2.       Kristal warna putih di dafam bungkus plastik bening Kodo A.2 No.2

3.       Kristal wama putlh di dalam bungkus plastik bening Kode A3 No.3

4.       Krl8t8l warna pullh di dalam bungkus plastik benlng  Kodo A.4 No.4

5.       Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening KodeA5 No.5

6.       Kristal wama putih di daLam bungkus plo;tik bening KodeA6 No.6

7.       Kristal warna putih di dalam bungkus plastik benlng Kod®A7 No.7

8.       Kristal wama putih di daLam bungkus plastik bening Kod®A.8 No.8

9.       Kristal warna putih di dalam bungkus plastik benlng Kod® A.9 No.9

10.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kode A.10 No.10

11.    Kristol wama putih di dalam bungkus plastik bening Kode A.11  No.11

12.    Kri8tal wama putih di dalam bungkus plastik bening Kodo A12 No.12

13.    Kristal warna putih di dalam biingkus plastik bening Kode A13 No.13

14.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kodo A.14 No.14

15.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kod® A.15 No.15

16.    Kristal warna  putih di dalam bungkus plastik bening Kodo A.16 No.16

17.    Krisfal warna putih di dalan bungkus plastik bening Kode A17 No.17

18.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik benlng Kode A.18 No.18

19.    Kristal warna piltih di dalam bungkus plastik bening Kod® A.19 No.19

20.    Kiistal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kodo A20 No.20

21.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kod®A.21 No.21

22.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kod® A.22 No.22

23.    Kri8tal warna putih di dalam bungkus plastik benlng Kodo A23 No.23

24.    Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening KodeA24 No.24

25.    Krisfal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kode A25 No.25

Bahwa  barang  bukti  berupa  Kristal  Putih  adaLah  milik  dart  terdalowa

Tugiman  Als   Toge,   Thomson   Hutabarat  Als   Boy,  Abdul  Manat  Als  Edo,

Sugiarto  Alias  Gito  dan  Wagimun  pada  tanggal   14  Mei  2017  di  JI.  Gatot

Subroto, Medan, Sumatera Utara, adalah Positif Metamfetamjna dan terdaftar
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dalem    Golongan    I    iioiTior    urut   61    Lampiran    Undang-Undano    Ropublik

Indonesia Nomor 35  Tahun 2009 `entang Nafkotika :

Mor`lmltiw`(I.   I)jil`wi   lroidBooikiin   uiiiiiii`   iioml)uktlon   lol®®but   dlolo®,

maka  unsur  Dengan  Tanpa  Hak  Dan   Melawan  Hukum,  Membeli.  Menjadi

Peranfara   Dalam   Jual   Beli,   Atau   Menerima 'Narkotika   Gotongan   I   Bukan

Tanaman  Yang  Beratnya  Melebihi  Dari  5  (Lima)  Gram.  tolah  torpenuhi  dan

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. unsur Porcot)aan atau Dormufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Uu RI

No.   35   tahun   2009   tentang   Narkotika   dijelaskan   bahwa  yang   dirnaksud

dengan   percobaan   adalah   adanya   unsururrsur   niat,   adanya   permulaan

pelaksanaan,    dan    tidak    selesainya    pelaksanaan    bukan    sematamata

disebabkan karena kehendaknya sendiri,  selanjutnya berdasarkan ketentuan

l>asal    88    KUHP    maka    yang   dimaksud    dengan   .Permufakatan   Jahat

(sammenspanning).   adalah   bile   due   orang   atau   lebih   bermrfekat   untuk

mefakukan kgivhatan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  falcta  hukum  yang terungkap dalam

[iersidangan  selain  terdakv\/a  Tugiman  Als  Toge,  akan  diuraikan  mas!ng-

rnasing  perarian  daripada  setiap  subyek  yang  terlibet  dalam  me`m+judkan

permufakaton jahat, yaitu  :

-    Bahwa    Terdakwa    Tugiman   Als    Toge    memiliki    roncana   pombellan

narkotika  jenis  shabu  sebanyak  i  26  Kg.,  dari  sdr Ayung  ropo)  warga

Malaysia;

-     Bahwa  Terdakwa  Tugiman Als  Toge  memberitahukan  kepada Thomson

Hutabarat  Alias  Boy  (terdalowa  delem  berkas  terpisah)  tentang  rencana

pembelian    narkotika   jenis   shabu   tersebut   dan   menyuruh   TTlomson

Hutabarat  Alias   Boy  (terdakva  dafam  berkas  terpisah)  mencari  orang

untuk   menjemput    shabu    tersebut   dan    akan   diberi   upah   sebesar
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Rp.15.000.000,00   (lima   belas   juta   ruplah)   dan   agal   orang   suruhan

tersebut  menyewa   mobil  untuk  menjemput  shabu  daii  orang  suruhan

Ayung dengan menggunakan kode -68- ;

