
PUTUSAN

Nomor 1751mid.Sus/2018mNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan   Negeri   Medan   Kelas   I  A  Khusus,   yang   mengadili   perkara

pidana  dengan  acara  pemeriksaan  biasa  pada  tingkat  pertama  menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakv`ra :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umurltanggal Iahir

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Agama

Peekeriaan

Pendidikan

: ZULKIFLI  Bin ISMAIL Alias JOEL.

: Matang Drien.

: 35  tahurv 7 Desember 1982.

:  Laki-laki.

:  Indonesia.

: Dusun Tgk Tanjong Desa Matang Drien Kec. Tanah

Jambo Aye Kab. Aceh Utara,   Provinsi Aceh.

:  Islam.

: Vviraswasfa.

:  SMA.

Penahanan terdakwa :
-    Penyidik, sejak tanggal 28 Pebruari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;

-    Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum An. Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana  Umum,  Plh.Direktur Tindak  Pidana  Narkotika  dan  Zat Addikiff Lainnya

pada  Kejaksaan Agung  Rl,  sejak   tangga! 20  Maret 2018 sid tanggal 28 April

2018;

-    Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Jakarta Tinur ke-1, sejak tanggal 29

April 2018 s/d  tanggal 28 Mei 2018;

-    Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Jakarta Timur ke-2, sejak tanggal 29

Mei 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018;

-    Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d  tanggal 18 Juni 2018;

-    Perpanjangan  penahanan oleh Ketua PN.Medan,  sejak tangga[  19 Juni 2018

s/d tanggal  18 Juli 2018;

-    Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 3 AgustLis2018;

-    Perpanjangan  penahanan  oleh  Ketua  PN.Medan,  sejak  tanggal  4  Agustus

2018 s/d tanggal 2 0ktober 2018;
-    Perpanjangan   penahanan   oleh   Ketua   PT.Medan   ke-1,   sejak   tanggal   03

0ktober 2018 s/d tanggal 01  Nopember 2018;
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-    Perpanjangan   penahanan   oleh   Ketua   PT.Medan   ke-2,   sejak   tanggal   02

Nopember 2018 s/d tanggal 01  Desember 2018;

Dalam   persidangan   Terdakwa   telah   didampjngi   oleh   Penasehat   Hukumnya,

berdasarkan  Surat  Penetapan  Nomor  1751/Pid.Sus/2018/PN  Mdn  oleh  Majelis

Hakim  tertanggal  31  Mei  2018,  tentang  Penunjukkan  Penasehat Hukum  kepada

:Halman Manullang, SH., dan Amir Hamzah Sigalingging,  SH., Advokat Penasehat

Hukum   dari   Kantor  Advokat   Konsultan   Hukum   HALMAN   SIMANULLANG   &

Partners   beralamat   di   Jalan   Kapten   Muslim   Ujung   Nomor   317   Kel.Heivetia

Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Medan,   Nomor  1751/Pid.Sus/2018/

PN.Mdn., tanggal      5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan  Majelis  Hakim,  Nomor  175"'id.Sus/2018/PN.Mdn.,  tanggal  5

Juli 2018, tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah     mendengar     keterangan     saksi-saksi     dan     Terdakwa     serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persjdangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk :  PDM-

749reuh.2/05rao18.yang   diajukan  oleh   Penuntut   Umum   yang   pada   pokoknya

sebagai berikut :

1.   Menyatakan  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  lsMAIL Alias  JOEL  terbukti  secara  sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Melakukan  pemufakatan

jahat  tanpa  hak  atau  melawan   hukum  menawarkan   untuk  dijual,   menjual,
membeli,    menerima   menjadi    perantara   dalam   jual    beli,    menukar   atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

gramsebagaimana   yang   dimaksud   dalam  Pasal   114 ayat (2) Jo Pasal  132

Ayat  (1)  UU  No.35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  dalam  dakwaan  Primair

diatas;

2.   Menjatuhkan terdakwa ZULKIFLI Bin lsMAIL Alias JOEL dengan pidana MATl;

3.   Menyatakan barang bukti berupa :

-1  (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;
-     1  (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy bemrama hitam

putih   dengan   nomor   Polisi   BK   3957   AGR   No.Rangka   MHIJFW119GK
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15333,  No.  Mesin  JFWIE1713099  beserta  STNK an.  Amiruddin dan  kunci

kontak.

Dirampas untuk Negara;

4.   Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang,  bahwa setelah  mendengar pembelaan  (pleidoi) dari terdakwa

yang  disampaikan  secara tertulis di persidangan yang  pada pokoknya  memohon
agar kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang,  bahwa terhadap  pembelaan  (pleidoi)  oleh  Penasehat  Hukum

terdakwa   tersebut,   Penuntut   Umum   telah   menyampaikan   Repliek-nya  secara

tertulis yang  pada  pokoknya  menyatakan tetap  pada tuntutannya,  demikian  pula

halnya  Penasehat Hukum terdakwa telah  menyampaikan Duplik-nya secara  lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/pledoinya;
Menimbang,   bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.  Reg.  Perk :  PDM -749reuh.2/05/

2018, sebagai berikut:

DAKWMN :

PRIMA'R :

Bahwa  ia   terdakwa   ZULKIFLI  Bin  lsMAIL  Alias  JOEL  bersama-sama  dengan

saksi   DEDI   SAPUTRA MARPAUNG Bin S0BARl, saksi AMIRUDDIN Alds AMIR

Alias EDol   (masing - masing dituntut dafam berkas terpisah) dan AMRIZAL AJs.

AMRl  (Meninggal  Dunia) pada  hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul

13,00  Wib  atau  setidak-tidaknya  pada  si]atu  walchl  dalam  bulan  Februari   2018

atau  setidak-tidaknya   pada  suatu  watoi  dafam  Tahun  2018  bertempat  di  Jl.

Asrama   (depan pool Simpati Star),  Kel.  Sei Sikambing C-2 Kee. Medan Heivetia

Medan  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  tefmasuk  dalam

daerah  hukum  Pengadilan  Negeri   Medan,  telah  melakukan   permufakatan jahat,

tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjua],  membeli,

menjadi   perantara   dalam   jual   bell,   menukar,  menyerahkan   atau   menerima

Narkotika  Golongan  I,   dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)

gram,  perbuatan   mana  dilakukan  oleh  terdak`^ra  bersama-sama  dengan  saksi
DEDI   SAPuTRA MARPAUNG  Bin  SORARl,  saksi AMIRUDDIN Alias AM!R Alias

EDOI dan AMRIZAL Als, AMRl dengan caracara  sebagai berikut
-    Bermufa pada  hari  Sabtu  tanggal  24  Februari  2018  sekira  pukul  17.00  Wib

terdakwa  ditelepon  oleh  AMRIZAL  Alias  AMRl  yang  mengatakan  terdakwa

untuk   rental   mobil  dan   ketika  terdakwa  bertanya   untuk  apa   rental  mobil,

AMRIZAL  Alias  AMRl  menjawab  6untuk  bawa  shabu  dan  ekstasr  ke  Medan

I.tat 3 deri 45 hafaman
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dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,-(empat

puluh juta  rupiah)  selanjutnya terdakwa disuruh  untuk memanggil saksi  DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  untiik  bersama-sama  bertemu  dengan

AMRIZAL Alias AMRl yang meminta untuk bertemu di Pasar Panton dan ketika

bertemu di Pasar Panton, terdakwa menerima uang sebesar Rp.   1.300.000,-

(satu   juta    tiga    ratus    ribu    rupiah)    sedangkan    saksi    DEDI    SAPUTRA
MARPAUNG Bin SOBARI menerima uang sebesar Rp, 200.OcO (dua ratus ribu

rupiah) yang diberikan oleh AMRIZAL Alias AMRl  selanjutnya AMRIZAL Alias

AMRl  memerintahkan  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARl   untuk mengambil mobil rental.

-    Bar`wa  selanjutnya  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARl menuju Lhoksoma\hre dengan mobil angkutan umum dan setibanya di

Lhoksemawe, terdalo«a dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOEIARl

menyewa  1  (satu)  unit mobil Avanza  wama  putih  dengan  Nopol  82139  SZK

untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 900.000,- (Sembilan

ratus ribu   rupiah) selani.utnya setelah  menyewa mobil tersebut, terdak\^ra dan

saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  kembali  ke  Pasar  Ponton

untuk  bertemu   AMRIZAL  ALIAS  AMRl  yang  kemud.ran  membeckan  uang

sebesar F{p.  1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada tedalowa dan

saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI   sebagai ongkos operasienal

membawa   Narkotika   jenis   shabu   -   shabu   dan   pil   ekstasi    ke   Medan

selanjutnya   AMRIZAL   ALIAS   AMRl   menyuruh   terdakwa   dan   saksi   DED]

SAPUTRA  MARPAUNG   Bin  SOBARl  untuk  bertemu  seseorang  di  daerah

Tualang Cut,  Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang mana orang tersebut akan

menyerahkan   shabu   dan   ekstasi   yarig   akan   terdak`^ra   dan   saksi   DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  bawa  ke  Medan  sefanjutnya AMRIZAL

ALIAS  AMRl  juga  menanyakan  nomor  rekening  terdakwa  dan  saksi  DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  untuk  menerima transfer  uang  sebesar

Rp.  1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA

MARPAUNG Bin SOBARl tiba di Medan.

-    Bahwa  sekitar  pukul  02.30  Wib  dengan  mengendarai  mobi!  Toyota  Avanza

terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI tiba di Tuafang

Cut  Aceh  Tamiang  dan  sekitar  pukul  06.00  Wib  terdakwa  dan  saksi  DED[

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBAF`I dihubungi oleh seseorang bemama Basri

untuk serah terima  shabu  dan ekstasi dijalan  lintas Medan-Aceh Tualang  Cut

selanjutnya  terdak`ma  dan  saksi  DEDI  SAPuTRA  MARPAUNG   Bin  SOBARl

disuruh untuk menyalakan lampu hazard  dan tidak lama kemndfan mobil yang
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ditumpangi   oleh   terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin

SOBARl  dipotong  oleh   sebuah  mobil  Cevrolet  losbak  wama  biru  sehingga

terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARI    berhenti

dipinggir jalan selanjutnya dart dalam  mobil Chevrolet losbak tersebut tLirun 2

orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil rnereka lalu kedua oTang

tersebut membuka teTpal dan  mengangkat 2  (dua)  buah fas befwama  hitam

selanjuthya  kedua orang tersebut  memasLikkan  tas tersebut ke dalam mobil

tepatnya  dibawah  jok  tengah  mobil  yang  dinaiki  terdakwa  dan  saksi  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl.

-    Bahwa  selanjutnya  setelah  menerima  narkotika  berupa  shabu  dan  ekstasi

tersebut,   terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl

menuju  Medan  dan  setiba  di  Medan  terdak`^ra  menelpon  AMRIZAL  ALIAS

AMRl    memberitahukari   sudah   parkir    mobil   di   Hotel   Aritara   selanjutnya

AMRIZAL   Alias   AMRl    menyuriJh   terdalowa   dan   saksi   DED!   SAPUTRA

MARPAUNG   Bin   SOBARl    untuk   mengambil   kamar  di   Hotel  Antara   dan

setelah  menyewa  kamar  terdak\^/a  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG

Bin  SOBARl  keluar  masing-masing  (berpencar)  lalu  terdakwa  keluar  menuju

rumah  makan,   sedangkan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  S0BARl

keluar menuju loket Sinpati Star dengan menggunakan becak.
-    Bah`^ra tidak  lama  kemudfan terdak`ra  dihubungi oleh  saksi  DEDI  SAPUIRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  yang  memberitahLJkan  bahwa  kunci  mobil  sudah

diserahkan  kepada  saksi AMIRUDDIN  Alias  AMIR Alfas  EDol   dan  terdakwa

meminfa  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  untuk  bertemu  di

depan  loket  Simpati  Star  se[anjutnya  setelah  terdakwa  bertemu  saksi  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI. saksi DEDI SAPUIRA MARPAUNG Bin

SOBARl  memberikan  kunci  sepeda  motor  scoopy  milik  saksi  AMIRUDDIN

Alias AMIR Alias EDol,  lalu terdakwa dan saksi DEDI SAPUTTIA MAF`PAUNG

Bin  SOBARl   pergi  ke  kedai  ke[apa  dan  tidak  lama  kemudian  terdakwa  dan

saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin S0BARI   didatangi oleh saksi Hendro

Kuswoyo   dan  saksi  Haryono  yang  adalah  petugas  Polri  pada  Polpestabes

Medan   dan   disaat  bersamaan  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias   EDol

berliasil dhangkap dengan barang bukti berLipa 2 (dua) tas ransel hiram berisi

narkotika jenis shabu sebanyak  14 bungkus berat brutto total  14`552,4 gram

dan  nartotika jenis  ekstasi  sebanyak  70.905  biitir dengan  befat  bnifro total

20.099 gram.
-    Bahwa  selanjutnya  setelah  terhadap  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPuTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  dilakukan  pemeiiksaan,  terdakwa  dan  saksi  DEDI

Hal 5 dari 45 halaman
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SAPUTRA MARPAUNG Bin  SOBARI mengakui bahwa barang bukti narkotika

berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR

Alias EDol tersebut adalah berasal dart AMRIZAL Alias AMRl selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN]  BNNP Sumatera Utara dan Potresta

Medan  kemudian  mefakukan  pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRl  akan

tetapi   karena   AMRIZAL   Alias   AMRl   berusaha   me4arikan   diri   kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan sefanjutnya Amrizal Alies Amri

meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

-    Bahwa   terhadap   barang   bukti   narkotika  jenis   shabu   dan   ekstasi   setelah

dilakukan  pemeriksaan      secara      Labkrim  dan    berdasarkan   Berita  Acara

Pemeriksaan     Laboratoris    Kriminalistik    No,     66    Aofl!lA2018/BALAI     LllB

NARK0BA  tanggal  15  Maret  2018,    yang    dibuat  dan  ditandatangani  oleh

Maimunah,  S.Si,   M,Si  dan  Rieska  Dwi  Wiidayati,  S,Si.   M.   Si   barang  bukti

berupa  satu  bi]ah  amplop  wama  coklat  berlak  segel  lengkap  dengan  label

barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  I  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman'dengan berat netto  seluruhnya 2,1977 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  11  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

\^rama biru logo .Superman'dengan berat netto  seluruhnys 2, 2152 gram;
-     1  (catu)  bungkus plastic bening  kode  Ill  berisikan  8 (de!apan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2253 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  lv berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "SupermanBdengan berat netto  seluruhnya 2, 2934 gram;

-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode V berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman'dengan berat netto  seluriihnya 2, 2061 gram;
-     1  (satu) bungkus  pLastie bening  kode Vl  berisikan  8 (delapan)   butir tablet

\^rama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhn]ra 2, 2236 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening  kode VIl  berisikan  8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2166 gram;
-     1  (satu)  bungkus plastic bening kode VIIl  berisikan 8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo `Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2094 gram;
-     1  (safu)  bungkus plastic bening  kode  lx  berisikan  8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan beTat netto  seluruhnya 2,1927 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode X berisikan  8  (deLapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2020 gram;
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1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode XI  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1852 gram;

