
P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatutikan putusan sebagai
berikut dalam Terdakwa:

Nama lengakap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Agama

Tempat tinggal

ZAINUDDIN Bin SAFI'I (Aim);

Lhokseumawe,

52Tahun/31 Desember 1962;

Laki-laki;

Indonesia;

Islam;

Jl. Irian Barat Pasar 7 Desa Sempali Kec. Percut Sei
Tuan Kab. Deli Serdang PropinsI Sumatera Utara
(sesuai KTP) dan Dusun I Desa Sintis Kec. Percut

Sei Tuan Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
(alamat rumah sekarang);

Pengemudi;Pekerjaan

Pendidikan

3.

4.

5.

itiwa Terdakwa telah ditahan

nahanan sebagai berikut:

Penyidik, sejak tgl: 18 Juli 2014 s/d tgl: 6Agustus 2014;
Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tgl: 7Agustus 2014 s/d tgl: 15
September 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ke 1,sejak tgl: 16
September 2014 s/d tgl: 15 Oktober 2014;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ke 2,sejak tgl 16
Oktober 2014 s/d tgl 14 November 2014;

Penuntut Umum. sejak tgl: 27 Oktober s/d tgl: 15 November 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tgl: 11 November 2014 s/d tgl:

10 Desember 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tgl: 11
Desember 2014 s/d tgl 8 Februari 2015f/
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8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang Ke: I,
sejak tgl:09 Februari 2015 s/d 10 Maret 2015;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ke II, sejak
tanggal 11 Maret 2015 s/d 11 April 2015 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang Ke;ll, sejak tgl
11 Maret 2015 s/d 9April 2015;

11. Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Ketua Majelis
sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal
29 April 2015 s/d tanggal 27 Junl 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret
2015,Nomor 1328/Pid,Sus/2014/PN.Bdg dalam peri<ara terdakwa tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diahadapkan ke per^idangan dengan
dakwaan sebagai berikut:

PAKWAAN :

RIMAIR:

iahwa la Terdakwa ZAINUDDIN Bin SYAFCI (Aim) bersama-sama dengan
saksi SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ERWIN (DPO) pada
hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setldak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2014, bertempat didaerah Jalan Tol Jagorawi Km.23/600
Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di
Bandung dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan
Negen Bandung benwenang memerlksa dan mengadili perkara ini,
percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menajdi perantara dalam jual
bell, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Idala
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bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebanyak kurang lebih
200.000 gram, yang dilakukan Terdakwa sebagal berlkut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wlb,
sewaktu Terdakwa sefeng berada dirumahnya dl Dusun I Desa Sintis
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Dell Serdang ProvlnsI Sumatera Utara dl
telephone oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobil
mlllknya, karena mau bulan Ramadhan 1435 HTerdakwa menolaknya,
tetapl kalau mau sehari setelah Ramadhan (Puasa) Terdakwa
menyangguplnya, kemudlan pada harl MInggu tanggal 29 JunI 2014
sekira 15.30 Wlb Terdakwa dl telephone kemball oleh WAN BG apakah
jadi berangkat ketja ke Aceh atau tldak dan Terdakwa