-    Bahwa  pekeriaan  untuk  menjemput  shabu,   maka  Thomson  Hutabarat

Alias  Boy (terdakwa  dalam  berkas terpisah)  menyuruh  lwan  (DPO)  untuk

menyewa mobil  serta  membeli 2  (dua)  buah  handphone berikut sim card-

nya:

-    Bahwa    karena    lwan    (DPO)   membatalkan    untuk   menjemput   shabu

tersebut,   Ialu   Thomson   Hutabarat  Alias   Boy  (terdak\ra  dalam  berkas

terpjsah) menyuruh Sugiarto Alias Gito .(terdakwa dalam berkas terpisah)

dalam  hal  menjemput  barang  berupa  shabu-shabu  dan  memberikan  2

(dua) buah handphone sebagai aLat komunikasi dan sebueh mobil sedan:

I-    Bahwa  oleh  karena  Sugiarto Alias  Gito  (terdalowra  daLam berkas terpisoh)

tidak  bisa   menyetir  mobil,   mencari  Wagimun  (terdakwa  dalam  berkas

terpisah)  di  Simpang  Danau  Singkarak  Binjai  untuk  menjadi  supir  untuk

membawa shabu-shabu ;

-    Bahwa  kemudian  Sugiarto  Als  Gito  ITerdakwa  dalam  beri{as  teTpisah)

mengambil    mobil    dari    lwan    (DPO)    selanjutnya    Sugiarto   Als   Giro

ITerdakwa dalam berkas terpisah) dan Wagimun ITerdalowa dalam berkas

terpisah)   bersama-sama   pergi   ke   Pasar   Satu   Binjai.   disana   I`ran

menyerahkan  sebuah  mobil sedan  Toyota Agya beiwama pu6h dengon

nomo+polisi BK 1057 0H dan 2 (dua) buah handphone merok Mfro ;

-    B@hwq sekitar  pukLil  23,30 wib Abdul  Manaf Alias  Edo ITerdalowa dalam

berka8' terpisah)  yaitu  orang  suruhan  Ayung  (DPO)  teLah  menghubungi

Sugiaho   Als   Gito   ITerdakwa   dalam   berkas   terpisah)   pada   nomor

handphone 0878 6695 7041  dan menyebutkan  kod® 68.. Seat itu Abdul

Manaf Alias  Edo  ITerdakwa daLam  berkas terpisah)  menjefaskan  bahwa

pekerjaan serah  terima  barang akan dilakukan besok pagl di Medan dan

berpesan   agar   Sugiarto   Ale   Gito   (Terdalowra   dalam   b®il{ac   torpisah)
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.    fry

standby dan handphone jangan sampai mati kemudian Sugiarto Alies Gito

ITerdakwa dalam berkas terpisah) :

-    Bahwa seki`ar pukul  06.30 wib Sugiarto Als Gito ITordakve dalam borka®

terpisah) menerima telepon dari Abdul Manaf Alias Edo ITerdak\ra dalam

berkas terpisah) yaitu orang suruhan Ayuna (DPO) yang memberitahukan

bahwa Amat (Dpo) sudan mempersiapkan mobil untuk ponyerahan 811abu

dengan  kata-kata,  Thobil  L300  diparkir di  pinggir jalan  di dekat pool  bus

kumia jalan gatot subroto medan, koncinya ada di dalam;

-    Bahwa Sugiarto Als Gito ITerdak`^ra dalam berkas teTpisah) dan Wagimun

ITerdakwa  dalam   berkas  terpisah)  dengan  mengendarai  mobil  sedan

Toyofa Agya  tersebut  berangkat ke  Medan  dan  sekitar pukul   07.45 wib

Terdakwa  Tugiman  Als Toge   menghubungi  Sugiarto Ale Gito ITerdak\^ra

dalam  berkas  terpisah)  dan  menyuruh  agar  Sugiarto Als  GIto  ITerdalowa

dalam  berkas  terpisah)  menuju  ke  dekat  Pcol  Bus  Kumfa  dl  Jalan  Gatot

Subroto Medan, kemudian agar mobil sedan Toycta Agya tersebut ditukar

dengan   mobil   Mitsubishi   Pickup   L300  yang   diparkir  di  pinggir  jalan  di

dekat Pul Bus Kurnia dan kunci ada di dalam mobil ;