1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode XIl  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Supermanndengan berat netto  seluruhnya 2,1800 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode Xlll berisikan 8 (delapan)  birdr tablet

\^rama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2024 gram;
-     1  (satu) bungkus plastie bening kode XIV berisikan 8 (delapan)  butir tablet

wama biru  logo "Superman"dengan  berat netto  seluruhnya 2,  2308 gram

Adalah  benar  mengandung  MDMA  :  (±)-N,     -  Dimetil-3,4-  (meti[endioksi)

fenetilamina  terdaftar  dalam  Golongan   I   No.Urut  37   Lampiran  Undang-

Undang Repub!ik lndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotiika;

-     1  (satu) bungkus plastie bening kode I berisikan Kristal wama pLitili dengan

berat netto 2,  1965  gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal vvama putih dengan

berat netto 2,  1538 gram;
-      1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode   111   berisikan   Kristal   wama   putih

dengan berat netto 2,1937  gram:
-     1   (satu)   bungkus   plastic  bening   kode   IV  berisikan   Kiista]  wama   putih

dengan berat netto 2,  1050   gram;
-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  V  berisikan   Kristal  `rama   putih

dengan berat netto 2, 1640  gram;
-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  Vl   berisikan   Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,1068  gram;
-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  VIl  ben-sikan   Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2, 2283  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  VIIl  berisikan  Krfefal  vvama  putih

dengan berat rretto 2,1266  gram;
-     1   (satu)  biingkus  plastic  bening  kode   lx  berisikan   Krisfal  `rama  putih

dengan berat netto 2,1054  gram:
-     1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode   X   berisikan   Krista]   wama   putih

dengan berat netto 2,1151   gram;

-     1   (satu)   bungkus   plastic  bening   kode  Xl   berisikan   Kiistal  wama   putih

dengan berat netto 2, 1770  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  Xll  berisikan  Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,1514  gram;

1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  XIll  berisjkan  Kristal  warna  putjh

dengan berat netto 2,  1688  gram;
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-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode   XIV  berisikan  Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2, 0757  gram

Adalah  benar  mengandung  Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Go[ongan  I

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

2009 Tentang  Narkotika  yang  hanya  dapat dipergunakan  untuk  kepentingan

pelayanan kesehatan dan atau pengenbangan lieu Pengetahuan.
-    Bahwa  pada  terdalowa  ditemukan  juga  barang  bukti  berupa   1   (satu)   unit

handphone  merk  Nokia  wama  hham  bjru  berikut  simcard  dan  1   (satu)  unit

sepeda  motor  Honda  Scoopy  wama  hitam  putih  dengan  Nopol  BK  BK  3957

AGR.

-    Bahwa  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  lsMAIL  Alias  JOEL  bersama-sama  dengan

saksi   DEDI   SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl,  saksi  AMIRUDDIN  Alias

AMIR  Alias  EDOI   dan  AMRIZAL  Ais.  AMF`I  yang  telah  menawackan  untuk

dijual,   menjual,   membeli,   rnenerima,   menjadi   perantara   dalam   juat   beli,

menukar,   atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  adaLah  dilakukan  secara

tanpa  hak dan  melawan   hukum  karena  tidak  memiliki  izjn  dari  pejabat yang

berwenang untuk itu.
-    Perbuatan  ia terdakwa   ZULKIFLI Bin  lsMAIL Alias JOEL sebagainana diatur

dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  114  ayat  (2)  UU  RI  No.  35  tahun  2009

tentang  Narkotika  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  UU  RI  No.  35 tahun  2009  tentang

Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa  ia   terdakwa   ZULKIFLI  Bin  ISMAIL  Alias  JOEL  bersama-sama  dengan

saksi   DEDI   SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI,  saksi AMfRUDDIN Alias AMIR

Alias EDol   (masing - masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als.

AMRl (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul

13.  00 \^/ib atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  bufan  Februari   2018

atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  daLam  Tahun  2018  berfempat  di  Jl.

Asrama   (depan pool Simpati Star),  Kel.  Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Heivetia

Medan  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam

daerah  hukum  Pengadilan  Negeri   Medan,  telah  me]akukan   permiffakatan jahat,

tanpa    hak   atau    melawan    hukum     memiliki,    menyimpan,    menguasai,    atau

menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan   tanaman  beratnya  meiebihi  5  gram,

perbuatan   mana  dilakukan  oleh  terdak`^ra  bersama-sama  dengan  saksi   DEDI
SAPUTRA MARPAUNG  Bin  SOBARI,  saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alfas  EDol

dan AMRIZAL Als. AMRl dengan caratara  sebagai berikut :

Ilal 8 dari 45 halaman
Putusan Piderm  rna. No.1751lpid.S.Lsl2018ipN endn



-    BermuLa   pada  hart  Sabtu  tanggal  24  Februari  2018  sekira  pukul  17.00  Wib

terdakwa  ditelepon  oleh  AMRIZAL  ALIAS  AMRl  yang  menyuruh  terdakwa

untuk   rental   mobil  dan   ketika  terdakwa  bertanya   untuk  apa   rental  mobil,

AMRIZAL ALIAS AMRl  menjawab Auntuk bawa shabu dan ekstasr ke Medan

dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat

puluh juta  rupiah)  se!anjutnya terdakwa disuruh  untuk rnemanggil  seksi  DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBAR!  untuk  bersema-sama  beftemu  dengan

AMRIZAL  ALIAS  AMRl  yang  meminta  untuk  berfemu  di  Pasar  Panton  dan

ketika   bertemu   di   Pasar  Panton,   terdakwa  menerima   uang  sebesar  Rp.

1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DEDI SAPUTRA

MARPAUNG Bin SOBARl menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

rupiah)  yang  diberikan   oleh  AMRIZAL  ALIAS  AMRl   sefanjutnya  AMRIZAL

ALIAS    AMRl     memerintahkan     terdakvra     dan     saksi     DEDI     SAPuTRA

MARPAUNG Bin SOBARI   untuk mengambil mobil rental.

-    Bahwa  selanjutnya  terdakwa  dan  saksi  DEDI   SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARI menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di

Lhoksemawe, terdakwa dan saksi DEDI SAPuTRA MARPAUNG Bin SOBARl

menyewa  1  (satu)  unit mobil Avanza wama  putih dengan  Nopol  82139  SZK

untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan hafga sew/a Rp. 900.000,- (Sembilan

ratus ribu   rupiah) selanjutnya setelah menyewa mobil tersebut, terdakwa dan

saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  kembali  ke  Pasar  Ponton

untuk  bertemu    AMRIZAL  ALIAS  AMRI   yang   kemiidian   memberikan   uang

sebesar Rp.  1.500,000,- (satu juta lima ratus n-bu rupiah) kepada terdak`ma dan

saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl  sebagai ongkos operasional

membawa   Narkotika   jenis   shabu   -   shabu   dan   pil   ekstasi    ke   Medan

selanjutnya   AMRIZAL   ALIAS   AMRI   menyuruh   terdakvra   dan   saksi   DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG   Bin  SOBARl   untuk  bertemu  seseorang  di  daerah

Tualang Cut,  Kuala  Simpang, Aceh Tamiang yang mama orang tersebut akan

menyerahkan   shabu   dan   ekstasi   yang   akan   terdak`^ra   dan   saksi   DEDI

SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  bawa  ke  Medan  selanjutnya AMRIZAL

ALIAS  AMRI  juga  menanyakan  nomor  rekening  terdalowa  dan  saksi  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG  Bin  SOBARl  untuk menerima transfer gang sebesar

Rp.  1,000.000,-(satu juta rupiah) setelah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA

MAF`PAUNG Bin SOBARI tjba di Medan.

~    Bahwa  sekitar  pukul  02.30  Vvlb  dengan  mengendarai  mobi]  Toyota  Avanza

terdakwa dan saksi DEDI SAPuTRA MARPAUNG Bin SOBARl tiba di Tualang

Cut  Aceh  Tamiang  dan  sekitar  pukul  06.00  Wib  terdakvra  dan  saksi  DEDl
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SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl dihubungi oleh seseorang bemama Basri

untuk serah terima shabu  dan ekstasi dija]an  lintas  Medan-Aceh Tualang Cut

se[anjutnya  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTTIA  MARPAUNG   Bin  SOBARl

disuruh untuk menyalakan lampu hazard  dan tidak lama kemudian mobil yang

ditumpangi   oleh   terdakvra   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin

SOBARl  dipotong  oleh   sebuah  mobil  CevIotet  losbak  mama  biTu  schingga

terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTF`A   MARPAUNG   Bir!   SOEIARl    berhenti

dipinggir jalan selanjutnya dari dafam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2

orang yang kemudian beTjalan kearah belakang mobil mereka lalu kedua orang

tersebut membuka terpal  dan  mengangkat 2  (dua)  buah tas beiwama  hitam

selanjutnya  kedua  orang tersebut   memasukkan tas tersebut ke dalam mobil

tepatnya  dibawah  jok  tengah  mobil  yang  dinaiki  terdakvra  dan  saksi  DEDI

SAPurTRA MARPAUNG Bin SOBARl.
-    Bahwa  seLanjutnya  setelah  menerima  narkotika  berupa  shabu  dan  ekstasi

tersebut,   terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl

menuju  Medan  dan  setl.ba  di  Medan  terdakwa  menelpon  AMRIZAL  ALIAS

AMRl    memberitahukan   sudah   parkir    mobil   di   Hotel   Antara   selanjutnya

AMRIZAL   ALIAS   AMRI   menyuruh   terdakwa   dan   saksi   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG   Bin   S0BARl    urfuk   mengambil   kamar  di   Hotel  Antara  dan

sete[ah  menyewa  kamar  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG

Bin  SOBARl  keluar  masing-masing  (berpencar)  lalu  terdakwa  keluar  menuju

rumah  makan   sedangkan  saksi  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl

keluar menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak.
-    Bahwa  tidak  lama  kemudian terdak`^ra  dihubungi  oleli  saksi  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBAF{l  yang  memberifahiikan  bahwa  kunci  mobi]  sudah

diserahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias AMIR Alias  EDol   dan  terdakwa

meminta  saksi  DEDI  SAPuTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  untuk  bertemu  di

depan  loket  Simpati  Star  selanjutnya  setelah  terdakwa  bertemu  saksi  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl, saksi DEDI SAPulRA MARPAUNG Bin

SOBARl  memberikan  kunci  sepeda  motor  scoopy  milik  saksi  AMIRUDD[N

Alias AMIR Alias EDOI falu terdakvra dan saksi DED[ SAPUTRA MARPAUNG

Bin  SOBARl   pergi  ke  kedai  ke]apa  dan  tidak  lama  kemudian  terdak\^ra  dan

saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI   didatangi oleh saksi Hendro

Kuswoyo   dan  saksi  Haryonoi  yang  ada[ah  petugas  Polri  pada  Polrestabes

Medan   dan  disaat  bersamaan   saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias   EDol

berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hiram beTisi

narkotika jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total  14.552, 4 gram
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dan  narkotika jenis  ekstasi  sebanyak  70.905  butir  dengan  berat  brutto  total

20.099 gram.

-    Bahwa  selanjutnya  setelah  terhadap  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUIRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  djlakukan  pemeriksaan,  terdakwa  dan  saksi  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl mengakui batwra barang bukti narkotika

benjpa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  saksi  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  AIas  AMIR

Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRl selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN,  BNNP Sumatera Utara dan Polresta

Medan  kemudian  meLakukan  pengejaran  terhadap  Amrizal  Alias  AMRI  akan

tetapi   karena   AMRIZAL   Alias   AMRl   berusaha   melarikan   diri   kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan sefanjutnya Amrizal Alias Amri

meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.
-    Bahwa  terhadap   barang   bukti   narkotika  jenis  shabu  dan  eksfasi  setelah

dilakukan  pemeriksaan      secara      Labkrim  dan    berdasaTkan  Berita  Acara

Pemeriksaan     Laboratoris     Kriminalistik     No.     66    AO/lIIrao18/EIAtAI     LJ\B

NARKOBA  tanggal  15  Maret  2018,     yang     dibuat  dan  ditandatangani  oleh

Maimunah,  S.Si,   M.Si  dan  Rieska  Dwi  Widayati,   S.Si,   M.   Si    barang  bukti

berupa  setu  buah  amptop  wama  coklat  beTlak  segel  lengkap  dengan  label

barang bukti, setelah dibuka didafamnya terdapat :
-     1  (satu)  bungkLis  plastic  bening  kode  I  berisikan  8  (detapan)   burr tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1977 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  1]  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Supermanbdengan berat netto  seluruhnya 2, 2152 gram;

-     1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  Ill  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

vvama biru logo -Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2253 gram;
-     1  (satu) bungkus plaste bening  kode  IV berisikan  8 (defapan)   bL7tiT tablet

`^/ama biru logo "Superman'dengan beTat netto  seluruhnya 2, 2934 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode V berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2esl gram;
-     1  (satu)  bungkus plastic bening  kode VI  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo .Superman-dengan berat netto  seluruhnya 2, 2236 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode VIl  berisikan 8  (delapan)   btitr tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  se!uruhnya 2, 2166 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode Vlll berisikan 8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2094 gram;
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1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  lx berisjkan  8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo uSuperman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1927 gram;

1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  X  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo asuperman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2020 gram;

1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode Xl  berisikan  8  (delapan)   biltir tablct

vrarna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1852 gram;

1  (satu) bungkus plastic bening kede Xll berisikan 8  {de!apan)  butir fab[et

warna biru logo asuperman"dengan berat netto  seliiruhnya 2,1800 gram;

1  (satu)  bungkus plastic bening kode Xlll  berisikan  8 (defapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2, 2024 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan)   butir tablet

wama  biru  logo "Superman'dengan  berat netto  sefuruhnya 2,  2308 gram

Adalah  benar  mengandiing  MDMA  :  (±)IN,    -  DimetiL3,4-  (medlendieksi)

fenetilamina  terdaftar  dalam  Golongan  I  No.Urut  37  Lampiran  Undang-

Undang Republik lndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Krista] wama putih dengan

berat netto 2,  1965  gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal wama putih dengan

berat netto 2,  1538 gram;
-     1   (safu)  bungkus  plastic  bening   kode  111   berisikan  Kristal  wama  path

dengan berat netto 2,1937  gram;
-     1   (satu)   bungkiis   plastic   bening   kode   IV  berisikan   Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,1050   gram;
-     1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode  V  berisikan   Kristal   wama   putih

dengan berat netto 2,1640  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  VI  berisikan   Krista!  mama  putih

dengan berat netto 2, 1068  gram:
-     1   (safe)  bungkus  plastic  bening  kode  Vl!  berisikan  Kristal  mama  putih

dengan berat netto 2, 2283  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  Vlll  berisikan  Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,1266  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening   kode  lx  berisikan   Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,1054  gram;
-     1   (safe)   bungkus  plastie  bening   kode  X  berisikan   Krisfa!  wama   putih

dengan berat netto 2,1151   gram;
-     1   (satu)   bungkiJs  plastic  bening   kode  Xl   berisikan   Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,  1770  gram;
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1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  Xll   berisikan   Krisfal  wama   putih

dengan berat netto 2,1514  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  XIII  berisikan  Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,  1688  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode   XIV  berisikan  Kristal  vvama  putih

dengan berat netto 2, 0757  gram;

Adalah  benar  mengandung  Mctamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Gotongan  I

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

2009  Tentang  Narkotika  yang  hanya  dapat  dipepgunakan  untuk  kepentingan

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan llmu Pengetahuan.
~    Bahwa   pada  terdakwa  ditemukan  juga  barang   bukti  berupa   1   (satu)   unit

handphone  merk  Nokia  wama  hitam  biru  berikut  simcard  dan  1   (satu)  unit

sepeda  motor  Honda  Scoapy wama  hitam  putih  dengan  Nopol  BK  BK 3957

AGR.

