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PUTUSAN

Nomor 1328/PidSus/2014/PN.BDO. (Nailcotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pen^dilan Negeri KlsXA. Kfaxisus Randimg yang memeriksa dan

perkararpeikaia Pidana Biasa pada tingjcat pertama dalam Acara Pemeriksaan biasa pada
tmgkat pertama, telah menjatuhkan putusan sd)agai berikut dalam perkara Tenlakwa:

Nama Iragakap :ZAINUDDIN BinSAFri(Alm)

Tempatlahir : Lhokseumawe,

Umur/tanggal lahir : 52 Tahuii/3l Desember 1962

Jenis kelamin :Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempattinggai : JL£rianBaiatPasar7DesaSanpaliKec.Percut Sei Tuan

Kab. Deli Serdang Propinsi Smnatera Utaia (sesuai KIP) dan

Dusun I Desa Sintis Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang

Prc^nnsi Sumatera Utara (alamat rumah skarang).

Pekeijaan ;Pengemudi

Pendidikan : -

Bahwa Terdakwa telah ditahan beidasaikan Perintah Penetapan Penahanan sebagai

berikut:

1. Penyidik,sgaktgl: 18Juli2014s^dtgl:6Agustus2014;

2. Pecpanjangan Penuntut Umum, s^ak 1 Agustus 2014 s/d tgl: 15 September

2014;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan N^ri Bandung ke l,sejak 16 September

^ 2014 s/dtgj: 15 0ktober2014;

4. Popanjangan Ketua Pengadilan Negeii Bandung ke2^ak tgl 16 (October 2014

s/d tgl 14November2014;

5. Penuntut Umum, sejak 27 Oktober s/dtgl; 15 November 2014;

6. Hakim Pengadilan Negeh Bandung sgak t^: 11 Novanber 2014 s/d 10

Desember 2014;
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7. Peqwnjangan Kctua Pengadtlan Negeri Bandung waldl^jak scjak tl

Desember2014 s/d^ 8F^miari201S;

8. Perpanjangan Kctua Pengadilan Tinggi Ramfawig yang Ke: 1, sejak tgl:09

Feinnian 2015 s/d 10 Manet2015;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang Ke:n. sejak tgl 11 Maret

2015s/d9AiHil2015;

Bahwa Teidakwa dalam peikara ini didampingi oleh Para Pembela atau Penasebat

Hukumnya : 1.ARI StJKMA DRAJAT,SH. 2J)ANDI KARYANA.SH. 3. HARI

MURTI AGUNG PURWANTO,SH 4.HELMI YUNIAR,Sa Advokal/Penasehat

Hukum dari Kantor Hukum Ari &Rekan» bericantor di Jin: Sersan B^uri Komplek

Setiabudi R^ency Wing 1. Kav.36/A3. Kota Bandung, b^dasarkan Penetapan

Penunjukan Ketua MqelisHakim Pengadilan Negeri Kls.LA.Khusus Bandung, pada

tgl; 24 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telahmembacabeitas peikara;
- Telah mendengar keteiangan saksi-saksi, dan keterangan Teidakwa;

- Telah memeriksa baiang bukti dipersidangan;

- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan Han

diserabkan dipersidangan pada ban. Selasa 17 Pebniari 2015, yang pada

pokoknya menuntut siqxtya Miyelis Hakim Pengadilan N^ri KlsXAKhusus

Bandung yang memeriksa dan mengdili peikara ini memutuskan sebagai berikut
1. Menyatakan ZAINUDDIK Bin SYAFFI bersalah melakukan tinHnk pidana

'Tercobaanataupemufakatan jahat tanpa hakataumelawan hukum menawaikan

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi peiantaia daiam bal jual beli, menukar,

menyeiabkan atau menerima Narkotika Golongan F* stiMigaimana diatur dan

diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat(2) Jo Psal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor35 Tahun2009tentang Naricotika.