-    Bahwa  kemudian  sekitar  pukul    08.00  wib  Sug.iarto  Als  Gito  ITerdak\va

dalam  berkas  terpisah)  dan Wagimiln  ITerdakvra dafam beTkas torpisah)

tiba di  Pcol  Bus  Kurnia  di Jalan  Gatot  Subroto Medan, seat itu Sugiarto

Alias  Gito  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dan  Waginun  ITerdalowa

dalam berkas terpisah) melihat ada mobil Mitsubishl Pickup L300 dongan

nomor pollsi  BK  9615  CM diparkir di  pinggir jalan dekat Pool  Bus  Kumfa

kemudian   Sugiarto   Als   Gito   ITerdakwa   dalam   beTkas   terpisah)   dan

Wagimun ITerdalowa dalam berkas terpisah) menukar mobll sedan Toyofa

Agya   yang   mereka   kendarai   dengan   mobil   Mitsubishi   Pickup   L300

bemomor  polisi  BK  9615  CM.  Kemudian  Sugiarto Alias  Giro  ITedakwa

dalam  berkas terpi§ah) dan Wagimun  ITerdakwa daLam belkas ten)isah)
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mengendaral  mobil  Mitsubishi  Pickup  L300  bemomor polisi  BK 9615  CM

tersebut meninggalkan Pool Bus Kumia :

~     Behwa  8®telah  inonompuh  p®dalanan  sokltar  3  kllometer,  SugLarto  Allae

Gito  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dan Waginun  ITerdak`ra daLam

berkas   terpisah)   diberhentikan   oleh    pefugas   dart   Badan   Narkotika

Na8ional  (BNN) dan dilakukan penggeledahan di dafam   mobil Mitsubishi

Pickup  L300  dengan  nomor  polisi  BK  9615  CM  dan  ditemukan  1  (satu)

buah  kotak  fiber  alat  pendingin  ikan  laut  wama  hijau  yang  didalamnya

terdapat   25   bungkus   plastik   bertuliskan   Chinese   Tea   dengan   berat

keseluruhan 26,972 kilogram yang berisi kristal putih ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  Majelis

Ilakim   berpendapat,   bahwa   dalam   melakukan   peibuetannya   Terdalowa,

I)ersama-sama  dengan  Sugiarto  Als  Gito  (terdakMra  dalam  berkas  terpisah)

(lan   Wagimun   (terdakwa   dalam   berkas   terpisah)   Abdul   Manaf  Als   Edo

(terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  Thomson  Hutabarat  Als  Boy  (terd@lowa

(lalam   berkas  terpisah)   telah   saling   sepakat   untuk  meLakukan  perbuatan

[iembelian  Narkotika  Golongan  I  bentuk  bukan  tamaman.  padahal Terdak`ra

rnenyadari   bahwa   perbuatan   tersebut   bersifat   melawan   hukum.   dongan

clemikian  adalah  patut  dan  beralasan  hukum  kesepakatan  yang  dlperbuat

l-erdakwa,   dipandang   sebagai   dua   orang   atau   lebih   bemufakat   untuk

melakukan kejahatan yang dalam ketentuan Pasal 88 KUHP disebut sebegai

F'ermufakatan Jahat (sammenspanning).;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-

Undang    Republik    Indonesia    No.    35    Tahun    2009    tentang    Narkotika,

dinyatakan penyerahan  narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek,  rumah

sakit, puskesmas,  balai  pengobatan dan  dokter,  sehingga pihaki)ihak selaln

apotek.   rumah  sakit,   puskesmas,  balai   pengobatan  ataupun  doktor,  tidak

mempunyai  kewenangan  atau  tidak  mempunyai  hak  untuk  menyerahkan

narkotika;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang

Republik  lndonesla  No.  35 Tahun 2009 tentang  Narkotika, dinyatakan bahwa

Narkotika  hanya  dapal  digunakan  unluk  kop8n(ingan  Poloyanan  I(cooh8tan

dan/atau    pengembangan    llmu    Pengetahuan    dan    Teknologi,    sehingga

berdasarkan      ketentuan      tersebut,      Narko'tika      hanya      diperkenankan

penggunaannya    untuk    kepentingan    Pelayanan    Kesehatan    dan   /   atau

pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi:

Menimbang,  bahwa  berdasorkan  ketentilan  Pasal 8 Ayat  (1)  Undang-

undang    Republik    Indonesia    No.    35    Tahun    2009    tentang    Narkotika.

dinyatakan,     Narkotika     Golongan     I     dilarang     disunakan     seLain     untuk

kepentingan  pelayanan  kesehatan,  sehjngga  menggunakan  Narkotika diluar

ketentuan  Pasal  7  dan  Pasal 8 Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia

No.  35  Tahun  2009  tentang  Nari{otika  sebagaimana  tersebut dietas  adafah

bertentangan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  atau  disebut juga  sebagai

melawan hukum;

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    hal-hal    tersebut    diatas    unsur

Permufakatan  Jahat  (sammenspanning),  dimana  terdapat  dua  orang  atau

lebih  bermufakat  untuk  melakukan  kejahatan  dalam  hal  ini,  terdakwa tefah

bersepakat  untuk  pembelian  narkotika  jenls  shabu-shabu.  schingga  LJnsur

ketjga inipun telah tert)ukti menurut hukum;

Menimbang,  oleh  karena seluruh  unsur-unsur pasal yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus

dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  telah  dinyatakan  berealah

mefakukan pidana atas dakwaan Pasal  114 ayat (1) undang-Undang   No.35

Tahun  2009,  dan  temyata  pula  bahwa  sepanjang  pemeriksaan  perkara  ini

terdak\^ra adalah  orang yang mampu  bertanggung jawab akan kesafahannya

Serta tidak dijumpai  hal-hal yang dapat menghapuskan akan   kesalahannya,

oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbLiafannya ;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  dakwaan  Primair

telah terpenuhi,  maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Monimbang.     hahwa     dalam     persidangan.     Majoli8     Hakim     tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

ibaik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  ala'san  penaaf,  make  Terdakva

lharu9 mempertanggung iawabkan perbuatannya  :

Menimbang,   bahwa   daLam   hal   ini   setiaip  aparatur  Negara  tenfunya

harus     tanggap     terhadap     upaya     negara     /     pemen.ntah     daLam     hal

pemberantasan   peredaran   narkotika  sangat  gencar  dilakukan,   mengingat

{status .Darurat  Narkoba" yang ditetapkan  oleh  Negara mefalui pemerintahan

$8at ini, adalah demi menyelamatkan generasi muda bangso dan negara dart

kehanouran;

Menimbang`     bahwa     dengan     adanya     pengungkapan     sekeligus

penangkapan   teitiadap   barang   bukti   narkotika  jeni8   shaburshabu   dalam

jumlah besar ± 26,972 Kg, dart tangan para pelaku tentu adalah sangat miris

dan  mengenaskan,  sudah  barang  tentu  yang  menjadi  pertanyaan . Apakah

tujuan   dari   para   pelaku,   yang   sebenamya   .   adakah   hanya   mencari

keuntungan   semata   atau   lebih   dari   itu   memiliki   tujuan   untiik   merusak

generasi rT)uda bangsa ?

Mehimbang,  bahwa apabila petugas Badan Nalkotika Nastonal (BNN)

telah  bekFria  dengan  sekuat  tenaga  mengungkap  dan  morangkap  pare

pelaku  (Bandar  narkoba),  make  secara  eksplisit  Hakim  hauslah  berporan

secara  kJ`usus  menjadi  aktor  utama  dalam  menjalankan  alcti`ftas  peradifan

`intuk memeriksa,  mangadili, dan memutus suatu pen(are yaJio diajukan den

§;ecara   khusus   dalam   hal   penindakan   terhadap   para   pelaku   peredaran

riarkotika, yang menjadi musuh dart setiap Negara secara Transoastonal:

Menimbang,  bahwa  segaLa  campur  fangan  dalam  urusan  peradifan

(ileh   pihak  lain  di   luar  kekilasaan  kehakiman  dilarang.   kecuali  dalam  hal

sebagaimara  dlmaksud  dalam  Undang-Undang  Dasor  Ropubllk  lndoncele
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Tahun   1945,   dalam   arti   bahwa   Hakim   dalam   memeriksa  dan   mengadili

perkara tidak  boleh  dipengaruhi oleh  siapapun juga,  dengan demikien  hakim

dapat  memberi  keputusan  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  race  koadilan

masyarakat:

Menimbang.  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana,  Hakim mempunyai

kebebasan  besar  karena  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tontang

Kekuasaan  Kehakiman.  Menurut  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor 48

Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan negara yang mordeka

untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadiLan

berdasarkan   Pancasila   dan   Undang-undang    Dasar   Republik   lndonesfa

Tahun  1945. demi terselenggaranya Negara Hukilm Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa terlebih-lebih  lagi  temyata  bahwa terdak`ra masih

terkait dalam  status  hukum  (dalam  proses  peradilan penjatuhan  Pidana  Matl

oleh  putusan  Pengadllan  Tinggi  Medan)  yang  juga  dalam  ka§us  narkotike

yang saat ini masih  berproses hukum dalam tingkat `upaya Hukum Kasasi. di

Mahkamah  Agung   Rl,   namun  demjkian   Majelis   Hakim  dalam  perkara  ini,

tidaklah   terikat   terhadap    perkara   terdahulu   yang   masih   dihadapi   oleh

terdakwa Tugiman Als Toge tersebilt;