-    Bahwa  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  lsMAIL  Alias  JOEL  bersama-sama  dengan

saksi DEDI SAPUTRA  MARPAUNG   Bin   SOBARl,   saksi  AMIRUDDIN   Alias

AMIR   Alias   EDol dan   AMRIZAL   A]s.   AMRl dalam   memiliki,    menyimpan,

menguasai, atau menyediakan naTkotika Golongan I bukan tanaman  dilakukan

secara tanpa hak dan melawan   hukum karena tidak meTniliki iein dari pejabat

yang belvenang untuk itu.
~    Perbuatan ia terdak`ra  ZULKIFLI  Bin  lsMAIL Alias JOEL sebagaimana diatur

dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  112  ayat  (2)  UU  RI  No.  35  tahun  2009

tentang  Narkotika  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  UU  RI  No.  35  tahiln  2009  tentang

Narkotika.

Menimbang,  bahwa  atas  surat  dakwaan  tersebut  terdakvra  menyatakan

telah mengerti isi dan maksudnya ser(a tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang,    bahwa    untuk   membuktikan   surat   dakwaannya   atas   diri

terdakwa,   selanjutnya   Penuntut   Umum   telah   mengajukan   saksi-saksi   dimuka

persidangan sebagai berikut:
1.   Saksi  HENDRO  KUSWOYO,   dipersidangan  yang  pada  pokok menerangkan

sebagai berikut :

-    Bahwa    saksi    bertugas    sebagai    anggota    Polri    pada    Satuan    Narkoba

Polrestabes  Medan,  Sumatera  Utara  yang  sebelumnya  merespon  Surat dari

BNN  da[am  hal  permohonan  bantuan  personil  untuk  kegiatan  Operasional

memberantas    Narkoba    Nomor    :    B/60/ll/DE/PB.01/2018/BNN    tanggal    23

Februari   2018   kemudian   menanggapi   surat   dari   BNN,   maka   Polrestabes

mengeluarkan   Surat   Perintah   Penugasan   :   Nomor   Springas   /941/11/2018,
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tanggal  23  Februari  2018  dalam  memberi  bantuan  personil  untuk  kegiatan

operasional memberantas Narkoba;
-    Bahwa  saksi  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  pada  hari  Minggu

tanggal  25  Februari  2018  sekitar  pukul  13.00  wib  Jalan  Asrama  Depan  Pool

Simpati   Star,   Kel.   Sei   Sikambing   C-2,   Kec.   Medan   Heivetia   Kota   Medan

Sumatera Utara;
-    Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari BNN oleh saksi (SAT

NARKOBA  Polresta  Medan)  bahwa  akan  adanya  pengiriman  Narkotika  dari

Aceh jenis Shabu dan Ekstasi yang akan diserah terimakan di wilayah hukum

Medan yang menggunakan mobil Avanza Putih 8 2139 SZK, Sumatei.a Utara,

kemudian  saksi-saksi  dan  BNN  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi

yang dimaksud.
-    Bahwa  sekira  pukul  10.30  wib  mobjl  yang  dikendarai  oleh  terdakwa  masuk

Kota   Medan   dan   kemudian   memarkirkan   mobil  tersebut  di   Hotel  Antara,

kemudjan  ada  dua  orang  turun  dari  mobil  dan  masuk  ke  Hotel,  tidak  lama

kemudian  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  keluar  dan

berpisah,  kemudian  karena  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin

Sobari  berpisah,  lalu  Tim  saksi  dari  Polrestabes  dan  BNN  dibagi  dua,  saksi

mengikuti terdakwa,  yang  pergi  ke  kedai  kopi  di sekitar pcol  bis simpati Star,

tidak  lama  kemudian  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  mengendarai

sepeda  motor  scoopy  wama  hitam  putih  datang  dan  masuk  ke  kedai  kopi

fersebut yang selanjutnya berbincang sebentar dengan terdakwa.
-    Bahwa  selanjutnya  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  bertukar  kunci

dengan  terdakwa,   tidak   lama   kemudian   sdr.AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias

EDOI    meninggalkan    kedai    kopi,    kemudian    TIM    lain    membuntuti    sdr.

AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDol;

-    Bahwa selanjutnya terdakwa ZULKIFLI  Bin  lsMAIL Alias JOELmenelepon sdr.

DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   untuk   datang   ke   kedai   kopi,

berselang waktu  kemudian  datanglah  sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARl,    kemudian    sdr.     DEDI    SAPUTRA    MARPAUNG    Bin    SOBARl

menyerahkan  kunci  motor  scoopy  tersebut  kepada  terdakwa  ZULKIFLI   Bin

lsMAIL  Alias  JOEL  kemudian  terdakwa  ZULKIFLI   Bin   lsMAIL  Alias  JOEL

berboncengan   dengan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl

menggunakan  sepeda  motor  sccopy warna  hitam  putih  kemudian jalan  dan

berhenti di kedai kelapa, setelah minum air kelapa tiba-tiba terdakwa didatangi

oleh  saksi  NANANG ARIATMAJA dan  saksi  MUSLIM  BUCHARI  yang  adalah

petugas Polri pada Polrestabes Medan;
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-    Bahwa  disaat bersamaan  saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias  EDol  berhasil

ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika

jenis  shabu   sebanyak   14  bungkus  berat  brutto  total   14.552,   4  gram  dan
narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total  20. 099

gram.
-    Bahwa  selanjuthya  setelah  terhadap  terdakwa  dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  dilakukan  pemeriksaan,  terdakwa  dan  sdr.   DEDI

SAPUTRA MARPAUNG  Bin  SOBARI  mengakui  bahwa  barang  bukti  narkotika

berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  sdr.  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR

Alias EDol tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta

Medan  kemudian  melakukan  pengejaran  terhadap  Amrizal  Alias  AMRl  akan

tetapi   karena   AMRIZAL   Alias   AMRI   berusaha   melarikan   diri   kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan  penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri

meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

-    Bahwa  barang  bukti  yang  disita  pada  hart  Minggu  tanggal  25  Februari  2018

sekitar  pukul  13.00 wib  di  Jalan  Asrama  Depan  Pool  Simpati  Star  adalah  1

(satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam +iru beserta Sim Card;
-    Bahwa   terdakwa   tidak   memiliki    ijin    dari    pihak   yang    berwenang    untuk

memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.

-    Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  dipersidangkan

dan keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik;
-Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2.   Saksi  HARYONO,    disumpah  dipersidangan  yang  pada  pokok  menerangkan

sebagai berikut :
-    Bahwa    saksi    bertugas    sebagai    anggota    Polri    pada    Satuan    Narkoba

Polrestabes  Medan,  Sumatera  Utara  yang  sebelumnya  merespon  Surat  dari

BNN  dalam  hal  permohonan  bantuan  personil  untuk  kegiatan  Operasional

memberantas    NaTkoba    Nomor   :    B/60/llroE/PB.01/2018reNN   tanggal   23

Februari   2018   kemudian   menanggapi   surat   dari   BNN   maka   Polrestabes

mengeluarkan   Surat   Perintah   Penugasan   :   Nomor   Springas   /941/11/2018,

tanggal  23  Februari  2018  dalam  memberi  bantuan  personil  untuk  kegiatan

operasional memberantas Narkoba;
-    Bahwa  saksi  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  pada  hari  Mjnggu

tanggal  25  Februari  2018  sekitar  pukul  13,00 wib  Jalan  Asrama  Depan  Pool

tlal 1 5 deri 45 halaman
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Simpati   Star,   Kel.   Sei  Sikambing   C-2,   Kec.   Medan   Helvetia   Kota  Medan

Sumatera Utara;
-    Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari BNN oleh saksi (SAT

NARKOBA  Polresta  Medan)  bahwa  akan  adanya  pengiriman  Narkotika  dari

Aceh jenis Shabu dan Ekstasi yang akan diserah terimakan di wilayah hukum

Medan yang menggunakan mobil Avanza Putih 8 2139 SZK, Sumatera Ufara,

kemudian  saksi-saksi  dan  BNN  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi

yang dimaksud.
-    Bahwa  sekira  pukul  10.30  wib  mobil  yang  dikendarai  oleh  terdakwa  masuk

Kota   Medan  dan   kemudian   memarkirkan   mobil  tersebut  di   Hotel  Antara,

kemudian  ada  dua  orang  turun  dari  mobil  dan  masuk  ke  Hotel,  tidak  lama

kemudian  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  keluar  dan

berpisah,  kemudian  karena  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin

Sobari  berpisah,  lalu  Tim  saksi  dart  Polrestabes  dan  BNN  dibagi  dua,  saksi

mengikuti terdakwa,  yang  pergi  ke kedai  kopi di  sekitar pool  bis simpati  Star,

tidak  lama  kemudian  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDOI  mengendarai

sepeda  motor  scoopy  wama  hitam  putih  datang  dan  masuk  ke  kedai  kopi

tersebut yang selanjutnya berbincang sebentar dengan terdakvra.
-    Bahwa  selanjutnya  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  bertukar  kunci

dengan   terdakwa,   tidak   lama   kemudian   sdr.AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias

EDol    meninggalkan    kedai    kopi,    kemudian    TIM    lain    membuntuti    sdr.

AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDol;

-    Bahwa  selanjutnya  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  ISMAIL  Alias  JOEL    menelepon

sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  untuk  datang  ke  kedai  kopi,

berselang wak(u  kemudian  datanglah  sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARl,    kemudian    sdr.     DEDI    SAPUTRA    MARPAUNG    Bin    SOBARl

menyerahkan  kunci  motor  scoopy  tersebut  kepada  terdakwa  ZULKIFLI   Bin

lsMAIL  Alias   JOEL  kemudian  terdakwa  ZULKIFLI   Bin   ISMAIL  Alias  JOEL

berboncengan   dengan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARI

menggunakan  sepeda  motor  scoopy wama  hitam  putih  kemudian jalan  dan

berhenti dj kedai kelapa, setelah minum air kelapa tiba-tiba terdakwa didatangi

oleh  saksi  NANANG  ARIATMAJA dan  saksi  MUSLIM  BUCHARl  yang  adalah

petugas Polri pada Polrestabes Medan;
-    Bahwa  disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias  EDol  berhasil

ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika

jenis  shabu  sebanyak   14  bungkus  berat  brutto  total   14.552,  4  gram  dan
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narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total  20. 099

gram.
-    Bahwa   selanjutnya   setelah   terhadap   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  dilakukan  pemeriksaan,  terdakwa  dan  sdr.   DEDI

SAPUTRA MARPAUNG  Bin SOBARI  mengakui bahwa barang bukti narkotika

berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  sdr.   DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR

Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRl selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta

Medan  kemudian  melakukan  pengejaran  terhadap  Amrizal  Alias  AMRl  akan

tetapi    karena   AMRIZAL   Alias   AMRI    berusaha    melarikan   diri    kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan  penangkapan  selanjutnya Amrizal Alias Amri

meninggal dunia dalam perialanan menuju rumah sakit.
-    Bahwa  barang  bukti  yang  disita  pada  hart  Minggu tanggal  25  Februari  2018

sekitar  pukul  13.00  wib  di  Jalan  Asrama  Depan  Pool  Simpati  Star  adalah  1

(satu) buah Handphone Nokia beiwarna hitam toiru beserta Sim Card;
-    Bahwa   terdakwa   tidak   memiliki   ijin   dari   pihak   yang    beiwenang    untuk

memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.
-    Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperiihatkan  dipersidangkan

dan keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik;
-    Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3.   Saksi   SORIMUDA   SIREGAR   disumpah   dipersidangan   yang   pada   pokok

menerangkan sebagai berikut
-    Bahwa    saksi    bertugas    sebagai    anggota    Polri,    pada    Satuan    Narkoba

Polrestabes  Medan,  Sumatera  Utara  yang  sebelumnya  merespon  Surat dari

BNN  dalam  hal  permohonan  bantuan  personil  untuk  kegiatan  Operasional

memberantas    Narkoba    Nomor    :    B/60/ll/DE/PB.01/2018/BNN    tanggal    23

Februari   2018   kemudian   menanggapi   surat   dari   BNN   maka   Polrestabes

mengeluarkan   Surat   Perintah   Penugasan   :   Nomor   Springas   /941/11/2018,

tanggal  23  Februari  2018  dalam  memberi  bantuan  personil  untuk  kegiatan

operasional memberantas Narkoba;
-    Bahwa  saksi  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  pada  hari  Minggu

tanggal  25  Februari  2018  sekitar  pukul  13.00  wib  Jalan Asrama  Depan  Pool

Simpati  Star,   Kel.   Sei  Sikambing  C-2,   Kec.   Medan   Helvetia   Kota  Medan

Sumatera Utara;
-    Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari BNN oleh saksi (SAT

NARKOBA  Polresta  Medan)  bahwa  akan  adanya  pengiriman  Narkotika  dari
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Aceh jenis Shabu dan Ekstasi yang akan diserah terimakan di wilayah hukum

Medan yang menggunakan mobil Avanza Putih 8 2139 SZK, Sumatera Ufara,

kemudian  saksi-saksi  dan  BNN  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi

yang dimaksud.
-    Bahwa  sekira  pukul  10.30  wib  mobil  yang  dikendarai  oleh  terdakwa  masuk

Kota   Medan   dan   kemudian   memarkirkan   mobil  tersebut  di   Hotel  Antara,

kemudian  ada  dua  orang  turun  dari  mobil  dan  masuk  ke  Hotel,  tidak  lama

kemudian  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  keluar  dan

berpisah,  kemudian  karena  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin

Sobari  berpisah,  lalu  Tim  saksi  dari  Polrestabes  dan  BNN  dibagi  dua,  saksi

mengikuti terdakwa,  yang  pergi  ke kedai  kopi di  sekitar pool  bis simpati  Star,

tidak  lama  kemudian  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  mengendarai

sepeda  motor  scoopy  wama  hitam  putih  datang  dan  masuk  ke  kedai  kopi

tersebut yang selanjutnya berbincang sebenfar dengan terdakwa,
-    Bahwa  selanjutnya  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDOI  bertukar  kunci

dengan  terdakwa,   tidak   lama   kemudian   sdr.AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias

EDol    meninggalkan    kedai    kopi,    kemudian    TIM    lain    membuntuti    sdr.

AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI;

-    Bahwa  selanjutnya  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  ISMAIL  Alias  JOEL    menelepon

sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  untuk  datang  ke  kedai  kopi,

berselang  waktu  kemudian  datanglah  sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARI,    kemudian    sdr.     DEDI    SAPuTRA    MARPAUNG    Bin    S0BARl

menyerahkan  kunci  motor  scoopy  tersebut  kepada  terdakwa  ZULKIFLI  Bin

lsMAIL  Alias   JOEL   kemudian  terdakwa  ZULKIFLI   Bin   lsMAIL  Alias  JOEL

berboncengan   dengan   saksi   DEDI   SAPuTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl

menggunakan  sepeda  motor  scoopy wama  hitam  putih  kemudian jalan  dan

berhenti di kedai kelapa, setelah minum air kelapa tiba-tiba terdakwa didatangi

oleh  saksi  NANANG ARIATMAJA dan  saksi  MUSLIM  BUCHARl  yang  adalah

petugas Polri pada Polrestabes Medan;
-    Bahwa disaat  bersamaan  saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias  EDol  berhasil

ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika

jenis  shabu  sebanyak   14  bungkus  berat  brutto  total   14.552,  4  gram  dan
narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total  20. 099

gram.
-    Bahwa   selanjutnya   setelah   terhadap   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  dilakukan  pemeriksaan,  terdakwa  dan  sdr.   DEDI

SAPUTRA MARPAUNG  Bin SOBARl  mengakui bahwa barang bukti narkotika
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berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  sdr.   DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR

Alias EDol tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRl selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta

Medan  kemudian  melakukan  pengejaran  terhadap  Amrizal  Alias  AMRl  akan

tetapi   karena   AMRIZAL   Alias   AMRl   berLisaha   melarikan   diri   kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri

meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

-    Bahwa  barang  bukti  yang  disita  pada  hari  Minggu  tanggal  25  Februari  2018

sekitar  pukul  13.00  wib  di  Jalan  Asrama  Depan  Pool  Simpati  Star adalah  1

(satu) buah Handphone Nokja berwama hitam hoiru beserta Sin Card;
-    Bahwa   terdakwa   tidak   memiliki    ijin   dari    pihak   yang    berwenang    untuk

memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.

~    Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  dipersidangkan

dan keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik;
-Alas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4.   Saksi     SAHRI     POHAN,     disumpah     dipersidangan     yang     pada     pokok

menerangkan sebagai berikut
-    Bahwa    saksi    bertugas    sebagai    anggota    Polri,    pada    Satuan    Narkoba

Polrestabes  Medan,  Sumatera  Utara  yang  sebelumnya  merespon  Surat  dari

BNN  dalam  hal  permohonan  bantuan  personil  untuk  kegiatan  Operasional

memberantas    Narkoba    Nomor   :    B/60flloE/PB.01rao18reNN   tanggal   23

Februari   2018   kemudian   menanggapi   surat   dari   BNN   maka   Polrestabes

mengeluarkan   Surat   Perintah   Penugasan   :   Nomor   Springas   /941/11/2018,

tanggal  23  Februari  2018  dalam  memberi  bantuan  personil  untuk  kegiatan

operasional memberantas Narkoba;
-    Bahwa  saksi  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  pada  hari  Minggu

tanggal  25  Februari  2018 sekitar pukul  13.00  wib  Jalan  Asrama  Depan  Pool

Simpati   Star,   Kel.   Sei   Sikambing   C-2,   Kec.   Medan   Helvetia   Kota   Medan

Sumatera Utara;
-    Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari BNN oleh saksi (SAT

NARKOBA  Polresta  Medan)  bahwa  akan  adanya  pengiriman  Narkotika  dari

Aceh jenis Shabu dan  Ekstasi yang akan diserah terimakan di wilayah  hukum

Medan yang menggunakan mobil Avanza Putih 8 2139 SZK, Sumatera Utara,

kemudian  saksi-saksi  dan  BNN  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi

yang dimaksud.
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-    Bahwa  sekira  pukul  10.30  wib  mobil  yang  dikendarai  oleh  terdalowa  masuk

Kota   Medan  dan   kemudian   memarkirkan   mobil  tersebut  di   Hotel  Antara,

kemudian  ada  dua  orang  turun  dari  mobil  dan  masuk  ke  Hotel,  tidak  lama

kemudian  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  keluar  dan

berpisah,  kemudian  karena  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin

Sobari  berpisah,  lalu  Tim  saksi  dari  Polrestabes  dan  BNN  dibagi  dua,  saksi

mengikuti terdakwa,  yang  pergi  ke  kedai  kopi di  sekitar pool  bis simpati Star,

tidak  lama  kemudian  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  mengendarai

sepeda  motor  scoopy  warna  hitam  putih  datang  dan  masuk  ke  kedai  kopi

tersebut yang selanjutnya berbincang sebentar dengan terdakwa.
-    Bahwa  selanjutnya  sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  bertukar  kunci

dengan  terdakwa,   tidak   lama  kemudian  sdr.AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias

EDol    meninggalkan    kedai    kopi,    kemudian    TIM    lain    membuntuti    sdr.

AMIF`UDDIN Alias AMIR Alias EDol;

-    Bahwa  selanjutnya  terdakwa  ZULKIFLI  Bin  ISMAIL  Alias  JOEL    menelepon

sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  untuk  datang  ke  kedai  kopi,

berselang  waktu  kemudian  datanglah  sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin

SOBARI,    kemudian    sdr.     DEDI    SAPUTRA    MARPAUNG    Bin    SOBARl

menyerahkan  kunci  motor  scoopy  tersebut  kepada  terdakwa  ZULKIFLI  Bin

lsMAIL  Alias  JOEL  kemudian  terdakwa  ZULKIFLI   Bin   lsMAIL  Alias  JOEL

berboncengan   dengan   saksi   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARI

menggunakan  sepeda  motor scoopy wama  hiram  putih  kemudian jalan  dan

berhenti di kedai kelapa, setelah minum air kelapa tiba-tiba terdakwa didatangi

oleh  saksi  NANANG  ARIATMAJA dan  saksi  MUSLIM  BUCHARl  yang  adalah

petugas Polri pada Polrestabes Medan;
-    Bahwa disaat  bersamaan  saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias  EDol  berhasil

ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika

jenis  shabu  sebanyak   14  bungkus  berat  brutto  total   14.552,  4  gram  dan
narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total  20. 099

gram.
-    Bahwa   selanjutnya   setelah   terhadap   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARI  dilakukan  pemeriksaan,  terdakwa  dan  sdr.  DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl mengakui bahwa barang bukti narkotika

berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdalowa  dan  sdr.  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  serahkan  kepada  saksi  AMIRUDDIN  Alias  AMIR

Alias EDol tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para

saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta
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Medan  kemudian  melakukan  pengejaran  terhadap  Amrieal  Alias  AMRI  akan

tetapi   karena   AMRIZAL   Alias   AMRl   berusaha   me]arikan   dirt   kemudian

terhadap Amrizal Amri dilakukan  penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri

meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

-    Bahwa  barang  bukti  yang  disita  pada  hari  Minggu  tanggal  25  Februari  2018

sekitar  pukul  13,00  wib  di  Jalan  Asrama  Depan  Pool  Simpati  Star  adalah  1

(satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam rdiru beserta Sim Card;
-    Bahwa   terdakwa   tidak    memiliki    jjin    dari   pihak   yang    bervenang    untuk

memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.
-    Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperiihatkan  dipersidangkan

dan keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik;
-AIas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang,     bahwa    dipersidangan    telah    didengar    secara    khusus

keterangan  terdakwa  ZULKIFLI   Bin  lsMAIL  Alias  JOEL,  yang  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

-    Bahwa  terdakwa  kenal  sejak  kecil  dengan  AMRIZAL  Als.  AMRl,  dan  juga

terdakwa  kenal  sdr.  DEDI     SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl  (terdakwa

dalam  berkas  terpisah),  setelah  sebelumnya  dikenalkan  oleh  AMRIZAL  Ais.

AMRl,  karena    sdr.  DEDI     SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI  (terdakwa

dalam  berkas  terpisah)  tinggal  bersama-sama  dengan  AMRIZAL  Als.  AMRl

dan satu kampung dengan terdakwa;
-    Bahwa  pada   hari   Minggu  tanggal  25   Februari   2018  sekira   pukul   13.   00

bertempat di  Jl.  Asrama    (depan  pool  Simpati  Star),  Kel.  Sei  Sikambing  C-2

Kec.  Medan  Helvetia     Medan,terdakwa  bersama-sama  dengan  sdr.     DEDI

SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl,   sdr.   AMIRUDDIN   Alias   AMIR  Alias

EDOI  (kesemuanya  terdakwa  dalam  berkas  terpisali)  telah  ditangkap  oleh

petugas Kepolisian dan petugas BNN  Propinsi,  sedangkan sdr. AMRIZAL Als.

AMRl  (telah  dilumpuhkan  oleh  petugas  Kepolisian  dan  akhirnya  meninggal

dunia):

-    Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul

17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh AMRIZAL Alias AMRl yang memerintahkan

terdakwa untuk rental mobil;

-    Bahwa  saat  itu  terdakwa  bertanya  untuk  apa  rental  mobil,  AMRIZAL  Alias

AMRl  menjawab  L'untuk  bawa  shabu  dan  ekstasi"  ke  Medan  dan  terdak`^ra

dijanjikan  akan  mendapat  upah  sebesar  Rp.  40.000.000,-  (empat  puluh  juta

rupiah) ;
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-    Bahwa   untuk   itu   terdakwa   disuruh   untuk   memanggil   sdr.DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG  Bin  SOBARl  (terdakwa  dalam  berkas terpisah)  untuk  bersama-

sama   bertemu  dengan  AMRIZAL  Alias  AMRI   di   Pasar  Panton  dan   ketika

bertemu  di  Pasar  Panton,  terdakwa  menerima  uang  sebesar  Rp.1.300.000,-

(satu juta tiga ratus ribu  rupiah) sedangkan sdr.DEDI  SAPUTRA MARPAUNG

Bin   SOBARl   (terdakwa   dalam   berkas  terpisah)   menerima   uang   sebesar

Rp.200.000  (dua  ratus ribu  rupiah) yang  diberikan  oleh AMRIZAL Alias AMRl,

selanjutnya  AMRIZAL  Alias  AMRI  memerintahkan  terdakwa  dan  sdr,   DEDI

SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl   (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk

mengambil mobil rental.

-    Bahwa   selanjutnya   terdakwa   dan   sdr.DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin

SOBARl (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Lhoksomawe dengan mobil

angkutan   umum  dan  setibanya  di   Lhoksemawe,   terdakwa  dan  sdr.   DEDI

SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl      (terdakwa   dalam   berkas  terpisah)

menyewa  1  (satu)  unit  mobil Avanza  wama  putih  dengan  Nopol  82139  SZK

untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 900.000,- (Sembilan

ratus ribu   rupiah) ;

-    Bahwa  setelah  menyewa  mobil  tersebut,  terdakvra  dan  sdr.DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG Bin SOBARI (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Pasar

Ponton  untuk  bertemu    AMRIZAL  Alias  AMRl  yang  kemudian  memberikan

uang   sebesar   Rp.1.500.000,-   (satu   juta   lima   ratus   ribu   rupiah)   kepada

terdakwa  dan  sdr.   DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl     (terdakwa

dalam berkas terpisah) sebagai ongkos operasional membawa  Narkotika jenis

shabu  - shabu  dan  pil  ekstasi    ke  Medan  selanjutnya  AMRIZAL Alias AMRl

menyuruh   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl

(terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu seseorang di daerah Tualang
Cut,    Kuala   Simpang,   Aceh   Tamiang   yang   mana   orang   tersebut   akan

menyerahkan   shabu   dan   ekstasi   yang   akan   terdakwa   dan   sdr.    DEDI

SAPUTRA MARPAUNG  Bin  SOBARI  (terdalowa dalam berkas terpisah)  bawa

ke Medan selanjutnya AMRIZAL Alias AMRl juga menanyakan nomor rekening

terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPuTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdakwa

dalam berkas terpisah) untuk menerima transfer uang sebesar Rp.  1.000.000,-

(satu juta rupiah) setelah terdakwa dan sdr.  DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin

SOBARl (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Medan.
-    Bahwa  sekitar  pukul  02.30  Wib  dengan  mengendarai  mobil  Toyota  Avanza

terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdakwa

dalam  berkas  terpisah) tiba  di  Tualang  Cut Aceh  Tamiang  dan  sekitar pukul
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06.00  Wib  terdakwa  dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA  MARPAUNG   Bin   SOBARl

(terdak\^ra  dalam  berkas  terpisah)  dihubungi  oleh  seseorang  bemama  Basri
untuk serah terima  shabu  dan  ekstasi dijalan  lintas Medan-Aceh Tualang  Cut

selanjutnya  terdakwa  dan  sdr.   DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG    Bin  SOBARl

(terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  disuruh  untuk  menyalakan  lampu  hazard

dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan sdr. DEDI

SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdatwa   dalam   berkas   terpisah)

dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru sehingga terdakwa dan

sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdakwa   dalam   berkas

terpisali) berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevro[et losbak

tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil mereka

lalu  kedua orang tersebut membuka terpal  dan  mengangkat 2  (dua)  buah tas

berwama  hjtam selanjutnya  kedua orang tersebut   memasukkan tas tersebut

ke dalam mobi] tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakvra dan

sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdakwa   dalam   berkas

terpisah);

-    Bahwa  selanjutnya  setelah  menerima  narkotika  berupa  shabu  dan  ekstasi

tersebut,   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   S0BARI

(terdakwa   dalam   berkas   terpisah)   menuju   Medan   dan   setiba   di   Medan
terdakwa   menelpon  AMRIZAL  Alias  AMRl      memberitahukan   sudah   parkir

mobil  di  Hotel  Antara  selanjutnya  AMRIZAL  Alias  AMRI  menyuruh  terdakv\/a

dan sdr.  DEDI  SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARl   (terdakwa dalam berkas

terpisah) untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah menyewa kamar

terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl   (terdakwa

dalam   berkas   terpisah)   keluar   masing-masing   (berpencar),   lalu   terdakwa

keluar menuju  rumah  makan,   sedangkan sdr.  DEDI  SAPUTRA MARPAUNG

Bin  SOBARl  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  keluar  menuju  loket  Simpati

Star dengan menggunakan becak.
-    Bahwa  tidak  lama  kemudian  terdakwa  dihubungi  oleh  sdr.  DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG     Bin     SOBAR[     (terdakwa    dalam     berkas    terpisah)    yang

memberitahukan     bahwa     kunci    mobil    sudah    diserahkan     kepada    sdr.

AM[RUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah),  dan

terdakwa  meminta sdr.  DEDI  SAPUTRA MARPAUNG  Bin  SOBARl  (terdakwa

dalam berkas terpisah) untuk bertemu di depan loket Simpati Star selanjutnya

setelah  terdakwa  bertemu  sdr.   DEDI   SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARl

(terdakwa  dalam   berkas  terpisah),   sdr.   DEDI   SAPUTRA  MARPAUNG   Bin

SOBARI  memberikan kunci sepeda motor scoopy milik sdr. AMIRUDDIN Alias
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AMIR  Alias  EDOI  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah),  lalu  terdakwa  dan  sdr.