menyanggupinya. Selanjutnya pada harlMlnggu tanggal 29 JunI 2014
sekira 18.00 Wlb, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menemul Sdr.
WAN BG dan sekira pukul 09.30 Wlb Terdakwa bertemu dengan Sdr.
WAN BG yang langsung mengajak Terdakwa ke bengkel dimana mobil
tersebut berada, karena menurut Sdr WAN BG mobil baru diservis
remnya, kemudlan Sdr.WAN BG memberikan kunci kontak, STNK,KIR
dan uang Operasional sebesar Rp: 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari
yang dijanjikannya sebesar Rp: 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
ban sisanya akan diklrim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juli
2014 sekira pukul OS.OOWib Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru
dengan menggunakan kenderaan jenis tronton No. Pol: BK 8232 BIVI
ditemani oleh adik Terdakwa yaitu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.EWIN,
sewaktu dipetjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa di telephone oleh
Sdr WAN BG memberitahukan bahwa didalam Box kendaraan tersebut
ada barang (ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudlan pada hari Jum'at
tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di
Pekanbaru untuk mencari muatan untuk ke Jakarta, dan mendapatkan
orderan dari Pekanbaru tetapi muatanya berada di Jambi, setelah itu
Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan sampai dl Jambi pada hari
Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib langsung menuju ke
tempat orderan yang berupa barang mainan yang akan diklrim ke
Jakarta. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul
5.30 Terdakwa sampai di tempat bongkar barang mainan tersebut di
Ji.Raya Prancis. Pergudangan Pantal Indah Dadap Blok G, sekira pu
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17.00 Wib setelah selesai bongkar, Terdakwa langsung memakirkan
kendaraan di tempat bongkar barang tersebut dan beristirahat bersama
dengan saksi SYARIFBDIN dan Sdr. ERWIN. Pada hari Sabtu tanggal
12 Juli 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelphone Sdr WAN
BG untuk menanyakan barang titipan milik Sdr. WAN BG disimpannya
dimana dan mau dikirim kepada siapa, dan Terdakwa diberitahu bahwa
barang (ganja) nya disimpan di depan dinding kendaraan jenis Tronton
No Pol: BK. 8232 BM tersebut, kemudian Terdakwa membongkarnya
dengan obeng sedangkan saksiSYARIFUDDIN dan Sdr.
EWINmenunggu di luar kenderaan untuk mengawasi keadaan
sekitarnya dan setelahnya Terdakwa membongkar dinding bagian
atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya karung-karung yang
berisi ganja tersebut oleh Terdakwa diplndahkan ke bagian sebelah kiri
dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang berisi ganja
tersebut berjumlah 13§iga belas) karung, dan dari setiap karung ada
tandanya berupa cat wama kuning dan merah, setelahnya selesai
membongkar Terdakwa menelephone lag! kepada Sdr. WAN BG untuk
menanyakan siapa yang akan mengambll barang tersebut, dan Sdr.
WAN BG memberitahukan bahwa orang yang akan mengambll barang
tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan Sdr.WAN BG mengirimkan
2 No.HP yang akan mengambil ganjanya yaltu 087774717050 atas
nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT. Pada hari sabtu
tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib Sdr.BAGOT menelephone
Terdakwa menyuruh berangkat sekira jam24.00 Wib, menuju arah
Bogor dan menunggu di Jalan Tol Jagorawi, sekira pukul 01.00 Wib
Terdakwa berada di jalanTol Jagorawi Terdakwa berhenti dibawah
Lampu Penerangan Jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi
keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa meberitahukan bahwa Terdakwa
sudah berhenti dibawah lampu penerangan jalan dan Sdr.BAGOT
sudah Terdakwa beritahu ciri-ciri kenderaan Terelakwa, tidak lama
kemudian sekira pukul 02.00 Wib, ada mobll minibus Xenia Silver
dengan No.Pol: B10...datang dari samping kanan berhenti didepan
mobil Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr.BAGOT menelephone
bahwa dirinya sudah sampai dekat mobil Terdakwa, selanjutnya dari y
kendaraan Xenia turun seorang laki-laki menghampiri kendaraa^
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kemudian saksi SYARiFUDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutnya
barang ganja sebanyak Ik 5(lima) karung yang ada di dalam kendaraan
diturunkan oleh Sdr. EWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan yang
memindahkan (mengangkut) karung yang berisi ganja ke mobil minibus
Xenia silver diangkut oleh saksi SYARIFUDDIN dan dibantu oleh
penumpang dari mobil minibus tersebut, setelahnya berhasil
memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung masing-
masing pergi ke Bogor.Selanjutnya Terdakwa sambil jalan di jalan Tol
Jagorawi Terdakwa menunggu Telephone dari orang yang akan
mengambil sisa ganja sebanyak 8(delapan) karung, sambil Terdakwa
mencari jalan ke luar untuk berputar balik arah ke Jakarta, kemudian di
Jalan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti
dulu untuk buang air kecil (kencing), dansewaktu Terdakwa mau naik
kembali ke mobil tiba-tiba Terdakwa ditangkap, bersama-sama dengan
saksi SYARIFUDDIN yang sedang berada didalam mobil, sedangkan
Sdr. EWIN lolos melarikan diri karena duduk diplntu sebelah kiri,
kemudian setelahnya Terdakwa dan adik Terdakwa tertangkap oleh
petugas langsung dilakukan penggeledahan dan dalam kendaraan jenis
^tronton No.Pol: BK 8232 BM yang Terdakwa kemudian ditemukan

(delapan) karung berisi ganja, kemudia Terdakwa berikut barang bukti
ibawa ke BNNP Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual bell, menukar, menyerahkan atau menerima

Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang benwenang.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.
2806A/II/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap
barang bukti yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFIM (Aim)
dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga,biji, daun dan ranting
kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja
dengan kesimpulan Ganja Positif (+), temiasuk Narkotika Golongan 1
menurut Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti|
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Perbuatan TerdaloAfa sebagaimana teraebut diatas. diatur dan

diancam pidana dalam Paaal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUODIN Bin SAFri (Aim) bersama-sama dengan
saksi SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) dan Sdr ERWIN (DPO) pada

hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 wib atau setldak-

tidaknya pada suatu waktu dalam buian Juli 2014 atau setldak-tidaknya
dalam tahun 2014, bertempat dl daerah Jalan To! Jagorawl Km. 23/600