Menimbang,   bahwa  waLaupun   secara   khusus  terhadap  penjatuhan

pidana  mati  masih  banyak  terjadi  pro  dan  kontra,  namun  demikien  dalam

putusan Makamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sonksi pidana mati

bagi pare pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak esosl manusia,

8kan totapi justru  para  pelaku tersebut telah  melanggar hak asesi manu8ie

lain. yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi mude di nasa

yang a`kan datang;

Menimbang,    bahwa    pertimbangan    utama   disesemya   kedudukan

pidana   mati   itu   didasarkan   pada   pemikiran,    bah\ra   dilihat   dart   tLijuan

pemidanaan  dan  tujuan  diadakan  /  digunakannya  hukum  pidana

solah satu sarana .kobijakan kriminan ) dan .kebijakan sosfal);
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Monimbang.   bahwa   torhadap   penjatuhan   Pidana   matt  tefah   dietur

daLam  Pasal  10  KUHP  yang  merupakah  bagian  dart  sistem  hukum  nasiona,

dan polakcanaan pidana mall lidek bortontang@n donoen UUD 1045 ;

Menimbang, bahwa dalam membaca dan menafsirkan UUD 1945 tidak

bisa  sepotong-potong,  .hak  setiap  orang  untdk  hidup-  sebagaimana tertera

dalam   Pasal  28  a  dan  28  i  ayat  (1)  harus  dibaca  dan  ditafeirkan  dalam

kesotuan  dengan   Pasal  28  j  ayat  (2)  yaitu   dalam  menjaLankan  hak  dan

kebebasannya,    setiap    orang    \^/ajib    tunduk    kepada    pembatasan    yang

ditetapkan   dengan   undang-undang   dengan   maksud   semata+nata   untuk

menjamin  pengakuan  serta  penghomatan  alas  hak  dan  kebebasan  orang

lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan

moral,    nilai-nilai   agama,    keamanan   dan   ketertiban   umum   dalam   suatu

masyarakat yang demokratis;

Menimbang,  bahwa  mencermati  pjdana  matt  yang  tercantum  dalam

lpasal  66  dan  67  di  RUU  KUHP,  temyata  Pidana  itu  akan  dibuat  fl®ksibel

l{arena terpidana  mati bisa tidak jadi dieksekusi tanpa harus mendapat grasi,

i;yaratnya,  terpidana  tersebut  harus  berkelakuan  balk  dan  tidal  melakukan

kejahatannya  kembalj,  maknanya  seorang  terdakwa  bisa  dijatuhi  hukuman

mati, dan kemudian di penjara dia berkelakuan baik, bertobat, make berubal

tlukumannya jadi seumur hidup, hal yang selama ini kondisinya seperti itu jika

(lapat grasi atau amnesti;

Menimbang,  bahwa secara teoritis Majelis Hakim akan momp®Itlatikan

k.eberadaan naskah Akademis Rancangan KUHP, bahwa :

•Dasar  dirumuskannya  tujuan  pemidanaan  bertolak  dart  pemikiran.  bahwa

plidana   pada   hakikatnya   hanya   merupakan   alat   untuk   mencapai   tujuan.

F`engidentifikasian  tujuan  pemidanaan  tersebut  bertolak  dari  keseimbangan

dua   sasaran    pokok.    yaitu    perlindungan    masyarakat.   termasuk   kort)an

kejahatan  dan  .perlindungan  /  pembinaan   individu   peLaku  tindak  pidana.

Dilihat  dart  pokok  pemlklran  yang  lebih  menitlkberatkan  peda  porllndungan
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kepentingan  masyarakat  tersebut,  maka  wajar  menurut  pemerintah  apabila

nantinya masih tetap mempertahankan jenis -jenis sanksi pidana yang bera|

yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup,  namun pidane mati dirnasukkan

dalam  deretan   .pidana   pokok.,  dan  ditempatkan  tersendiri  sebegai  jenis

penjara yang bersifat khusus atau eksepsional ;'

Menimbang,  bahwa didalam  praktek ada  beberapa faktor atau alasan

mengapa terpidana mati belum dieksekusi mati meskipun putusannya sudch

berkokuatan hukum tetap, antara lain:

1.   Bahwa   daLam   sistem   peradilan   pidana,   yang   menjalankan   putusan

pengadilan  adalah  jaksa  penuntut  umum.  ApabiLa  belum  ada  keputusan

eksekusi  dari  jaksa  penuntut  umum,  dalam  hal  ini  Kejaksaan  Agung,

maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan;

2!.   Bah\^/a   terhadap   putusan   yang   berkekuatan   hukum   tetap,   ten)idara

berhak mengajukan upaya hukum grasi (pengampunan) kepada presiden

berupa     permohonan     perubahan,     peringanan,     pengurangan,     atau

penghapusan  pelaksanaan pidana  terhadap dirinya,  sebagainana diatur

dafam   Undang-Undang   No.   22   Tahun   2002   tentang  Grasl  ruu   No.