DEDI  SAPUTRA MARPAUNG  Bin SOBARI  (terdakwa dalam berkas terpisah)

pergi  ke  kedai   kelapa  dan  tidak  lama  kemudian  terdakwa  dan   sdr.   DEDI

SAPUTRA   MARPAUNG   Bin   SOBARl      (terdakwa   dalam   berkas   terpisah)

didatangi oleh saksi Hendro Kuswoyo  dan saksi Haryono yang adalah petugas

Polri  pada  Polrestabes  Medan  dan disaat bersamaan  sdr.  AMIRUDDIN Alias

AMIR Alias EDol (terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap dengan

barang  bukti  berupa  2   (dua)  tas  ransel  hitam  berisi  narkotjka  jenis  shabu

sebanyak  14  bungkus  berat  brutto  total  14.552,4  gram  dan  narkotika  jenis

ekstasi sebanyak 70,905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram.
-    Bahwa   selanjutnya   setelah   terhadap   terdakwa   dan   sdr.   DEDI   SAPUTRA

MARPAUNG    Bin    SOBARl    (terdakwa    dalam    berkas   terpisah)   dilakukan

pemeriksaan,  terdakwa  dan  sdr.  DEDI  SAPUTRA  MARPAUNG  Bin  SOBARI

(terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  mengakui  bahwa  barang  bukti  narkotika

berupa  shabu  dan  ekstasi  yang  telah  terdakwa  dan  sdr.   DEDI  SAPUTRA

MARPAUNG Bin SOBARl   (terdakwa dalam berkas terpisah) serahkan kepada

sdr.  AMIRUDDIN  Alias  AMIR  Alias  EDol  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)

tersebut, adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRl;

-    Bahwa  selanjutnya  para  saksi  penangkap  dan  tim  gabungan  BNN,   BNNP

Sumatera   Utara   dan   Polresta   Medan,   kemudian   melakukan   pengejaran

terhadap Amrizal Alias AMRl;

-    Bahwa    setahu   terdakwa,    sdr.AMRIZAL   Alias    AMRl    dikhabarkan    telah

meninggal    dunia    saat    berusaha    melarikan    diri    saat    akan    dilakukan

penangkapan oleh petugas Kepolisian;
-    Bahwa   terdakwa   tidak   memiliki   ijin   dari    pihak   yang    berwenang    untuk

mempecual belikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.
-    Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang,     bahwa     dipersidangan     Jaksa     Penuntut     Umum     telah

mengajukan barang bukti, yaitu :

-1  (satu) unit handphone Nokia wama biru hitam beserta simcard.

-     1  (satu)  unit  kendaraan  roda  dua  merk  Honda jenis  Scoopy  befwarna  hitam

putih  dengan  nomor Polisi  BK 3957 AGR  No.Rangka  MHIJFW119GK15333,

No. Mesin JFWI E1713099 beserta STNK an. Amiruddin dan kunci kontak,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah

disjta  secara  sah  menurut  hukum,  dan  setelah  diperlihatkan  kepada  saksi-saksi

maupun  terdakwa  kesemuanya  te[ah  membenarkan  kebaradaan  barang  bukti
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tersebut,  sehingga  dapat  dipergunakan  untuk  memperkuat  pembuktian  Majelis

Hakim dalam perkara ini;

Menimbang,   bahwa  dalam   BAP  Penyidik  telah  dibacakan  /diperlihatkan

kepada  saksi-saksi  dan  terdakwa  tentang  bukti  surat  yang  dilampirkan,  sebagai

berikut :

-    Berita Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  No.  66 Aonllrao18reALAI

LAB  NARKOBA  tanggal  15  Maret  2018,      yang      dibuat  dan  ditandatangani

oleh  Maimunah,  S.Si,  M.Si dan  Rieska  Dwi Widayati,  S.Si,  M.  Si   barang  bukti

berupa  satu  buah  amp[op  warna  coklat  berlak  segel  lengkap  dengan  label

barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  I  berisikan  8  (delapan)    butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1977 gram;

-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  11  berisikan  8  (delapan)    butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2152 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  Ill  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2253 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode  lv berisikan  8 (delapan)   butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2934 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode V  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

warna biru logo ``Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2061  gram;

-     1  (satu)  bungkus plastic bening  kode Vl  berisikan  8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2236 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode Vll  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2166 gram;

-     1  (satu) bungkus plastic bening kode VIll  berisikan 8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2094 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  lx  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1927 gram;

-     1  (satu)  bungkus  plastic bening  kode X berisikan  8  (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2020 gram;
-     1  (satu)  bungkus  plastic  bening  kode Xl  berisikan  8  (delapan)   butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1852 gram;
-     1  (satu)  bungkus plastic bening  kode XIl  berisikan 8 (delapan)   butir tablet

wama biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,1800 gram;
-     1  (satu) bungkus plastic bening kode Xlll  berisikan  8 (delapan)   butir tablet

warna biru logo "Superman"dengan berat netto  seluruhnya 2,2024 gram;
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1  (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan)   butir tablet

wama  biru  logo  "Superman"dengan  berat  netto   seluruhnya  2,2308  gram

adalah  benar  mengandung  MDMA  :  (±)-N,      -  Dimetil-3,4-  (metilendioksi)

fenetilamina  terdaftar  dalam  Golongan   I   No.Urut  37   Lampiran   Undang-

Undang Republik lndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1  (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal wama putih dengan

berat netto 2,1965  gram;

1  (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal wama putih dengan

berat netto 2,1538 gram;
-     1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode   Ill   berisikan   Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,1937  gram;
-     1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode   lv  berisikan   Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,1050   gram;
-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  V  berisikan   Kristal  \rama   putih

dengan berat netto 2,1640  gram;
-     1   (satu)   bungkus   plastic  bening   kode  Vl   berisikan   Kristal  warna   putih

dengan berat netto 2,1068  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  Vll  berisikan  Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,2283  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode  Vlll  berisikan   Kristal  warna  putih

dengan berat netto 2,1266  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode   lx  berisikan  Kristal  wama   putih

dengan berat netto 2,1054  gram;
-     1   (satu)   bungkus   plastic   bening   kode   X   berisikan   Kristal   warna   putih

dengan berat netto 2,1151   gram;

-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  Xl   berisikan   Kristal  wama  putih

dengan berat netto 2,1770  gram;
-     1   (satu)   bungkus  plastic  bening   kode  XII   berisikan   Kristal  warna  putih

dengan berat netto 2,1514  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  benjng  kode  Xlll  berisikan  Kn.stal  wama  putih

dengan berat netto 2,1688  gram;
-     1   (satu)  bungkus  plastic  bening  kode    XIV  berisikan  Kristal  vrarna  putih

dengan     berat     netto     2,0757     gram     Adalah     benar     mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam  Golongan  I  Nomor Unit 61    Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang  hanya  dapat dipergunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan
dan atau pengembangan llmu Pengetahuan.
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-    Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dilaksanakan

pada  hari  Selasa tanggal 27  Pebruari 2018 oleh Anggoro Sukartono,  SIK.MH

Pangkat  Kombespol  selaku  Penyidik  Utama  pada  kantor  Badan  Narkotika

Nasional Rl, dengan perincian sebagai berikut :

-     Narkotika Gol I Jenis Metampetamina / Sabu,  beriumlah  14552,4 gram dan

pemusnahan sebanyak 14517,4 gram, lab. 35 gram;
-     Narkotjka  Gol  I  Jenis MDMA / Ekstasi  berjumlah  20.099 gram70905  butir

dan  pemusnahan  sebanyak  20064  gram  /  70791   butir,  lab.  35  gram/112

butir;

-    Berita  Acara  Pemusnahan  Barang  Bukti  Narkotika  yang  dilaksanakan  pada

hari Senin tanggal 26 Maret 2018,  bertempat di halaman  Parkir Kantor Badan

Narkotika  Nasional  Rl  di  Jalan  MT  Haryono  No.11   Cawang  Jakarta  Timur

berupa Narkotika Golongan  I jenis Methampetamina / Shabu dan jenis MDMA

/  Ekstasi yang  disita  dari  tersangka Amiruddin  Bin  Hasan,   Zulkifli  Bin  lsmail,

Dedi   Saputra   Bin  Sobari,   pemusnahan  barang  bukti  telah  disaksikan  oleh

Penyidik  Anggoro  Sukartono,  SIK.,  MH.,  dan  para  tersangka  (sebagaimana

lampiran foto pemusnahan  barang  bukti  narkotika), dan  Berita Acara tersebut

telah  ditandatangani  oleh  para  tersangka  serta  Penasehat  Hukumnya  Arifin

Uma Ternate, SH.MH.;

Menimbang,   bahwa   mengenai   seluruh   barang   bukti   narkotika  tersebut,

termuat   dalam    Penetapan    oleh    Ketua    Pengadilan    Negeri    Medan    Nomor

872/SIT/PID/2018/PN  Mdn,  tertanggal  26  Maret  2018,  tentang  Persetujuan  atas

Pelaksanaan   Penyitaan   kepada   Penyidik  Jo.   Berita  Acara   Penimbangan  dan

Penghitungan   Barang   Bukti   tertanggal   27   Pebruari   2018,   Jo.   Berita   Acara

Penyitaan  Barang  Bukti tertanggal 26  Pebruari  2018,  yang dilakukan di  halaman

parkir  Hotel  Antara  Jln  Gatot  Subroto  Kel.Sei  Sikambing,  Kec.Medan  Sunggal

Kota  Medan,  dinyatakan  disita  dari  penguasaan  tersangka  Amiruddin  Bin  lrwan

Hasan,  yaitu  berupa  :  1  (satu)  buah tas  ransel  berwama  hitam  bertuliskan  Polo

Rixen  yang  didalamnya  terdapat  sebanyak  14  (empat  belas)  bungkus  plastic

berwama hijau berisikan Narkotika jenis shabu golongan  I  jenis metamfetamina /

shabu  dengan  berat  brutto  total  14.552,4  gram,    dan  1   (satu)  buah  tas  ransel

berwarna   hitam   bertuliskan   Tracker   Kerinci   60   L   yang   didalamnya   terdapat

sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan   Narkotika Golongan

I jenis MDMA / eksfasi dengan berat brutto total 20.099 (dua puluh ribu sembilan

puluh sembilan) gram,   atau 70.905 (tujuh puluh ribu sembilan ratus lima) butir;

Menimbang,  bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi

sebagaimana   dimaksudkan   diatas,   adalah  juga   barang   buk(i   narkotika   yang
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secara bersamaan keberadaannya dipergunakandalam berkas perkara atas nana

sdr.Dedi  Saputra  Marpaung   Bin  Sobari,   dan  sdr.Amiruddin  Als  Amir  Als  Edoi

(keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) ;
Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi  Hendro Kuswoyo,  saksi

Haryono,  saksi  Son.muda  Siregar,  saksi  Sahri  Pohan  serta  keterangan terdalowa

Zulkifli  Bin  lsmail Alias Jcel,  maupun  alat bukti  surat dan juga  barangbukti yang

diajukan  di   muka   persidangan,   Majelis   Hakim   memperoleh  fakta-fakta   hukum

sebagai berikut :

-    Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  25  Februari  2018  sekira  pukul  13.00  Wib

bertempat  di  Jl.  Asrama   (depan  pcol  Simpati  Star),  Kel.  Sei  Sikambing  C-2

Kec.    Medan    Helvetia     Medan,    terdakwa   telah   ditangkap   oleh    petugas

Kepolisian  Polresta  Medan  dan  tim  gabungan  BNN,  BNNP  Sumatera  utara,

oleh    karena    diduga    melakukan    tindak    pidanamemba`ra,    mengangkut,

melakukan  peredaran  narkotika  golengan  I  jeTiis  shabu  dan  ekstasi  dalam

jumlah  besar  tienis  shabu  +  14.552,4  gram  dan  ecstasy  +  20,099  gram  /
70.905 butir) dari Aceh menuju Medan;

-    Bahwa  adapun  barang  bukti  berupa  narkotika  golongan  I  jenis  shabu  dan

ekstasi  dalam  jumlah  besar  tienis  shabu  +  14.552,4  gram  dan  ecstasy  +

20,099 gram / 70.905 butir) yang dibawa oleh terdakvra dan sdr.Dedi Saputra

Marpaung  Bin  Sobari  dari  Aceh  menuju  Medan  adalah  milik  sdr.  AMRIZAL

Alias  AMRI  (telah  meninggal  dunia)  dan  telah  dijadikan  barang  bukti  dalam

perkara  pidana  atas  nama  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari,  dan  sdr.

Amiruddin  Als  Amir  Als  Edoi     (keduanya  terdakwa  dalam  berkas  peTkara

terpisah);

-    Bahwa awalnya  pada  hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul  17.00

Wib  terdakwa  telah  ditelepon  oleh  Amrizal  Als.Amri  yang  mengatakan  agar

terdakwa  pelgi   untuk  rental  mobil  dengan  tujuan  auntuk  bawa  shabu  dan

ekstasi"  ke  Medan  dimana terdakv`ra dijanjikan  akan  mendapat upah  sebesar

Rp. 40,000.000,- (empat puluh juta rupiah);

-    Bahwa  terdakwa   bersama-sama   dengan   sdr.Dedi   SapLJtra   Marpaung   Bin

Sobari(terdakwa  dalam  berkas terpisah)  bertemu  dengan  Amrizal AlsAmri  di

Pasar Panton, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1,300.000,-(satu juta

tiga  ratus  ribu  rupiah)  sedangkan  saksi  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari

(terdakv\/a  dalam  berkas  terpisah)  menerima  uang  sebesar  Rp.200.000  (dua
ratus nbu rupiah) yang diberikan oleh Amrizal Als,Amri;

-    Bahwa   Amrizal   Ais.Amri   setelah   memerintahkan   terdak\Ara   dan   sdr.   Dedi

Sapuha    Marpaung    Bin    Sobari (terdakwa    dalam    berkas   terpisah)   telah
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menyewa  1  (satu)  unit mobil Avanza wama putih  dengan  Nopol  8 2139 SZK

untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 900.000,- (Sembilan

ratus ribu   rupiah) di Lhoksomawe, dimana Amrizal Als.Amri telah memberikan

uang   sebesar   Rp.1.500.000,-   (satu   juta   lima   ratus   ribu   rupiah)   kepada

terdak`ma dan sdr.  Dedi SaptitTa MaTpaung Bin Sobari (terdalonra dalam berkas

terpisah)  sebagai  ongkos  operasional  membawa   Narkotika  jenis  shabu  -

shabu dan pil ekstasi  ke Medan;
-    Bahwa Amrizal AlsAmri juga  menanyakan nomor rekening terdakvra dan sdr.

Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  untuk

menerima  transfer  uang  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  setelah

terdakwa dan sdr.  Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari (terdakvra dalam berkas

terpisah) tiba di Medan;
-    Bahwa   Amrizal   Als.Amri   telah   menyuruh   terdakvra   dan   sdr.Dedi   Saputra

Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa   dalam   berkas   terpisah)   untuk   bertemu

seseorang di daerah Tualang Cut,  Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang mana

orang tersebut akan menyerahkan shabu dan ekstasi yang akan terdakwa dan

sdr.Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari (terdakwa dalam berkas terpisah) bawa

ke Medan ;

-    Bahira  sekhar  pukul  02.30  VVIb  dengan  mengendarai  mobil  Toyota  Avanza

terdak`ra dan sdr,Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari (terdakwa dafam berkas

terpisah)  tiba  di  Tualang  Cut  Aceh  Tamiang  dan  sekitar  pukul  06.00  Wib

terdakwa    dan    sdr.Dedi    Saputra    Marpaung    Bin    Sobari    dihubungi    oleh

seseorang  bernama  Basri  untuk serah terima shabu dan eksfasi dijalan lintas

Medan-Aceh Tualang Cut ;

-    Bahwa   untuk   mengenali   Basri   tersebut,   terdakv\/a   dan   sdr.Dedi   Saputra

Marpaiing  Bin  Sobari  (terdakwa  dalam  berkas terpisah) disuruh  oleh Amrizal

Als  Amri  untuk  menyalakan  lampu  hazal.d   dan  tidak  lama  kemLidian  mobil

yang    ditumpangi    oleh    terdak`ra    dan    sdr.Dedi    Saputra    Marpaung    Bin
Sobari(terdakwa   dalam   berkas   terpisah),dipotong   dan   dibeThentikan   oleh

sebuah  mobil  Cevrolet  losbak wama  bimu,  sehingga  terdakwa  dan  sdr.  Dedi

Saputra   Marpaung   Bin   Sobari (terdalowa   dalam   berkas   terpisah)   berhenti

dipinggir jalan, dan kemudian dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun

2  (dua)  orang  yang  kemudian  berialan  kearah  belakang  mobil  mereka,  lalu

kedua  orang  tersebut  membuka  terpal  dan  mengangkat  2  (dua)  buah  tas

berwama  hitam,dimana  kedua  orang  tersebut   memasukkan  tas  tersebut  ke

dalam  mobil,  tepatnya  dibawah jok  tengali  mobil  yang  dinaiki  oleh  terdak\^ra

dan sdr. Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari(terdakwa dalam berkas terpisah);
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-    Bahwa   setelah   menerima   narkotika   berupa   shabu   dan   ekstasi   tersebut,

terdakwa dan sdr.Dedi Saputra Marpaung  Bin Sobari (terdalowa dalam berkas

terpisah)  menuju  Medan  dan  setiba  di  Medan  terdakwa  menelpon  Amn-zal

Als,Amri  serta memberitahukan mobil sudah parkir di Hotel Anfara;
-    Bahwa  kemudianAmrizal  Als.Amri  menyuruh  terdakvva  dan  sdr.Dedi  Saputra

Marpaung   Bin   Sobari  (terdakwa  da!am  beTkas  terpisah)  untuk  mengambil

kamar  di  Hotel  Antara  dan  sete!ah  menyewa  kamar  terdakwa  dan  sdr.Dedi

Saputra   Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa   dalam   berkas   terpisah)   keluar

masing-masing  (berpencar),  dimana  terdakwa  keluar  menuju  rumah  makan,

sedangkan  sdr.Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  (terdakwa  dalam  berkas

terpisah) keluar menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak.
-    Bahwa   tidak   lama   kemudian   terdakwa   dihubungi   oleh   sdr.bedi   Saputra

Marpaung Bin Sobari (terdalowa dalam berkas terpisah) yang memberitahukan

bahwa  kunci  mobil  sudah  diserahkan  kepada  sdr. Amiruddin Alias Amir Alias

Edoi(terdakwa   dalam   berkas   terpisah),    dan   terdakwa   meminta   sdr.Dedi

Saputra Marpaung Bin Sobari (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu

di depan loket Simpati Star;

-    Bahwa  setelah  terdakwa  bertemu  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari,

sdr.Dedi   Saputa   Marpaung   Bin   Sobari  memberikan   kunci  sepeda   motor

scoopy milik  sdr.Amiruddin Alias Amir Alias  Edoi,lalu terdalwa dan  sdr.  Dedi

Saputra Marpaung  Bin  Sobari   pergi  ke kedai kelapa,  dan tidak berapa  lama

kemudian  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari   didatangi

oleh  saksi  Hendro  Kuswoyo   dan  saksi  Haryono  yang  adalah  petugas  Polri

pada  Polrestabes  Medan,  dan  disaat  bersamaan  sdrAmiruddin  Alias  Amir
Alias  Edoi  berhasil  dtengkap  dengan  barang  bukti  berupa  2  (dua) tas  ransel

hitam  berisi  narkotika  jenis  shabu  sebanyak  14  bungkus  berat  brutto  total

14.552, 4 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat

brutto total 20.099 gram,
-    Bahwa   terhadap   terdakwa   dan   sdr,Dedi   Saputra   Marpaung   Bin   Sobari

dilakukan  pemeriksaan,  terdakwa dan  sdr.Dedi  Saputra  Marpaiing  Bin  Sobari

mengakui bahwa barang  bukti narkotika berupa shabu dan ekstasi yang telah

terdakwa  dan  sdr.Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  serahkan  kepada  sdr.

Amiruddin Alias Amir Alias Edoi tersebut, adatali berasal dart Amrizal Ais.Amri;

-    Bah\ra terdakwa dan sdr.  Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari ditangkap oleh

petugas Kepolisian  Polresta Medan dan tim gabungan  BNN,  BNNP Sumatera
Utara, dan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias Amri akan

tetapi  karena  Amrizal  Als.Amri  berusaha  melarikan  diri  kemudian  terhadap
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Amrizal   Amri    dilakukan   tindakan    represif   sehingga   Amrizal   Alias   Amri

meninggal dunja dalam perialanan menuju rumah sakit.

-    Bahwa  terhadap   barang   bukti   narkotika  jenis  shabu  dan  ekstasi  setelah

dilakukan  pemeriksaan      secara      Labkrim  dan    berdasarkan   Berita  Acara

Pemen.ksaan     Laboratoris     Kriminalistik    No,     66    AoflllA2018reALAI     LAB

NARKOBA  tanggal  15  Maret  2018,     yang    dit>uat  dan  ditandatangani  oleh

Maimunah,   S.Si,   M.Si  dan  Rieska  Dwi  Wiidayat,  S.Si,  M.  Si   barang  bukti

berupa  satu  buah  amplop  wama  coklat  beriak  segel  lengkap  dengan  label

barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakv\rakan kepadanya;

Menimbang,    bahwa    untuk    dapat    mempersalahkan    seseorang    telah

melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  haruslah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang,   bahwa  terdakwa  didakwa   dengan   dakwaan   yang   disusun

secara  subsidairitas,  yaitu  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  Primair    diatur

dan  diancam  melanggarpasal  114  ayat  (2)  UU  RI  No.  35  tallun  2009  tentang

Narkotika  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  UU  RI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,

dakwaan  Subsidair  sebagaimana  diatur  dan  diancam  melanggarpasel  112  ayat

(2)  UU  RI  No.  35 tahun 2009 tentang  Narkotika Jo  Pasal  132 ayat (1)  uU  RI  No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang,   bahwa   untuk   menentukan   sejauh   mana  tanggung  jawab

terdakwa     terhadap     dalowaan     Penuntut     Umum     tersebut,     Majelis     akan

mempertimbangkan   sejaiih   mana   unsur-unsur  dari   pidana   yang   didakwakan

dipenuhj oleh terdakwa ;

Menimbang,  bahwa dalam membuktikan dakwaan  Penuntut Umum Majelis

Hakim  akan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  akan

melihat  Keterangan  saksi,   Keterangan  Ahli,   Surat,   Petunjuk  dan   Keterangan

Terdakwa ;

Menimbang,   bahwa   lebih   lanjut   ditentukan   bahwa   dalam   menentukan

kesalahan terdakwa harms sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal

183    KUHAP  yaitu  telah  ditetapkan  batas  minimal  didukung  oleh  dua  alat  bukti

yang  sah  dan  keyakinan  Hakim,  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang,   bahwa   Majelis   Hakim   akan   mencermati   dakwaan   Jaksa

Penuntut   Umum   yang   disusun   secara   subsidairitas,   yaitu   dakwaan   Primair
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didalowa melanggar ketentuan  Pasal  114 ayat (2) jo.  Pasal  132 ayat (1)  Undang-

Undang No.  35 Tahun 2009 tentang  Narkotika,  pada dakwaan Subsidair didalowa

melanggar  ketentuan  Pasal  112  ayat  (2) jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang

No.35 tahun  2009  tentang  Narkotika,  sehingga  Majelis  Hakim  akan  lebih  dahulu

akan  mempertimbangkan  dakwaan  Primair,  yang  apabila  dakwaan  Primair telah

dapat  dibuktikan,  maka  dakwaan  Subsidair tidak  perlu  dibuktikan  lagi,  demikian

pula   halnya   apabila   dakwaan   Primair   tidak   terbukti,   maka   akan   dibuktikan

dakwaan Subsidair;

Menimbang,   bahwa  oleh   karena  itu  pertama-tama   Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  tentang  dakwaan  Primair  melanggar  ketentuan  Pasal  114

ayat  (2)  jo.   Pasal   132  ayat  (1)   Undang-Undang   No.   35  Tahun  2009  tentang

Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.   Setiap orang;

2.   Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,

menjadi  perantara  dalam  jual  bell,   menukar,   menyediakan  atau   menerima

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1  kg atau

melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang  beratnya 5

gram atau lebih" ;

3,   Percobaan   atau   permufakatan  jahat  untuk   melakukan  tjndak   pidana   atau

prekursor Narkotika,  sebagaimana Pasal  114 ayat (2)  Undang-Undang No.  35

Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang" ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "setiap  orang"  adalah  setiap

pendukung     hak     dan     kewajiban     yang     terhadapnya     dapat     dimintakan

pertanggungjawaban    hukum   yang    dalam    perkara   aquo   adalah   Terdakwa
ZULKIFLI  Bin  lsMAIL Als JOEL;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Terdakwa  tersebut  oleh  Majelis  Hakim  di

persidangan  telah  ditanyakan  tentang  identjtasnya  dan  temyata  adalah  sama
dengan identitas terdalowa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan

demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang,   bahwa  selain   itu  selama  persidangan   Majelis   Hakim  tidak

menem uka n        ad anya        a]asan-alasan        yang        dapat        meng ha puskan

pertanggungjawaban   hukum   terhadap   Terdakwa   baik   berupa   alasan-afasan

pemaaf maupun  alasan-alasan  pembenar,  sehingga  dengan  demikian  Terdakwa
adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang

dilakukannya;
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Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  "setiap  orang"  telah  terbukti

secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.  Tentang  Unsur  :  "Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  di

jual,   menjual,   membeli,   menjadi   perantara   dalam   jual   beli,   menukar,

menyediakan atau menerima Narkotika Golongan  I dalam bentuk tanaman

yang  beratnya  melebihi  1  kg  atau  melebihi  5  batang  pohon  atau  dalam
bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih" ;

Menimbang,   bahwa   yang   dimaksud   dengan   "tanpa   hak"  adalah  tanpa

kewenangan  artinya  perbuatan  yang  dilakukan Terdakwa tersebut adalah  tanpa

dilindungi   dengan   surat   izin   dari   Departemen   Kesehatan   Rl   (Kementerian

Kesehatan Rl) atau pejabavinstansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-

undang   mewajibkan   untuk   itu   sehingga   Terdakwa   tidak   berhak   atau   tidak

berwenang ;

Menimbang,   bahwa   yang   dimaksud   dengan   "melawan   hukum"  adalah

bertentangan dengan  hukum atau  Undang-Undang,  artinya  hukum  atau  Undang-

Undang  melarang   untuk  melakukan   perbuatan  tersebut  atau  perbuatan  yang

dilakukan  Terdakwa  tersebut  berfentangan  dengan  kewajjban  hukumnya  yang

dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Wederrechtelijheid ;

Menimbang,   bahwa   menurut   ketentuan   Pasal   114   ayat   (2)   Undang-

Undang  No.  35  Tahun  2009,  "unsur  tanpa  hak  atau  melawan  hukum"  tersebut

adalah terhadap perbuatan  menawarkan  untuk dijual,  menjual.  membeli,  menjadi

perantara jual  beli,  menukar,  menyerahkan  dan  menerima  Narkotika  Golongan  I
dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1  kg atau melebihi 5 batang pohon

atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram atau lebih ;

Menimbang,    bahwa    Pasal   8    Undang-Undang    No.    35   Tahun    2009

menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

pelayanan  kesehatan  dan  dalam  jumlah  yang  terbatas  dapat  digunakan  untuk
kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi dan  untuk regensia

laboratorium  setelah  mendapat  persetujuan   Menteri  atas  rekomendasi  Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang,   bahwa  dalam  ketentuan   Pasal   12  Undang-Undang  No.   35

Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan

/  atau  digunakan  dalam  proses  produksi,   kecuali  dalam  jumlah  yang  sangat

tel.batas   untuk  kepentingan   pengembangan   ilmu   pengetahuan   dan  teknologi

dengan   pengawasan  yang   ketat  oleh   Badan   Pengawas  Obat  dan   Makanan

(BPOM),  sedangkan  dalam  Pasal 39  undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 diatur

pula,  bahwa  Narkotika  hanya  dapat  disalurkan  oleh  industri  farmasi,  pedagang
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besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu

wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang,   bahwa   narkotika,   adalah  zat  atau  obat  yang   berasal  dari

tanaman  atau   bukan  tanaman  baik  sintetis  maupun  semi-sintetis  yang  dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbu]kan kcteDgantungan;

Menimbang,  bahwa  Ecstasy  (methylen  dioxy  methamphetamine)  /  MDMA

adalah   salah   satu  jenis   narkoba   dalam   bentuk  tablet,   dimana   Ekstasi   akan

mendorong  tubuh  untuk  melakukan  aktivitas  yang  melampaui  bafas  maksimum

dari kekuatan tubuh itu sendiri, sementara kekurangan cairan tubuh dapat tebadi

sebagai   akibat   dari   pengerahan   tenaga   yang   tinggi   dan   lama,   yang   sering

menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa kesemua jenis obat atau bahan zat ini dapat merusak

pikiran,  menghi[angkan rasa sakit, menyebabkan tertidur dan dapat menimbulkan

kecanduan   dalam   berbagai   tingkat,   dan   merupakan   salah   satu   penyebab

rusaknya   generasi   muda   adalah   dengan   adanya   penyalahgunaan   terhadap

narkotika;

Menimbang,   bahwa  tindak  pidana  narkoba  merupakan "lex  Spec/.a//.sr

atau  tindak  pidana  pengkhususan  jika  dibanding  dengan  tindak  pidana  lainnya,

dalam Undang-undang tersebut memiliki sanksi yang terberat yaitu hukuman mati

dengan segala berbagai pertimbangan tertentu;