2. Menjatuhkan Pidana t^faadap ZAINUDDIK Bin SYAFFI dengan Pidana Mali.

3. Menet^ftoibarangbuktibenqm:

- Gaiyasd)eiat200Kg(sesuaiBeritaAcaiatan^al 19 Agustus 2014 telah

dimusnahkan s^iai^ak 190 Kg) dan disisihkan sd3eiat 9.699,700 gram

(sisabasilpengiyian)'

- l(satu) unit Koideraan No. Pol: BK 8232 BM, Mode/Jenis: Mobil

Bd)anArangJd Tionton, Merk Mitsubishi, Type FU 410 U-11000, tahun

2003. Wama Bini. NoRan^ FU410U-550004, No. Mesin: 6D40-

18210,STNK an. PT. Karya Ilham Masa aiamat JL Bantam No. 3Medan.
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- l(satu) buah STNK asli kenderaan No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Karya
llham Masa.

- l(satu) buah Buku Uji Berkala Bermotor No. Pol: BK 8232 BM, No. Uji
Berkala MDN 57231 A Dipergunakan dalam perkara atas nama

SYARIFUDDIN Bin SAFI'I.

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

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

Dikembalikan kepadaTerdakwa,

- l(satu) unit HP Merk Samsung Wama Hitam Imei 354849/05/997829/8

berikut Sim card Telkomsel No. Panggil 082117073446(milik Tsk.

Zainuddin)

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

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa melalui Para Pembela/Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota
Pembelaan atau Pleidoi secara tertulis, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan,
pada hari. Selasa tgl:24 Februari 2015, kemudian diperbaiki karena ada salah pengetikan
dan diserahkan kembali dipersidangan pada tgl 2 Maret 2015, selengkapnya
sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan pada pokonya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Poin 2 (dua) tersebut diatas yang
menuntut Pidana terhadap ZAINUDDIN Bin SYAFIT dengan Pidana Mati menurut

kami Penasehat Hukum adalah tidak berdasar hukum oleh karena Terdakwa hanya
dalam kapasitas membawa Narkotika Golongan I jenis ganja yang diperalat oleh

jaringan Narkotik dengan memanfaatkan tekanan ekonomi TERDAKWA, sehingga
dalam hal ini TERDAKWA adalah korban jaringan Narkotik dan yang hams dibrantas
adalah kejahataimya bukan orang yang menjadi korban dari kejahatan itu sendiri;

Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa mohon keringanan Majelis Hakim yang Mulia
agar Terdakwa diberi kesempatan untuk hidup dengan pertimbangan :

- Terdakwa belum pemah dihukum;

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan,
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai

tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak. yang apabila dijatuhkan

hukuman mati akan menimbulkan masalah sosial baru;

Terdakwa ada harapan untuk bisa hidup dengan berkelakuan baik.
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Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain,
mohon putusanseadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tersendiri mengajukan pula pembelaan
secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2015 selengkapnya sebagaimana terlampir pada
Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bapak/ Ibu Hakim yang Mulia dan Bapak Jaksa yang terhonnat, tolong saya, tolong
berikan kesempatan untuk menata dan memperbaiki kehidupan masa depan keluarga,
anak-anak dan cucu saya, berikan saya kesempatan untuk yang pertama dan terakhir
kalinya, berikan kesempat untuk hidup, untuk bertobat, untuk beribadah, untuk memeluk

anak-anak dan cucu saya karena saya sadar dengan umur saya sekarang sudah kepala 5,
mungkin memang sudah tidak akan lama lagi hidup didunia ini. Berikan kesempatan
kepada saya yang Mulia untuk membenahi ini semua.