Gunung Putri Kab.Bogor atau setldak-tidaknya pada suatu tempat yang

masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan

Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebaglan besar saksl-saksi berada di

Bandung dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan

Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini,

percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, menglmpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika

Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

kilogramsebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wib,

sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun 1 Desa Sintis

ec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provlnsi Sumatera Utara di

'telephone oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobll
miliknya. karena mau bulan Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya,

tapi kalau mau sehari setelah Ramadhan (puasa) Terdakwa

menyanggupinya, kemudlan pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014

sekira 15.30 Wib Terdakwa di telepohone kembali oleh WAN BG

apakah jadi berangkat kerja ke Aceh atau tidak dan Terdakwa

menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014

sekira 18.00 Wib, Terctekwa berangkat ke Banda Aceh menemui Sdr.

WAN BG dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.

WAN BG yang langsung mengajak Terdakwa ke bengkel dimana mobil

tersebut berada, karena menurut Sdr. WAN BG mobil baru diservis

remnya, kemudlan Sdr. WAN BG memberikan kunci kontak, STNK, Kl
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dan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta ribu rupiah)

dari yang dijanjikannya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta

rupiah) dan sisanya afoi dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal

03 Jull 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju

Pekanbanj dengan menggunakan kendaraan jenis tronton No.Pol: BK

8232 BM ditemani oleh adik Terdakwa yaitu saksi SYARIFUDDIN dan

Sdr. EWIN, sewal^u diperjalananMedan-Pekanbaru Terdakwa di

telephone oleh Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa didaiam Box

kendaraan tersebut ada barang (ganja) dan menyuruh hati-hati,

kemudian pada hari Jum^at tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib

Terdakwa sampai di Pekanbaru untuk mencari muatan untuk ke

Jakarta, dan mendapsftkan orderan dari Pekanbaru tetapi muatannya

berada di Jambi, set^ah itu Terdakwa langsung berangkat ke Jambi

dan sampai di Jambi pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul

06.00 Wib langsung menuju ke tempat orderan yang berupa barang

mainan yang akan dikirin ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Jum'at

tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 5.30 Wib Terdakwa sampai di tempat

ongkar barang mainan tersebut di Jl. Raya Prancis Pergudangan

^antai Indah Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai

bongkar, Terdakwa langsung memakirkan kendaraan di tempatbongkar

barangtersebut dan beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDDIN

dan Sdr. ERWIN. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul

10.30 Wib Terdakwa menelephone Sdr.WAN BG untuk menanyakan

barang titipan milik Sdr.WAN BG disimpannya dimana dan mau dikirim

kepada siapa. dan Terdakwa diberitahu bahwa barang (ganja) disimpan

di depan dinding kendaraan jenis tronton No. Pol: BK 8232 BM

tersebut, kemudian Terdakwa membongkarnya dengan obeng

sedangkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar

kendaraan untuk mengawasi keadaan sekltarnya dan setelahnya

Terdakwa membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan

kamng, selanjutnya karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh

Terdakwa di pindahkan ke bagian sebelah kiri dengan pintu samping,

dan setelahnya dihituhg karung yang berisi ganja tersebut berjumlah 13

(tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat

warna kuning dan merah, setelahnya selesai membongkar Terdakwa
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menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa

orang yang akan mengambil barang tersebut, dan Sdr. WAN BG

memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil barang tersebut
akan menghubungi Teidakwa, dan Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No.HP

yang akan mengambil ganjanya yaltu 087774717050 atas nama IWAN

DAN 081218851073 atas nama BAGOT. Pada hari Sabtu tanggal 12

Jull 2014 sekira pukul 23,30 Wib Sdr. BAGOT menelphone Terdakwa

menyuruh berangkat sekira jam 24.00 Wib, menuju arah Bogor dan

menunggu di Jalan Tol Jagorawi, sekira pukul 01,00 Wib Terdakwa

beradadi Jalan Tol Jagorawi Terdakwa berhenti dibawah Lampu
Penerangan Jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi

keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan bahwa

Terdakwa sudah berhdnti dibawah lampu penerangan jalan dan Sdr.