Menimbang,   bahwa   memperhatikan   fakta-fakta   hukum   yang   diperoleh

dipersidangan,  diketahui  bahwa  barang  bukti  nafkotika jenis shabu sebanyak  14

bungkus  berat  brutto  total  14.552,4  gram  dan  narkotika  jenis  ekstasi  sebanyak

70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram, yang ditangkap dan disita oleh

petugas  Kepolisian  Polrestabes  Medan  dan  Badan  Narkctika  Nasional  Propjnsi

Sumatera Utara di JI. Asrama   (depan pool Simpati Star),  Kel.  Sei Sikambing C-2

Kec. Medan Helvetia Medan ;

Menimbang,   bahwa  Terdakwa  atas  perintah  sdr.  Amrizal  Als  Amri,agar

bertemu seseorang di daerah Tualang Cut,  Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang

mana orang tersebut akan menyerahkan shabu dan ekstasi yang akan terdakwa

dan  sdr.Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)

bawa ke Medan,  dan sekitar pukul 02.30 Wib dengan mengendarai mobil Toyota

Avanza  terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari  (terdakwa  dalam

berkas terpisah) tiba di Tualang  Cut Aceh Tamiang,  dan sekitar pukul 06.00 Wib

terdakwa  dan  sdr.  Dedi  Saputra  Marpaung  Bin  Sobari dihubungi  oleh  seseorang

bemama  Basri  untuk  serah  terima  shabu  dan  ekstasi  dijalan  lintas  Medan-Aceh
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Tualang  Cut,  dimana  untuk  mengenali  Basri  tersebut,  terdakwa  dan  sdr.Dedi

Saputra   Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa  dalam   berkas  terpisah)  yang  telah

disuruh  oleh  Amrizal Als Amri  untuk menyalakan  lampu  hazard,   dan  tidak  lama

kemudian  mobil  yang  ditumpangi oleh terdakwa dan  sdr.Dedi  Saputra  Marpaung

Bin  Sobari  (terdakwa  dalam  berkas  terpisah)[  dipotong  dan  diberhentikan  oleh

sebuah  mobil  Cevrolet  losbak  wama  biru,  sehingga  terdakwa  dan  sdr.   Dedi

Saputra Marpaung Bin Sobari (terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti dipinggir

jalan,  dan  kemudian  dari  dalam  mobil  Chevrolet  losbak  tersebut  turun  2  (dua)

orang yang  kemudian  berialan  kearah  belakang  mobil  mereka,  lalu  kedua  orang

tersebut  membuka  terpal  dan  mengangkat  2  (dua)  buah  tas  berwama  hitam,

dimana kedua orang tersebut  memasukkan tas tersebut ke dalam mobil, tepatnya

dibawah  jok  tengah  mobil  yang  dinaiki  oleh  terdakwa  dan  sdr.   Dedi   Saputra

Marpaung Bin Sobari (terdakwa dalam berkas terpisah)dan selanjutnya membawa

narkotika  tersebut  ke  Medan,   dan  akan  diserahkan  kepada  seseorang  yang

bemama  Amiruddin  Bin  Amir  Als  Edoi  (terdakwa  dalam  berkas  terpjsah)  atas

perintah  sdr.  Amrizal  Als  Amri  dan  untuk  itu  Tel.dakwa  telah  menghubungi  dan

bekerja   sama   dengan   sdr.   Dedi   Syahputra   Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa

dalamberkas  terpisah),  yang  mana  atas  keberhasilannya  membawa  Narkotika

jenis  shabu  dan  ekstasi  tersebut  dari  Aceh  ke  Medan,  maka  terdakwa  akan
mendapat Fee / imbalan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  terhadap  perbuatan  tersebut di  atas  Terdakwa  tidak

mempunyai   izin  dari   Menteri   Kesehatan   Rl/Kementerian   Kesehatan   Rl   atau

pejabavinstansi yang  berwenang  untuk itu,  sedangkan  narkotika jenis shabu dan

jenis ekstasi tersebut sebagajmana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 66
AO/Ill/2018reALAI  LAB  NARKOBA  tanggal  15  Maret  2018,     yang     dibuat  dan

ditandatangani  oleh  Maimunah,  S.Si,  M.Si  dan  Rieska  Dwi Widayati,  S.Si,  M.  Si,

menyebutkan  bahwa  benar  narkotika  jenis  shabu  sebanyak  14  bungkus  berat

brutto total 14.552,4 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Col I

Nomor   Urut   61    Lampjran   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2009   tentang

Narkotika,   sedangkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat

brutto total  20.099  gram  wama  biru  dengan  logo  Superman  benar mengandung

MDMAI(±)    N,-Dimetil   3,4    (metilen   dioksD   fenetilemina   dan   terdaftar   dalam

Golongan  I  Nomor Urut 37  Lampiran Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang

Narkotika,   yang   penggunaannya,   penguasaannya   atau   penyalurannya  dalam

jumlah  yang  terbatas  hanya  boleh   iintuk  kepentingan   ilmu  pengetahuan  dan
teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena

penggunaan  yang  tidak  terkontrol  dan  tanpa  pengawasan  dapat  menimbulkan
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dampak  negatif terhadap  kesehatan  manusia,  sehingga dengan demikian  unsur

lanpa  hak  dan  melawan  hukum  menerima  dan  atau  menyerahkan  Narkotika

Golongan   I   dalam   bentuk  bukan  tanaman  yang   beratnya   5  gram  atau   lebih"

terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.  Tentang  Unsur  :  "Percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  Melakukan

tindak  pidana  atau  prekursor  Narkotika,  sebagaimana  Pasal  114  ayat  (2)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan penjelasan  Pasal  132 ayat (1) UU RI  No.

35   tahun   2009  tentang   Narkotika   dijelaskan   bahwa   yang   dimaksud   dengan

percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan
tidak     selesainya     pelaksanaan     bukan     semata-mata     disebabkan     karena

kehendaknya  sendiri,  selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  88  KUHP  maka

yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua
orang atau lebih bermufakat untuk me[akukan kejahatan ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   fakta   hukum   yang   terungkap   dalam

persidangan  selain  terdakwa  Zulkifli  Bin  lsmail  Als  Joel,  akan  diuraikan  masing-

masing   peranan   daripada   setiap   subyek   yang   terlibat   dalam   mewujudkan

perm ufakatan jahat;
Menimbang,  bahwa dari fakta-fakta  hukum  yang diperoleh di persidangan.

bahwa  pada  hari   Minggu  tanggal  25  Februari  2018  sekira  pukul   13.   00  Wib

bertempat di Jl. Asrama   (depan pool Simpati Star),  Kel.  Sei Sikambing C-2  Kec.

Medan  Helvetia Medan  yang  setelah  diperiksa,  temyata  didatamnya  terdapat  2

(dua)  ransel  berwama  liitam  yang   berisi   narkotika  jenis  shabu  sebanyak   14

bungkus  berat  brutto  tofai  14.552,4  gram  dan  narkotika  jenis  ekstasi  sebanyak

70.905 butir dengan berat bruto total 20.099 gram;

Menimbang,  bahwa Terdakwa ZULKIFLI  Bin  lsMAIL Alias JOEL bersama

Dedi   Saputra   Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa   dalam   berkas  terpisah)   telah

menerima  narkotika jenis shabu  dan jenis ekstasi dari  seseorang  yang  bernama

Basri  dijalan  lintas  Medan-Aceh  tepatnya  di  desa  Tualang  Cut  (daerah  Kuala

Simpang Aceh Tamiang), dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang di

Medan  yang  bemama  Amiruddin  A[s  Amri  Als  Edoi  (terdakwa  dalam  berkas

terpisah)  kesemuanya  sesuai  perintah  sdr.  Amrizal  Als.  Amri  (telah  meninggal

dunia);

Menimbang,   bahwa   tindakan   /   peTbuatan   Terdakwa   bersama   dengan

sdr.Dedi   Syahputra   Marpaung   Bin   Sobari   (terdakwa   dalam   berkas  terpisah)

ditugaskan untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan  Ekstasi dari Aceh menuju

Medan  tersebut,  dan  atas  keberhasilannya  membawa  narkotika jenis  shabu  dan
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ekstasi   maka   terdakwa   akan   mendapatkan  jasaffee   dari  Amrizal  Alias  Amri

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari  semua perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut

sebagaimana  telah  dipertimbangkan  pula  pada  saat  mempertimbangkan  unsur

kedua tersebut di atas tidaklah dilindungi oleh izin dari Menteri Kesehatan Rl atau

pejaba«nstansi yang berwenang untuk itu;
Menimbang,  bahwa adapun narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi adalah

merupakan  barang  bukti    dalam  skalajumlah  yang  sangat  besar,  sebagaimana

setelah  diperiksa di  Laboratorium  Uji  Narkoba  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),

sebagaimana  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  No.  66  AO/Illrao18/BALAI

LAB  I\IARKOBA tanggal  15  Maret 2018,    yang    dibuat dan  ditandatangani  oleh

Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati,  S.Si,  M, Si,  menyebutkan bahwa

benar narkotika jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552,4 gram

mengandung  Metamfetamina dan terdaftar dalam Col I  Nomor unJt 61  Lampiran

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika,   sedangkan  narkotika

jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram wama
biru dengan  logo Superman  benarmengandung MDMA/(±) N,-Dimeti[ 3,4 (metilen

dioksi)  feneti[emina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  Urut  37  Lampiran

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang,   bahwa   dengan   demikian   unsur  permufakatan  jahat   untuk

melakukan  tindak  pidana  "  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menerima  dan  atau

menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  yang  beratnya  5  gram  atau

lebih" telah terbukti pula ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  ketentuan  Pasal  114

ayat  (2)  jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika,   telah   terbukti   ada   dalam   perbuatan   Terdakwa,   maka   Terdakv\/a

haruslah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan

tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan

atau  melawan  hukum  menerima,  dan  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  bukan

tanaman yang beratnya me[ebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang

setimpal  dengan  kesalahannya  dan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-  undang,

yang akan disebutkan dalam amar piitusan ini ;
Menimbang,   bahwa   oleh   karena   dakwaan   Primair  telah  terbukti   maka

dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
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Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  tidak]ah  sependapat

dengan  Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat,  agar

kepada Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang,     bahwa     memperhatikan    fakta-fakta     yang     diperoleh     di

persidangan,  bahwa teriadinya tindak  pidana  Narkotika  sebagaimana  yang  telah
terbukti   tersebut   di   alas,   tentunya   sangat   berpotensi   untuk   merusak   moral

dankesehatan  banyak  orang  yang  memakainya,   kesemuanya  atas  keriasama

Terdakwa    dengan    Amrizal    Als    Amri    (telahmeninggal    dunia),Dedi    Saputra

Marpaung  Bin  Sobari,  sdr. Amiruddin Als Amir Als  Edoi  (terdakwa  dalam berkas

terpisah), serta sdr.  Basri di daerah Tualang Cut,  Kuala Simpang, Aceh Tamiang,

yang dipandang telah terkordinasi dan terolganisir;
Menimbang,    bahwa   memperhatikan   dan   mencerTnati   tuntutan   pidana

(requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang memohonkan

untuk menjatuhkan  hukuman  pidana  "  MATl"   kepada  terdakv`ra Zulkifli  Bin  lsmail

Als  Jcel,  tentunya  Majelis  Hakim  akan  memberikan  pertimbangan  hukum  yang

tepat  agar tidak  menjadi  polemik  bagi  tercapainya  keadilan,  kepastian  dan  atau

kemanfaatan hukum;

Menimbang,  bahwa  sesungguhnya  sudah jelas  ancaman  hukuman  berat

bagi   penyalahgiina   narkotika,   akan   tetapi   pemakaian   narkotika   masih   terus

berlangsung,  baik  secara  tidak  wajar  dan  berlebih  yang  dapat  merusak  hidup

seseorang   karena   dapat  menimbulkan   kerusakan   secara   pisik  /   psikis,   baik

jasmani    maupun    rohani,    merusak    mental    dan    moral,    menimbulkan    efek
ketergantungan dan  bi[a tidak diobati dapat membahayakan jiwa orang tersebut

karena dapat menyebabkan  kematian,  serta dalam  ljngkungan  masyarakat dapat

menimbulkan   gangguan   keamanan   dan   ketertiban   umum,   gangguan   dalam

pembinaan masa depan bangsa yang baik, merusak dan merugikan dalam bidang
sosial   dan   budaya    perekonomian,    serta   merongrong   ketahanan    nasional.

Narkotika   bersifat  adiktif,   yakni   menimbulkan   ketagihan   serta   ketergantungan.

Penggunanya  cenderung  akan  menambahkan  dosis  pemakaian  secara  terus

menerus yang berakhimya dengan kematian akibat over dosis:

Menimbang,  bahwa  walaupun  sosialisasi  tindak  pidana  penyalahgunaan

dan  peredaran  narkotika  rutin  dilakukan  balk  oleh  pemerintah  melalui  berbagai

instansi  maupun  gerakan  lembaga  pegiat / aktivis  anti  narkotika,  telah  mencoba

untuk mencegah dan membasmi peiedaran narkoba, namun bagi para pengedar

narkotika  atau  para  bandar  dan  atau  para  kurir,   hal  tersebut  bagaikan  tidak

dipedulikan, walaupun ancaman  hukuman  berat tertuang dalam peraturan hukum

yang berlaku;
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Menimbang,   bahwa   bagaimana-pun   situasinya,   masih   saja   peredaran

narkotika meningkat dart hari ke hari, bahkan tidak sedikitpun ada rasa takut akan

ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang,   bahwa   dilain   pihak  ternyata   bisnis   perdagangan   narkotjka

tentunya sangat menggiurkan, karana akan menghasilkan uang yang dengan cara

cepat dan fanpa perlu mengeluarkan setetes keringat ;

Menimbang,  bahwa  menelisik  pemasalahan  penyalah  gunaan  narkoba di

Indonesia   saat   ini,   sudah   mencapai   titik   yang   mengkhawatirkan   (fenomena

gunung  es),  yang  terjadi  bukan  hanya  di  kalangan  remaja  di  perkotaan,  bahkan
sudah  menjalar ke  kalangan  anak-anak di daerah  pedesaan,  dan  menurut data

telah  menunjukkan  bahwa  penyalahguna  narkoba  di  Indonesia  sudan  mencapai

1.5%  penduduk  atau  sekitar  3  (tiga)  hingga  4  (empat)  juta juta  orang,  dan  dari

jumlah  angka  tersebut  80%  adalah  pemuda,  yang  setiap  harinya  teriadi  angka
kematian  sebanyak  40  (empat  pu[uh)  orang  akibat  over dosis  narkotika,  hal  ini

berdampak   cepat   atau   lambat   bisa   menghancurkan   kelangsungan   bangsa

Indonesia;

Menimbang,   bahwa  yang  menjadi  perhatian  apakah  diperlukan  adanya

sikap  kepedulian  /  rasa  sikap  yang  tolerir  bagi  terdakwa  yang   kapasitasnya

bertindak sebagai kurir (pembawa) narkotika jenis shabu dan ekstasi ?