22ra002|. 0leh karenanya, terhadap putusan  pidana mati, sebagaimaca

ketentuan Pasol 3 UU No. 22ra002, pelaksanaan eksekusi matl 6dck bisa

dilaksanakan atau ditunda sampai ada keputusan dart Presiden mengenai

permohonan grasj dari terpidana tersebut;

Menimbang,   bahwa   guna   menghindari   /   menganuslpaei   beborapa

ala8an  tersebut  diatas,   Majelis  Hakim  berpendapat  tidaklah  topat  apabile

tt3rhadap  terdakwa  yang  sudah  dijatuhi  hukuman  pidana  teiberat  (teriepas

upaya   hukum   Mati-nya   masih   berproses   atau   teLah   beTkekuafan   hukum

t€!tap),  kepadanya tidak dijaluhkan hukuman pidana alias .nihil.. hal ini dapat

menjadi  preseden  buruk  bagi  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaa

hukum, bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu unfuk meru

t€itanan hukum itu sendirl,
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Menlmbang.     bahwa    dari     urajan     hukum     diatas    Majolis     Hakim

lsorpendapat   sesooraiig   yang   sudan   dliatuhi   hukuman   yang   pallng   beret

(tlukul"l`  lt`ull)  tlnliiiti  iiriihllm  oobollllltliyn,  iiiit;Illu  l`ukull`  tldoklol`  monulup

I{emungkinan  bagi  seseorang  tersebut  untuk  dijatuhi  hukuman  yang  sama

(hukuman mati) dalam tindak pidana yang dilak'ukannya kemudien:

Menimbang,    batiwa    dllaln    plhak    oleh    karona    Tordakwo    mampu

bertanggung  jawab   dan   tidak  terdapat  alasan   untuk  pengecualfan  dafam

isortanggunoiawaban   hukum,  apafagi  dalam   kondisi  sodemikian  pada  dirt

1:erdalowa  tidak  terlihat  adanya  perubahan  atau  penyesalan  untuk  menjadi

manusia   yang    balk   sebagaimana   mestinya.    maka   terhadap   pert)uatan

terdakwa  yang  telah  dinyatakan  terbukti  bersalah,  harusfah  dijatuhi  pidana,

sebagaimana pertimbangan hukum diatas:

Menimbang,     bahwa    terhadap     barang    bukti    yang    diajukan    di

persidangan yaitu sebagai berikut :

-    1   (satu)  bungkus  plastjk  Chinese  Tea  berisi  kristal  puth  dalam  plastik

bening dengan berat 1044,1  gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  push  dalam  plastik

bening dengan berat 1052,6 gram,
I

-    1   (sat|)  bungkus  plastik  Criinese  Tea  berisi  kristal  push  dalam  plastik

I

bening dengan berat 1118,3 gram.
I

I

-    1  (sattl)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

benino dengan berat 1058,5 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastjk  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1054,7 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1126.1  gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pLastik

bening dengan berat  1076.2 gram.
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-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  daLam  plastik

bening dengan berat  1050,3 gram.

-     1   (8atu)   bungkus  plastik  Chinoso   Tea   berisi  kri8tal  puuh  dalam  pla8tlk

bening dengan berat 1105, 5 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastjk  Chinese  Tea  be'risi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1056, 6 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1048,7 gram.

-    1   (setu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pfastik

bening dengan berat 1133,6 gram.

-    1 |satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plestik

bening dengan berat 1059, 4 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putjh  dalam  plastik

bening dengan berat 1103,3 gram.

-     1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dafam  pLastik

benjng dengan berat  1081,5 gram.

-    1   (catu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat 1046, 2 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plank

bening dengan berat 1048,8 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  puth  dalam  plastk

bening dengan berat 1092,7 gram.

~    1  (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plestik

bening dengan berat 1053,2 gram.

•-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plesffl{

bening dengan berat 1051. 2 gram.
I

•-    1  (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plestit

bening dengan beratl 109. 6 gram.
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-    1   (satli)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  pLastik

bening dengan berat 1069, 8 gram.