Bapak/Ibu Hakim yang Mulia dan Bapak Jaksa yang terhormat, saya menangis setiap
hari, saya berdoa tiap detik karena saya tidak akan menyangka akan dihadapkan dengan
kematian. Bapak/Ibu Hakim yang Mulia demi Allah SWT, demi nama anak-anak, cucu
dan masa depan keluarga saya, saya bertobat demi nama Allah SWT tolong saya, saya
bukan residivis, saya bukan penjahat apalagi bagian dari sindikat mafia narkoba, saya
hanya seorang sopir yang menjadi korban daripada permainan para mafia narkoba,
tolong saya, beri saya kesempatan yang pertama dan yang terakhir kalinya untuk hidup,
untuk bertobat, untuk beribadah, untuk memeluk dan melihat anak-anak dan cucu-cucu

saya tumbuh berkembang walau hanya didalam penjara, tolong saya, sekali lagi tolong
saya, beri saya kesempatan pertama dan terakhir kalinya saya bertobat demi Allah SWT

saya bertobat, tolong ringankan vonis saya, saya mohon sedalam-dalamnya, dengan rasa

kemanusiaan, saya yakin Bapak/Ibu Hakim masih mempunyai hati untuk meringankan
vonis saya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Para

Pembela/Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik
secara tertulis pada han.Senin tgl: 9 Maret 2015 yang selengkapnya sebagaimana
terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan Terdakwa melalui Pembela/ penasehat
Hukumnya menyampaikan Duplik Secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya sebagaimana persidangan yang lalu dengan tambahan mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam bentuk hukuman
penjara dibawah 20 tahun, tidak hukuman mati atau hukuman seumur hidup, karena
Terdakwa juga punya seorang istri dan anak yang masih kecil yang mengharapkan
Terdakwa masih dapat hidup dan berkumpul kembali dalam keluarga;
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Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke
Pengadilan Negeri Kls.I.A. Khusus Bandung, dengan Dakwaan SUBSIDIARITAS
sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin SYAFIT (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 setidak-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 Negeri Bandung berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menajdi perantara dalam
jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang
dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

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

Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Sintis Kec. Percut Sei

Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di telephone oleh WAN BO
(DPO) untuk menyuruh keija membawa mobil miliknya, karena mau bulan
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 Terdakwa di telephone kembali oleh
WAN BG apakah jadi berangkat 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 langsung
mengajak Terdakwa ke bengkel dimana mobil tersebut berada, karena menurut

Sdr WAN BG mobil baru diservis remnya, kemudian Sdr.WAN BG memberikan

kunci kontak, STNK,KIR dan uang Operasional sebesar Rp: 5.000.000,-(hma
juta rupiah) dari yang dijanjikannya sebesar Rp: 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juli
2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan
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menggunakan kenderaan jenis tronton No. Pol: BK 8232 BM ditemani oleh adik

Terdakwa yaitu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.EWIN, sewaktu dipeqalanan
Medan-Pekanbaru Terdakwa di telephone oleh Sdr WAN BG memberitahukan
bahwa didalam Box kendaraan tersebut ada barang (ganja) dan menyunih hati-
hati, kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Mi 2014 sekira pukul 15.00 Wib
Terdakwa sampai di Pekanbaru iintuk mencari muatan untuk 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 2014 sekira pukul 06.00 Wib langsung menuju ke tempat orderan
yang benipa barang mainan yang akan dikirim ke Jakarta. Selanjutnya pada hari
Jum at tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 5.30 Terdakwa sampai di tempat
bongkar barang mainan tersebut di Jl.Raya Prancis. Pergudangan Pantai Indah
Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai bongkar, Terdakwa
langsung memakirkan kendaraan di tempat bongkar barang tersebut dan
beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDIN 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 membongkamya dengan obeng
sedangkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar kenderaan
untuk mengawasi keadaan sekitamya dan setelahnya Terdakwa membongkar
dinding bagian atasnya teriihat ada tumpukan karung, selanjutnya karung-karung
yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke bagian sebelah kiri
dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang berisi ganja tersebut
beijumlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat
wama kuning dan merah, setelahnya selesai membongkar Terdakwa
menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa yang akan
mengambil barang tersebut, dan Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa orang
yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan
Sdr.WAN BG mengirimkan 2 No.HP yang akan mengambil ganjanya yaitu
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 menyunih berangkat sekira jam 24.00 Wib, menuju arah
Bogor dan menunggu 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
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Terdakwa meberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhenti dibawah lampu

penerangan jalan dan Sdr.BAGOT sudah Terdak\ra beritahu ciri-ciri kenderaan

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 menelephone bahwa

dirinya sudah sampai dekat mobil Terdakwa, selanjutnya dari kendaraan Xenia

turun seorang laki-laki menghampiri kendaraan, 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), 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 din karena duduk dipintu 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 8 (delapan) karung berisi ganja,
kemudia Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak

mempunyai ijin dari yang berwenang.