Menimbang.     bahwa     sikap     tolerir     tetap     dibutuhkan,     akan     tetapi

bagaimanakah perlakuan hukum terhadap para kurir barang bukti Narkotika dalam

jumlah besar yang dalam perkara  ini terdapat narkotika jenis shabu sebanyak ±
14,    5    Kg   yang   dapat   berpengaruh    kepada   ±    140.000   jiwa   yang    akan

menggunakannya,  demikian  pula  terhadapbarang  bukti   Narkotika  jenis  ekstasi

sebanyak  75.000  butir  atau  seberat  20  kg.  yang  akan  berpengaruh  kepada

±75.000 orang yang akan menggunakannya, dan akhimya secara tidak [angsung
dapat  membuat  orang   sakit  seumur   hidup,   bahkan   dapat  pula   menjadi   alat

pembunuh karena overdosis ;

Menimbang,  bahwa walaupun kapashas perbuatan terdakwa sebagai kurir,

tentunya memiliki dampak yang berpotensi secara sistemik, dimana kepada para

pemakai   /   pengguna   narkotika   tentunya   berdampak   akan   dikenakan   pidana

penjara,  atau  dapat  menimbulkan  dampak  lainnya,karena  pengguna  narkotika

juga tidak tertutup untuk menjadi pelaku kejahatan akibat penggunaan narkotika;
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dapat  pula  menilai  tindakan  terdak`^ra

sebagai  kurir,    mempunyai  peran  yang  sangat signifikan  dalam  peredaran  gelap

narkotika,  karena  peran  terdakwa  sebagai  kurir  sangat  menentukan  terjadinya

peredaran  gelap  narkotika,  sebab tanpa  peran  kurir para  bandar atau  gembong
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memberikan  dampak terhadap  kehancuran  generasi  muda  di  masa  yang  akan

datang;

Menimbang,  bahwa  terhadap  penjatuhan  Pidana  mati  telah  diatur  dalam

Pasal   10   KUHP   yang   merupakan   bagian   dari   sistem   hukum   nasional,   dan

pelaksanaan pidana mati tidak berfentangan dengan UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dalam membaca dan menafsirkan UUD 1945 tidak bisa

sepotong-potong,   "hak  setiap  orang   untuk  hidup"  sebagaimana  tertera  dalam

Pasal 28 a dan  Pasal 28  i ayat (1)  harus dibaca dan  ditafsirkan dalam  kesatuan

dengan  Pasal  28  j  ayat  (2)  yaitu  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya]

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang    dengan    maksud    semata-mata    untuk    menjamin    pengakuan    serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain dan  untuk memenuhi tuntutan

yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan

ketertiban umum dalam siiatu masyarakat yang demokratis:

Menimbang,  bahwa dalam  putusan  Makamah  Konstitusi dijelaskan  bahwa

penerapan  sanksi  pidana  mati  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika  tidak

melanggar  hak  asasi  manusia,   akan  tetapi  justru   para   pelaku  tersebut  telah

melanggar   hak   asasi    manusia    lain,    yang   memberikan   dampak   terhadap

kehancuran generasi muda di masa yang akan datang;

Menimbang,    bahwa    mencermati    akan    berbahayanya    narkoba    untuk

bangsa,   maka   Indonesia   telah   memiliki   peraturan   yang   mengatur  mengenai

narkoba  yaitu  da[am  undang-  Undang  Nomor 35 Tahun  2009 tentang  Narkotika

(UU   Narkotika).   Dalam   undang-  undang  tersebut  diatur  secara  rinci  berkaitan

sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku.  Undang Undang Narkotika

merupakan bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba.Tindak

pidana   narkoba   merupakan   lex   specfalis   atau   pengkhususan  jika   dibanding
dengan  tindak  pidana  lainnya.  Undang  Undang  Narkotika  menetapkan  hukuman

berat  bagi  pengedar  narkoba  sampai  dengan  ancaman  hukuman  mati  terhadap

pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang,  bahwa seseorang tidak bisa bertindak semena-mena dengan

mengatasnamakan  Hak  Asasi  Manusia,  karena  perbuatan  setiap  orang  dibatasi

oleh  ketentuan  perundang-undangan,  dan  jika  seseorang  telah  melanggar  atau

mengganggu      Hak      Asasi      Manusia      orang      lain,      maka      wajib      untuk

mempertanggungjawabkan   perbuatannya   untuk   rnencapai   tuntutan   yang   adil

sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis;
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narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan  narkotikanya,

oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata ranfai peredaran

gelap  narkotika,  dan  seharusnya-lah  para  kurir dijatuhi  pidana  setimpal  dengan

perbuatannya  bahkan  hukuman  yang  seberat-beratnya,  dengan  tujuan  menjadi
sebuah  preseden  yang  dapat meng€liminir dan  menyurutkan  nyali  para  pelaku,

disamping  itu  pidana  yang  dijatuhkan  juga  tidak  boleh  menimbulkan  disparitas

pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini  setiap  aparatur  Negara  tentunya  harms

tanggap   terhadap   upaya   negara   /   pemerintah   dalam   hal   pemberantasan

peredaran  narkotika  yang  sangat  gencar  dilakukan,  mengingat  status  "Darurat
Narkoba" yang ditetapkan oleh Negara melalui pemerintahan saat ini, adalah demi

menyelamatkan generasj muda bangsa dan negara dari kehancuran;

Menimbang, bahwa apabila petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) telah

bekeria  dengan  sekuat tenaga  mengungkap dan  menangkap  para  pelaku  (baik

para  kurir maupun  pare  Bandar narkoba),  maka  secara eksplisit Hakim  haruslah
berperan   secara   khusus   menjadi   aktor   utama   dalam   menjalankan   aktivjtas

peradilan untuk memeriksa, mangadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
dan   secara   khusus  dalam   hal   penindakan  terhadap   para   pelaku   peredaran

narkotika, yang menjadi musuh dari setiap negara secara Transnasional;

Menjmbang,  bahwa  segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh

pihak lain di luar kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecua[i dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945,  da[am

arti    bahwa    Hakim    dalam    memeriksa    dan    mengadili    perkara    tidak    boleh

dipengaruhi    oleh    siapapun   juga,    dengan    demikian    hakim    dapat   memberi

keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang,   bahwa   da[am   hal   penjatuhan   pidana.   Hakim   rnempunyai

kebebasan   besar   karena   Undang-Undang   Nomor   48   Tahun   2009   tentang

Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1  butir 1  Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009   kekuasaan   kehakiman   adalah   kekuasaan   negara  yang   merdeka   untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila   dan   Undang-Undang   Dasar  Republik   Indonesia  Tahun   1945,   demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa walaupun secara khusus terhadap penjatuhan  pidana

mati   masih   banyak  terjadi   pro  dan   kontra,   namun   demikian  dalam   putusan

Makamah  Konstitusi  dijelaskan  bahwa  penerapan  sanksi  pidana  mati  bagi  para

pelaku  tindak  pidana  narkotika  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia,  akan  tetapi

justru   para   pelaku   tersebut  telah   melanggar   hak   asasi   manusia   lain,   yang
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Menimbang,    bahwa   menurut   ketentuan   Undang    Undang    Hak   Asasi

Manusia pada  Pasal 70 dan  Pasal 73  menyatakan  bahwa penjatuhan  hukuman

mati terhadap narapidana narkoba tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia, karena

penjatuhan    hukuman    mati    yang    diberikan    oleh    Pengadilan    kepada    para
narapidana    narkoba    telah    berdasarkan    Undang    Undang    Narkotika    yang

memberikan ancaman hukuman mati;

Menimbang,  bahwa  kasus  Narkotika  merupakah salah satu  kejahatan  luar

biasa (extra ordinary crime), karena efek kerugian yang diakibatkan dari perbuatan

ini  sangat  besar sekali,  yang  mengancam  semua  orang,  baik  anak-anak,  orang

muda  maupun  orang  tua  bahkan  bisa  merusak satu generasi dan  nasa depan

dari suatu  negara, apalagi saat ini di  Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang

membutuhkan  perhatian  intensif,  di  antaranya  adalah  penyalahgunaan  narkoba,

korupsi   dan   terorisme,   dan   penyalahgunaan   /   peredaran   narkoba   memang

menjadi  sesuatu  yang  menakutkan jika  tidak  segera  ditangani,  karena  dampak

yang dimunculkan sangat mengerikan;

Menimbang,  bahwa  permasalahan  narkotika  telah  bersifat  transnasional

yang  dilakukan  dengan   menggunakan   modus  operandi  yang  tinggi,  tekno]ogi

canggih,   didukung   oleh   jaringan   organisasi   yang   luas.   dan   sudah   banyak

menimbulkan  korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang,  bahwa sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan,

kita  harus  menghomati  hak  hidup  setiap  orang,  namun  ketika  ada  orang  yang

tidak    menghormati    hak    hidup    orang    lain,    sudan    sewajamya    orang    itu

mendapatkan  huklJman  yang  paling   maksimal,   hal   ini  sesuai  dengan   Undang

Undang  HAM  Pasal  69  ayat  (1)  :  "Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi

manusia   orang   lain,   moral,   etika,   dan   tata  tertib   kehidupan   bermasyarakat,

berbangsa,  dan  bernegara," dan  ayat (2):  " Setiap  hak asasi  manusia seseorang

menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi

orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati,

melindungi, menegakkan, dan memajukannya";

Menimbang,  bahwa untuk kasus-kasus ekstrem, atau kejahatan luar biasa,

hukuman  mati  sewajarnya  harus  dilakukan,  seperti  koruptor,  penjahat  perang,

pelaku  genosida,  teroris,  dan  juga  pengedar  dan/atau  pembuat  narkotika,  kita
harusbelajar    dari    negara    tefangga    dalam    mengatasi    kejahatan    narkoba,

diantaranya  Singapura  dan  Malaysia  yang  memberikan  hukuman  mati  terhadap

kasus seseorang yang tersangkiit kasus narkoba;

I+al 42 darl 45 halaman
Pufusan Pidana  reg. No.1751lpid.Susl2018lpH Nldn



Menimbang,   bahwa  pencegahan,   pemberantasan  dan  peredaran  gelap

narkotika merupakan tanggung jawab bagi kita semua,  untuk mewujudkan target

yang  sudah  dicanangkan,  yakni  menuju  Indonesia  bebas  narkoba,  dalam  hal  ini

dibutuhkan   peran   berbagai   pihak   termasuk   dalam   hal   ini   masyarakat,   untuk

mampu berperan sentral dalam kaftan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Di

sisi  lain  sistem  penegakan  hukum  harms  berialan  secara  adi]  dan  penerapan

peraturan   perundang-undangan   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku.   Kita
sebagai generasi bangsa sudah  selayaknya  untuk berpikir secara sistematis dan

memiliki  visi  ke  depan  yang  lebih  baik,  agar  dapat  mewujudkan  sesuatu  yang

positif bagi bangsa dan negara tercinta;
Menimbang,    bahwa    oleh    karena    dipersidangan    Majelis    Hakim    tidak

mendapatkan   adanya   alasan   pemaaf  ataupun   alasan   pembenar  yang   dapat

menghapus   pidana   bagi   Terdakwa,   maka   kepada   Terdakwa   harms   dijatuhi

hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang,   bahwa   disisi   lainnya   terhadap   Hukuman   mati   tidak   dapat

dijatuhkan  bersamaan  dengan  pidana  lainnya  (baik  itu  pidana  penjara  maupun

pidana  denda),  sebagaimana juga  jelas  disebut dalam  Pasal  67  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana ("KUHP"):
"Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu

tidak   boleh  dijatuhkan   pidana   lain   lagi,   kecuali   pencabutan   hak-hak  tertentu,

perampasan  barang-barang  yang  telah  disita  sebelumnya,   dan  pengumuman

putusan Hakim."

Menimbang,   bahwa   sebelum   menjatuhkan   pidana   terhadap   Terdakwa

maka   Majelis   Hakim   perlu   terlebih   dahulu   untuk   mempertimbangkan   tentang

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :
-    Bahwa    perbuatan   Terdakwa    berfentangan    dengan    program    pemerintah

Republik  Indonesia  yang  sedang  gianoiatnya  memberantas  peredaran  gelap

Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;
-    Bahwa jumlah barang bukti Narkotika berupa : narkotika jenis shabu sebanyak

14   bungkus   berat  brutto  total   14.552,4  gram   dan   narkotika  jenis  ekstasi

sebanyak  70.905   butir  dengan   berat  brutto  total  20.099  gramyang  dapat

merusak banyak bangsa Indonesia terutama generasi muda ;
-    Bahwa   perbuatan   Terdakwa   merupakan   mata   rantai   bagian   dari  jaringan

Narkotika internasional yang berada di Indonesia ;

Keadaan  yang meringankan :
-Tidakada;
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Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan

yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan
kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun

rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Memperhatikan   ketentuan   Pasal   114   ayat   (2)  jo.   Pasal   132   ayat   (1)

Undang-Undang  R.I.  No.  35  Tahun  2009,  Pasal  10  KUHP jo.  Pasal  35  KUHP

Undang-Undang No.  8 Tahun  1981  (KUHAP) serta Peraturan hukum lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILl:

1.   Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI  Bin  ISMAIL Alias JOEL, telah terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat

melakukan tindak pidana tanpa  hak atau melawan  hukum menerima dan atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5

gram" sebagaimana Dakwaan primair;           ;
2.   Menjatuhkan    pidana    terhadap    Terdakwa    ZULKIFu    Bin    ISMAIL    Alias

JOELtersebut dengan pidana " MATl ";

3.   Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.   Menetapkan agar barang bukti berupa :

-1  (satu) unit handphone Nokia wama biru hitam beserta simcard,

Dirampas untuk dimusnahkan;

-     1  (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy berwarna hitam

putih        dengan        nomor       Polisi        BK        3957       AGR        No.Rangka

MHIJFW119GK15333,    No.    Mesin   JF\/\/1E1713099   beserta   STNK   an.

Amiruddin dan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

5.   Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Demjkianlah   diputuskan   dalam   sidang   permusyawaratan   Majelis   Hakim

Pengadilan Negeri Medan, pada hariJum'at  tanggal 16 Nopember 2018, oleh kami,

Dominggus   Silaban,   SH.MH.,   sebagai   Hakim   Ketua,   Tengku   Oyong,   SH.MH.,

Somadi,  SH.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  plltusan  mana  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hariKamis,  tanggal  22  Nopember 2018,

oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Tengku Oyong, SH.MH„ dan Syafril

Pardamean Batubara, SH.MH., masing -masing sebagai Hakjm Anggota tersebut,

dibantu   oleh   Rosmardiana,   SH.,   Panitera   Pengganti   pada   Pengadilan   Negeri

Medan,  serta  dihadiri  oleh  Sariani  J.M.  Sianturi,  SH.,  Dewi  Ratnawati,  SH.,  dan
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Elisabet  Panjaitan,  SH.  M.Hum.,  kesemuanya  Penuntut  Umum   pada  Kejaksaan

Negeri  Medan,  dan  dihadiri  oleh  terdakwa  dengan  didampingi  oleh  Penasehat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Tengku Oyong, SH.MH.

dto

Syafril P.  Batubara, SH.MH.

Hakim Ketua,

dto

Dominggus Silaban, SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto

Rosmardiana, SH.
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