-     1   (8atii)  bungkus  plaslik  Chino8o  Tea  borisi  kri8tal  putlh  dalam  ple8tlk

bening dengan berat 1244, 7 gram.

-    1   (satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  behsi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1056.1  gram.

•-     1   (Satu)  bungkus  plastik  Chinese  Tea  berisi  kristal  putih  dalam  plastik

bening dengan berat  1030, 3 gram.

--    1   (satu)  unit  HP  Samsung  Flip  wara  abu-abu  dengan  nomor  simcard

081260683380.

--    1  (satu) unit HP Mito warna hitam dengan nomor simcard 08529600089.

--    1  (satu) unit Hp Mito wama putih dengan nomor simcard 085296000381.

--     1  (satu) kctak  Fiber pendingin ikan laut warna hijau.

-.    1  (satu) unit HP Samsung Jl wama Goid.

-.    1  (satu) unit HP Samsung Flip wama putih dengan No.082304082228.

-.     1  (satu) lembar karl kredit BNI PLatinum No.51989305000400042

-1  (satu) Iembar ATM  BRI  No.6013012368890594

-1  (satu) lembar ATM  BRI  No.5221841023291874:

-     1  (satu) lembar KTP an.  SUGIARTO  NIK.1275012011790007.;

-    1  (satu) lombar KTP an. Abdul Manaf Alias Edo   NIK.1108090107870276.

-     1  (satu) lembar SIM 81  an.ABDUL MANAF No.870706290452. :

-     1  (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisl BK.9615|CM.

-    1  (satu) lembar STNK Mobil Mitsubshi L300 Pick up nomor polisi BK.9615

CM.

-    1  (sotu) unit mobil Honda Jazz wama abu-abu BK.116301.

-    1 (safu) lembar STNK mobil Honda Jazz warna abirabu BK.116301.

-    1  (satu) unit mobil Agya No.  Pol BK -1057 0H;

Selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini; ®
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', Menimbang,  bahwa sebelum meniatuhkan pidana `orhadap Terdak`^/a

maka     terlebih     dahulu     akan     dipertimbangkan     adanya     hal-hal     yang

momberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdalowa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

I    Perbuatan      terdakwa      menghambat      program      pemeiintah      dalam

memberantas Narkoba ;

HaLHal Yang Meringankan :

•.       Nihil;

Menimbang,   bahwa   Terdalowa   dinyatakan   bersalah   dan   dipidana,

maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas.

maka  pidana  yang   akan  dijatuhkan   sebagaimana  disebut  di  dalam  amar

I)utusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdak`ra :

Memperhatikan  ketentuan  Pasal  114.ayat  (2)   Jo  Pasal  132  ayat  (1)

Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    35    Tahun    2009    tentang

Narkotjka   dan   Undang-Undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  KUHAP serta

['eraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Bersangkutan ;

MENGADILl

1,   Menyatakan  Terdakwa  TUGIMAN  Als.  TOGE    tersebut  dietas,  terbukti

secara    sah    dan    meyakinkan    bersalah    melakukan    tindak    pidama

•Percobaan  Atau  Permufakatan  Jahat  Untuk  Melakukan  Tindat  Pidana

Tanpa   Hak  Atau   Melawan   Hukum   Menjadi   Perantara   Dafam  Jual  Bell

Narkotika  Golongan   I   Bukan  Tanaman  Yang  Beratnya  Meleblhi  Dart  5

(Lima) Gram";

2.   Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  TUGIMAN Als TOGE oleh karona

LUA:::agna[na : ,:::nan: :t,,, : " ho n ,na                                                       ®3    Monetapkan barang bukti berupa:                                                                       \
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-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi  kristal  putih daLam plastik

bening dengan berat 1044,1  gram.

•-     1  (8atu)  bungk`is  plastik  Chinoso  Tod  bori8i  kristal  putlh  dalem  pla8tlk

bening dengan berat  1052,6 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi  kristal  putjh dafam plastik

bening dengan berat 1118,3 gram

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal putih daLam  plastik

bening dengan berat 1058.5 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi kristal  putih daLam plastik

bening dengan berat 1054,7 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal putih dalam pLastik

bening dengan berat 1126.1  gram.

-    1  (satu)  bungkus  pLastik Chinese Tea  berisi  kristal putih dafam  plastik

bening dengan berat 1076,2 gram.

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal  putih daLam plastik

benlng dengan berat 1050.3 gram.

-    1  (s?tu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plas6k

bening dengan berat 1105. 5 gram.

-    1  (s?tu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kristal push dalam plasft

bening dengan berat 1056, 6 gram.

-    1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea  berisi kristal push dalam plastik

bening dengan berat 1048.7 gram.