BAGOT sudah Terdakwa beritahu cirl-ciri kendaraanTerdakwa, tidak

lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib, ada mobil minibus Xenia Silver

dengan No.Pol: B 10... datang dari samping kanan berhentidldepan

mobil Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr. BAGOT menelphone

\bahwa dirinyasudah sampai dekat mobilTerdakwa, kendaraan
\\

iturunkan oleh Sdr.EWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan yang

emindahkan (mengangkut) karung yang berisi ganja selanjutnya dari

:endaraan Xenia turan seorang lakl-laki menghampiri kendaraan,

kemudian saksl SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutnya

barang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada didalam ke mobil

minibus Xenia silver cHangkut oleh saksi SYARIFUDDIN dan dibantu

oleh penumpang dari mobil minibus tersebut, setelahnya berhasil

memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung masing-

masing pergi kearah Bogor. Selanjutnya Terdakwasambil jalan di Jalan

Tol Jagorawi Terdakwa menunggu telephone dari orang yang akan

mengambil sisa ganja sebanyak 8 (delapan) karung, sambil Terdakwa

mencari jalan ke luar untuk berputar balik arah ke Jakarta, kemudian di

Jalan Tol Jagorawi KM 23/60 Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti

dulu untuk buang air kecil (kencing), dan sewaktu Terdakwa mau naik

kemball ke mobil tlba-tiba Terdakwa ditangkap, bersama-sama dengan

saksi SYARIFUDDIN yang sedang berada didalam mobil, sedangkan .

Sdr. ERWIN lolos melarlkan diri karena duduk di pintu sebelah kiri/

r
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kemudian setelahnya Terdakwa dan adik Terdakwa tertangkap oleh

petugas langsung dilakukan penggeledahan dan dari dalam kendaraan

jenis tronton No.Pol: BK 8232 BM yang Terdakwa kemudikan

ditemukan 8 (delapan) karung berisi ganja, kemudian Terdakwa berikut

barang bukti dibawa ke BPNP Jawa Barat.

- Bahwa Terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1(satu) kilogram tidak mempunyai Ijin dari yang berwenang. ^

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806/V1I/2014/BALAI lAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014. terhadap
barang bukti yang dIsNa dari Terdakwa 2AINUDDIN Bin SAFI'I (Aim)

dengan hasil pengujlar^terhacfap batang, bunga, biji, daun dan ranting
kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja

dengan Kesimpulan GSmja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan 1

menurut Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diati», diatur dan

diancam pidana dalam P^l 113 ayat (2) Jo Pasal 132 a^ (1) Undang-
J^Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ebih subsidair:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFIM (Aim) bersama-sama dengan
saksi SYARIFUDDIN (dalOT berkas terpisah) dan Sdr. ERWIN (DPO) pada

hari Minggu tanggal. 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-

tidaknya pada suatu w^ctu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya

dalam tahun 2014, bertempat diderah Jalan Tol Jagorawi Km. 23/600

Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan

Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebaglan besar saksi-saksi berada di

Bandung dan Terdakwa di tahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan

Negeri Bandung bewenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini,

percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, men^ngkut, atau mentransito Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram seban^^
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kurang lebih 200.000 gram, yang dUakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

Berawal pada hari Seiasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wib,

sewaktu Terdakwa seckang berada dirumahnya di Dusun I Desa Sintis

Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli SerdangProvinsi Sumatera Utara di

telephone oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobil

miliknya, karena mau btilan Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya,

tetapi kalau mau sehari setelah Ramadhan (puasa) Terdakwa

menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014

sekira 15.30 Wib Terdalwa di Telephone kembali oleh Wan BG apakah

jadi berangkat keija ke Aceh atau tidak dan Terdakwa

menyanggupinya. Setanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014

sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menemui

Sdr. WAN BG dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan

Sdr. WAN BG yang langsung mengajak Terdakwa ke bengkel dimana

mobil tersebut berada, karena menurut Sdr, WAN BG mobil baru di

servis remnya, kemudian Sdr. WAN BG memberikan kunci kontak,

STNK, KIR dan uang oeperasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

fupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta

piah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal

Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju

ekanbaru dengan menggunakan jenis Tronton No.Pol. BK 8232 BM

ditemani oleh adik Terdakwa yaitu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.

EWIN, sewaktu dipeijalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa di telephone

oleh Sdr. WAN BG membehtahukan bahwa didalam Box kendaraan

tersebut ada barang (ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudian pada

hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa

sampai di Pekanbaru untuk mencari muatan untuk ke Jakarta, dan

mendapatkan orderan dari Pekanbaru tetapi muatanya berada di Jambi,

seteiah itu Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan sampai di

Jambi pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib

langsung menuju ke tempat orderan yang berupa barang mainan yang

akan dikirim ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli

2014 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa sampai di tempat bongkar

barang mainan tersebut di Jl. Raya Prancis Pergudangan Pantai Inds
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Dadap Blok Q, sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai bongkar,

Terdakwa lansung memarkirkan kendaraan di tempat bongkar barang

tersebut dan beristir#iat bersama dengan saksi SYARIFUDDIN dan

Sdr ERWiN. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.30

Wib Terdakwa meneleptione Sdr. WAN BG untuk menanyakan barang

titipan miiik Sdr. WAN BG disimpannya dimana dan mau dikirim kepada

siapa, dan Terdakwa diberitahu bahwa barang (ganja)nya disimpan di

depan dinding kenderaan jenis Tronton No. Pol: BK 8232 BM tersebut,

kemudian Terdakwa membongkarnya dengan obeng sedangkan saksi

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar kendaraan untuk

mengawasi keadaan sekitarnya dan setelahnya Terdakwa membongkar

dinding bagian atasnya terliliat ada tumpukan karung, seianjutnya

karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan

ke bagian sebelah kiri dekat pintu samping dan setelalinya dihitung

karung yang berisi ganja terebut berjumlah 13 (tiga beias) karung, dan

dari setiap karung ada tandanya berupa cat warna kuning dan merah,

seianjutnya selesai membongkar Terdakwa menelephone lagi kepada

Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa orang yang mengambil barang

"ersebut, dan Sdr. WAN.BG memberitahukan bahwa orang yang akan

engambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa. dan Sdr.

IVAN BG mengirimkan 2 No.HP yang yang akan mengambil ganjanya
aitu 087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama

BAGOT. Pada hari Ssfbtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib

Sdr. BAGOT menelephone Terdakwa menyuruh berangkat sekira jam

24.00 Wib, menuju arah Bogor dan menuggu di Jalan Tol Jagorawi,

sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berada di Jalan Tol Jagorawi

Terdakwa berhenti dibawah Lampu Penerangan Jalan, kemudian Sdr.

Bagot menanyakan posisi keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhenti dibawah lampu

penerangan jalan dan Sdr.BAGOT sudah Terdakwa beritahu ciri-ciri

kendaraan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib, ada

mobil minibus Xenia Silver dengan No. Pol: B 10... datang dari samping

kanan berhenti didepan mobil Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr.

BAGOT menelphone bahwa dirinya sudah sampai dekat mobil

Terdakwa, seianjutnya dari kendaraan Xenia turun seorang laki-l^
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menghampiri kendaraan, kemudian saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.

EWIN juga turun, selanjgtnya barang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung
yang ada didalam kendSaraan diturunkan oleh Sdr. EWIN meialul pintu
samping kirl, sedangkan yang nriemlndahkan(mengangkut)karung yang
berlsl ganja ke mobil minibus Xenia Siver diangkut oleh saksi
SYARIFUDDIN dan dibantu oleh penumpang dari mobil minibus
tersebut, setelahnya barhasil memindahkan karung yang berisi ganja
tersebut langsung maslng-masing pegi ke arah Bogor. Selanjutnya
Terdakwa sambil jalan di Jalan Tol Jagorawi Terdakwa menunggu
Telephone dari orang yang akan mengambil sisa ganja sebanyak 8
(delapan) karung, sambil Terdakwa mencari jalan keluar untuk berputar
balik arah ke Jakarta, kemudian di Jalan Tol Jagorawi KM 23/600
Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti dulu untuk buang air kecil
(kencing), dan sewaktu Terdakwa mau naik kembali ke mobil tiba-tiba

Terdakwa ditangkap, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang
sedang berada didalam mobil, sedangkan Sdr.EWIN lolos melarikan diri

karena duduk di pintu sebelah kiri, kemudian setelahnya Terdakwa dan
dik Terdakwa tertangkap oleh petugas langsung dilakukan

nggeledahan dan dari dalam kendaraan jenis tronton No.Pol: BK

32 BM yang Terdakwa kemudikan ditemukan 8 (delapan) karung
ferisi ganja, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BPNP

Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman beratnya 1(satu) kilogram
tidak mempunyai Ijin dari yang yang benwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806A/II/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap
barang bukti yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFn (Aim)
dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting
kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja
dengan kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan \A
menunjt Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika^

f
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan

diancam pidana dalam Pa^l 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUODIN Bin SAFPI (Aim) bersama-sama dengan

saksi SYARIFUDDIN (dalam berkas terplsah) dan Sdr. ERWIN (DPO) pada

hari MInggu tanggal 13 Juli sekira 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014,

bertempat dl daerah Jalan Tol Jagorawl Km. 23/600 Gunung Putri Kab.

Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,

karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan Terdakwa

ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung bewenang

memeriksa dan mengadilinya perkara ini, pecobaan atau pemufakatan jahat

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Goiongan I dalam

bentuk tanaman beratnya meleblhl 1 (satu) kilogram sebanyak kurang

ibih200.000 gram, yang dMakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wib,

jsewaktu Terdakwa sedang berada di rumahnya dl Dusun I Desa Sintis
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di

telephone oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh membawa mobil

millknya, karena mau bulan Rahmadhan 1435 H Terdakwa

menolaknya, tetapl kalau mau sehari setelah Ramadhan (puasa)

Terdakwa menyanggMpinya, kemudlan pada hari MInggu tanggal 29

Juni 2014 sekira 15.30 Wib Terdakwa di telephone kembali oleh WAN

BG apakah jadi berahgkat keija ke Aceh atau tidak dan Terdakwa

menyanggupinya. Selanjutnya pada hari MInggu tanggal 29 Juni 2014

sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menemui Sdr.

WAN BG dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.

WAN BG yang langsuhg mengajak Terdakwa ke bengkel dimana mobil

tersebut berada, karefia menurut Sdr. WAN BG mobil baru di servis

remnya, kemudlan Sdr, WAN BG memberlkan kunci kontak, STNK,KIR

dan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dad
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yang dijanjikannya set^ijiBar Rp. 15.000.000,-(Hmabelasjuta rupiah) dan
sisanya akan dikirim. S^njutnya pada hariKamis tanggal 03 Juli 2014

sekira pukul 08.00 Wib T^rdakwa berangkat menuju Pekanbaai dengan
menggunakan kendaraan jenis tronton No.Pol: BK 8232 BM ditemani

oleh adik Terdakwa yaitli saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN, sewaktu
diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa di telephone oleh Sdr. WAN
BG memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada

barang (ganja) dan menyuruh hatl-hati, kemudian pada hari Jum'at
tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di

Pekanbaru untuk mencari muatan ke Jakarta, dan mendapatkan
orderan dari Pekanbaru tetapi muatanya berada di Jambi, setelah Itu

Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan sampai di Jambi pada hari
Senin tanggal 07 Juli 2014seklra 06.00 Wib langsung menuju ke tempat
orderan yang berupa barang mainan yang akan dikirim ke Jakarta.

Selanjutnya pada hari Jum^at tanggal 11 Juli 2014 sekira pikul 05.30
Wib Terdakwa sampai ditempat bongkar barang mainan tersebut di Jl.

Raya Prancis Pergudangan Pantal Indah Dadap Blok G. sekirapukul
setelah selesai bongkar, Terdakwa langsung memakii1<an

pndaraan di tempat bongkar barang tersebut dan beristirahat bersama
ngan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. ERWIN. Pada hari Sabtu tanggal
Juli 2014 sekira 10.30 Wib Terdakwa menelephone Sdr. WAN BG

untuk menanyakan barang titipan milik Sdr. WAN BG disimpan dimana
dan mau dikirim kepada siapa, dan Terdakwa diberitahu bahwabarang
(ganja)nya disimpan di depan dinding kendaraan jenis tronton No. Pol:
8232 BM tersebut, kemudian Terdakwa membongkarnya dengan obeng
sedangkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggudiluar
kendaraan untuk mei^awasi keadaan sekitarnya dan setelahnya
Terdakwa membongkar dinding bagian atasnya terllhat ada tumpukan
karung, selanjutnya karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh

Terdakwa dipindahkan ke bagian sebelah kiri dekat pintu samping, dan
setelahnya dihitung kanjng yang berisi ganja tersebut beijumlah 13
(tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat
warna kuning dan merah, setelahnya selesai membongkar Terdakwa

menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa
orang yang akan mengambil barang tersebut. dan Sdr. WAN B

^^^17.00
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memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil barang tersebut

akan menghubungi Ter^akwa, dan Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No.HP

yang akan mengambil ^janya yaitu 087774717050 atas nama IWAN
dan 081218851073 atas nama BAGOT. Padahari Sabtu tanggal 12 Juli

2014 sekira pukul 23.30 Wib Sdr. BAGOT menelephone Terdakwa

menyuruh berangkat sekira pukul 24.00 Wib, menuju arah Bogor dan

menunggu di Jalan To! Jagorawi, sekii^ pukul 01.00 Wib Terdakwa

berada di Jalan Tol Jagorawi Terdawa berhenti dibawah Lampu

Penerangan Jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi

keberadaan Terdakw®, dan Terdakwa memberitahukan bahwa

Terdakwa sudah berh^hti dibawah lampu penerangan jalan dan Sdr.