-    1  (satu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dalam plastik

bening dengan berat 1133,6 gram.

~    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal putih dalam plestik

bening dengan berat 1059, 4 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kn.stal  putih dalarm plastik

bening dengan berat  1103,3 gram.
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-     1  (satu)  burigkus  plas`ik Chinese  lea  berlsi  krisfal pu«h dafam pLastlk

bening denga/i beial  1081.5 gram.

1   (®nl`i)  li`Ii`tihim  |tlliulik  Cnin.oti   low  lxiimi  kilBt®l  pulln  dotom  pl®.`lk

bening dengan berat 1046. 2 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal  putih dafam plastik

bening dengan beral  1048,8 gram

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal  putih dafam  plastik

bening dengan berat 1092,7 gram

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi  kristal  putih dabm plastik

boning dengan berat 1053,2 gram.

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi  kristal  putih dalam  plastik

bening dengan berat 1051. 2 gram.

-    1  (satu)  bungkus  plastik Chinese Tea  berisi  kristal  putih daJam  pfastjk

bening dengan beratl 109, 6 gram.

-     1  (satu)  bungkus  plastik Chinese  Tea  berisi kristal  putih dalam pLastik

bening dengan berat  1069, 8 gram.

-    1  (satu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi kristal putih dabm pLastik

bening dengan berat 1244, 7 gram.

-    1  (satu) bungkus  plastik Chinese Tea  berisi krisfal putih dalam plastik

bening dengan berat 1056,1 gram.

-    1  (satu) bungkus plastik Chinese Tea berisi kTistal push dalam plastk

beiing dengan berat 1030, 3 gram.

-    1  (satu)  unit  HP  Samsung  Flip wara  abu-abu dengan nomor simcard

O8|26068338o.

-    1     (satu)    unit    HP    Mite    wama    hitam    dengan    nomor   simcard

08529600089.

-    1     (satu)    unit    Hp    Mito    wama    putih    dengan    nomor    simcard

08529600038 ,                                                                                  ev
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-    1  (sotu) lcctak Flt]e. peridhgin ikan Laut wama hijau.

-    1 (satu) urn HP Samsing Jl mama Gok].

-I  (colu) uM IIP samoung Fbp warna putih dongan No.082304082228.

~     1  (safu) Lembar kartu kredit BNI Platinum No.51989305000400042

-1  (cotu) thba/ ATM BRI No.6013012368890594

-1  (satu) kmbar ATM  BRI  No.5221841023291874

Seluruhnya dl/ampas untuk dimusnahkan:

-     1     (selu)     Iembar     KTP    an.     SUGIARTO     NIK.1275012011790007.

Dikembalikan kepada Sugiarto Als Gito;

-     1     (satu)     lembar     KTP     an.     Abdul     Manaf    Alies     Edo          NIK.

1108090107870276.

-     1  (satu) lembar SIM 81  an.ABDUL MANAF No.870706290452;

Masing-masing dikembalikan kepada Abdul Manaf Alias Edo ;

-     1  (satu)  unit mobil  Mtsubishi  L300  Pick  Up nomor polisi BK.9615J3M.

-     1   (satu)   lembar   STNK   Mobil   Mitsubshj   L300   Pick  Up   nomor  polisi

BK.9615  CM

-    1  (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu BK.116301.

-    1  (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz wama abuabu BK.1163101.

-     1  (satu) unrt mobil Agya No.  Pol BK -1057 0H

Seluruhnya Dirampas Untuk Negara :

4.   Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.

5.000,(lima  ribu  rupiah).-;

Demikianlah  diputuskan dalam  rapat  permusyawaratan  MajeLis  Hal{in

Pengadilan Negeri Medan pada hart RABu, tanggal   13 Desember 2017 oleh

kami  Saidin  Bagariang,  SH,  MH  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis,  Almafni Aili.

SH.  MH.,  dan  Dominggus  Silaban,  SH.  MH  masing+nasing  sebegal  Hakin

Anggcta,  putusan  nana  diucapkan  dalam  persidangan  yang  teltiuka  untLik

umum   pada   hart   RABU,   tanggal  20   Desember  2017  oleh   Haklm   Kct`ia
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dengan  didampingi  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  di  ata8,  dibantu  Masni

Sigalingging,  SH,  MH  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Medan

serta dihadiri  oleh,  Carlo  Lumban  Batu,  SH.,  sebagai  Penuntut  Umum  serta

Faomasi Laia,SH, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakr Anggota

2Domi`njguJ

SH,  MH

Silaban, SH, MH

Hakird Ketu,a

Said/n Ba;

Panitera Pengganti

-_

no'`r'H,

Masnisig/a7gging,SH,MH.
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