BAGOT sudah TerdalOiva beritahu ciri-ciri kendaraan Terdakwa, tidak

lama kemudian sekira 0ukul 02.00 Wib, ada mobil minibus Xenia Silver

dengan No. Pol; B 10... datang dari samping kanan berhenti didepan

mobil Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr. BAGOT menelphone

bahwa dirinya sudah sampai dekat mobil Terdakwa, selanjutnya dari

kendaraan Xenia turun seorang laki-laki menghampiri kendaraan,

^ kemudian saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutnya

)arang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada didalam kendaraan

tunjnkan oleh Sdr. EWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan yang

lemindahkan (mengangkut) karung yang berisi ganja ke mobil minibus

<enia silver diangkut oleh saksi SYARIFUDDIN dan dibantu oleh

penumpang dari mobil minibus tersebut, setelahnya berhasil

memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung masing-

masing pergi ke arah Bogor. Selanjutnya Terdakwa sambil jalan di

Jalan Tol Jagorawi Terdakwa menunggu telephone dari orang yang

akan mengambil sisa ganja sebanyak 8 (delapan) karung, sambil

Terdakwa mencari jalan ke luar untuk berputar balik arah ke Jakarta

kemudian di Jalan Tol Jagorawi Km 23/600 Gunung Putri Bogor

Terdakwa berhenti dulu untuk buang air kecil (kencing), dan sewaktu

Terdakwa mau naik kdmbali ke mobil tiba-tiba Terdakwa ditangkap,

bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang sedang berada

didalam mobil, sedan^tcian Sdr. EWIN lolos melarikan diri karena duduk
di pintu kiri, kemudian setelahnya Terdakwa dan adik Terdakwa

tertangkap oleh petugas langsung dilakukan penggeledahan dan dari
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dalam kendaraan jenis tronton No.Pol; 8232 BM yang TenJakwa
kemudikan ditemukan 8 (delapan) karung berisi ganja, kemudian
Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BPNP Jawa Barat.

BahwaTerdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai. atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari
yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan gerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014. terhadap
barang bukti yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFPI (Aim)
dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting
kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja
dengan Kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I
menurut Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Markotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasai 132 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang. bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

mum tanggal 17 Pebiiuarl 2015 NOMOR REK PERK. :PDM-

I89/BDUNG/10/2014 yang|)ada pokoknya menuntut:

Menyatakan ZAINUDDN Bin SYAFri bersalah melakukan tindak

pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menjadi perantara
dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Golongan T sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

ayat(2) Jo Psal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Menjatuhkan Pidana terhadap ZAINUDDIN Bin SYAFri dengan Pidana
Matl.

Menetapkan barang bukti berupa:

- Ganja seberat 200 Kg (sesuai Berita Acara tanggai 19 Agustus 2014
telah dimusnahkan sebanyak 190 Ka) dan disisihkan seberat

9.699,700 gram (sisa hasil pengujian)'̂
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- 1(8atu) unit Kenderaan No. Pol; BK 8232 BM, Mode/Jenis: Mobil

Beban/Tangki Trenton, Merk Mitsubishi, Type FU 410 U-11000,

tahun 2003, Wama Biru, No Rangka: FU410U-550004, No. Mesin:

6D40-S18210,STNK an. PT. Karya llham Masa alamat Jl. Bantam

No. 3Medan.

- 1(satu) buah STNK asli kenderaan No. Pol: BK 8232 BM an. PT.

Karya llham Masa.

- 1(satu) buah Buku Uji Berkala Bermotor No. Pol: BK 8232 BM, No.

Uji Berkala MDN 57231 A Dipergunakan daiam perkara atas nama

SYARIFUDDIN Bin SAFn.

- 1(satu) buah KTP NIK 120726311263112620213 an. ZAINUDDIN.

- 1(satu) buah SIM B II Umum No. 6012072713283 an ZAINUDIDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1(satu) unit HP Merk Samsung Warna Hitam Imei

354849/05/997829/8 berikut sim card Telkomsel No. Panggil

082117073446(milikTsk. Zainuddin)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tututan Jaksa Penuntut Umum

rsebut Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Maret 2015 Nomor :

328/Pid.Sus/2014/PN.Bdg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa: ZAINUDDIN BIN SAFPI telah terbukti secara

syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pIdanaTanpa Hak

atau melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Tanaman Ganja, yang beratnya meiebihi IKg, perbuatan tersebut adalah

permufakatanjahat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama:

20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda Rp: 2.000.000.000,- (dua

milyard rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara

selama: 6 (enam) bul^m;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka^
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4. MenetapkanTerdakwatetap ditahan.

5. Menetapkan Barang Buktberupa:

a. Ganja seberat 200 K9;.(®esuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014

telah dimusnahkai^, sebanyak 190 Kg) dan disisihkan seberat

9.699,7000 gram (sisa^hasil pengujian), dirampas untuk dimusnahkan;

b.1 (satu) unit Kendraan No. Pol: BK 8232 BM, Model/Jenis: Mobil

Beban/Tangki Tronton, Merk Mistubishi, Type FU 410 U-11000,tahun

2003, Warna Biru, No. Rangka: FU410U-550004,No.Mesin: 6D40-

S18210,SINK an. PT.Karya Hham Masa alamat Jl. Bantam No. 3

Medan, dan:

c. 1(satu) buah STNK asli Kendaraan No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Karya

Hham Masa, dan:

d.1 (satu)) buah buku Ujl Berkala Bennotor No.Pol: BK 8232 BM, No. Uji

Berkala: MDN 57231 A.

Dirampas untuk Negara.

1(satu)buah KTP NIK 1207263112620213 an. ZAINUDDIN, dan:

'(%^(satu) buah SIM BII Umum No.6012072713283 an. ZAINUDDIN.
ikembalikan kepada Terdakwa.

(satu)unit HP Merk Samsung warna Hitam Imei 354849/05/997829/8

berikut sim card Telkomsel No Panggil 082117073446 (milik

Terdakwa.ZAINUDDIN).dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp: 5000,-(lima

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret

2015 telah mengajukan pemiohonan pemerlksaan dalam tingkat banding

dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa

tanggal 01 September 2014, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal 21 April 2015, dari^ memori banding manayaiberitahukan kepada
Terdakwa tanggal 22 April 2015, dengan seksama
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Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, telah

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing
terhitung sejak 20 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015, dengan

seksama;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang
oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan

seksama berkas perkara i.c surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (Requisitoir)
dari Jaksa Penuntut Umum, dan Turunan Resmi putusan Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 23 Maret 2015,Nomor 1328/Pid.Sus/2015/PN.Bdg

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan

mempelajari dengan sek^ma perkaranya, balk dari berita acara

penyidikan. berita acara sidang, pertimbangan hukum dan kesimpulan

Pengadilan Negeri dalam putusannya maupun dari memori banding yang
' "V \
i?/NtW^iajukan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan

j.. ...tesimpulan Pengadilan Negen yang berpendapat bahwa Terdakwa telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114ayat (2) Jo. Pasal 132

ayat (1) UU Rl No.35 thn 2G09 tentang Narkotika adalah tepat dan benar

menurut hukum sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan

diambil aiih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini

pada tingkat banding dan oleh karenanya Memori Banding dari Jaksa

Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan

benar, oleh karena itu akan diambil dan dijadikan pertimbangan Pengadilan

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Maret 201^omor:
1328/Pid.Sus/2014/PN.Bdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan^
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkal Peradilan ;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada

Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dengan selama Terdakwa berada

dalam tahanan;

Menimbang, baliwa Terdakwa yang sejak di tingkat Penyidikkan

telah ditalian sesuai deng)in prosedur hukum yang sah maka terliadap

terdakwa diperintahkan tet# berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No : 35

thn 2009 tentang NarkotW serta peraturan Perundang-Undangan lainnya

yang ber$angkutan;

ME N G A D I L I

- Menerhna permtotaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23

Maret 2015 Hormr 1328/Pid.Sus/2015/PN.Bdg, yang dimintakan

banding tersebut;

Menetapkan Tei^akwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan igar Tedakwa membayar biaya perkara dalam

kedua tlngk€^ peradilan, yang ditingkat banding sebesar

Rp.2.500,- (Duarlbu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diptituskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi ©andung pada hari, R A B U tanggal 27 Mei

2015 oleh kami Dr (HC) #TRIA US GUMAY, S.H., sebagai Ketua Majelis
dengan ABID SALEH NttTOROFA, S.H. dan DJERNIH SITANGGANG,

Bc.lp.jS.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan TinggI Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor

117/Pen/Pld.Sus/2014/Pt.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding, d^ putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan UMAR BASRI, S.
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sebagai Panitera Penggai^, aican tetapi tanpa hadirnya Jaicsa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

•L-iO-
ABID SALEH MENDROFA, S.H.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp.

HAKNM KETUA MAJELIS,

Dr. (He) 5ATRIA US GUMAY, S.H

PANITERA PENGGANTI,

UMAR BASRI, SH
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