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 SAFFI (Aim) dengan hasil
pengujian terhadap batang, bunga,biji, daun dan ranting kering, wama hijau
kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Ganja
Positif (+), termasuk Narkotika Golongan 1menurut Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFFI (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 setidak-tidaknya pada suatu waktu

daiam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di daerah

Jaian 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 Negeri Bandung

berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat

tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram sebanyak 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 Kec. Percut Sei

Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di telephone oleh WAN BG

(DPO) untuk menyuruh keija membawa mobil miliknya, karena mau bulan

Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya, tapi kalau mau sehari setelah

Ramadhan (puasa) Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu

tanggal 29 Juni 2014 sekira 15.30 Wib Terdakwa di telepohone kembali oleh

WAN BG apakah jadi berangkat 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 langsung

mengajak Terdakwa ke bengkel dimana mobil tersebut berada, karena menurut

Sdr. WAN BG mobil baru diservis remnya, kemudian Sdr. WAN BG

memberikan kunci kontak, STNK, KIR dan uang operasional sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dari yang dijanjikannya sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas jutarupiah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada

hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat

menuju Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan jenis tronton No.Pol: BK

8232 BM ditemani oleh adik Terdakwa yaitu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.
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EWIN. scwaktu dipeijalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa di telephone oleh Sdr.
WAN BG memberitahukan 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 muatannya
berada di Jambi, setelah 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 bongkar barang mainan tersebut di Jl, Raya Prancis
Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai
bongkar, Terdakwa langsung memakirkan kendaraan di tempat bongkar barang
tersebut 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 membongkamya
dengan obeng sedangkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di
luar kendaraan untuk mengawasi keadaan sekitamya dan setelahnya Terdakwa
membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya
karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian
sebelah kiri dengan pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang berisi
ganja tersebut bequmlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada
tandanya berupa cat wama 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 BG

memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil barang tersebut akan
menghubungi Terdakwa, dan Sdr. WAN BG mengirimkan 2No.HP yang akan
mengambil ganjanya yaitu 087774717050 atas nama IWAN DAN

081218851073 atas nama BAGOT. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 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 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
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Terdakwa beritahu ciri-ciri kendaraan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira

pukul 02.00 Wib, ada mobil minibusXema 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,

kendaraan diturunkan oleh Sdr.EWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan
yang memindahkan (mengangkut) karung yang berisi ganja selanjutnya dari

kendaraan Xenia turun seorang laki-laki menghampiri kendaraan, kemudian

saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutQya barang ganja

sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada didalam 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 langsimg masing-masing pergi kearah 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

mencarijalan 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 kembali ke mobil tiba-tiba

Terdakwa ditangkap, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang sedang

berada didalam mobil, sedangkan Sdr. ERWIN lolosmelarikan diri karena duduk

di pintu sebelah kiri, 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 1dalam bentuk tanaman beratnya melebihi l(satu) kilogram

tidak mempimyai ijindari yang berwenang.

- 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 SAFIT (Aim) dengan hasil

pengujian terhadap batang, bunga, biji, daim dan ranting kering, wama hijau

kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan Kesimpulan Ganja

Positif (+), termasuk Narkotika Golongan 1menurut Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.
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Lebih subsidair:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFFI (Aim) bersama-satna dengan saksi
SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ERWIN (DPO) pada hari Minggu
tanggal. 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
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 sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan
Terdakwa di tahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandxmg bewenang
memeriksa dan mengadilinya perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak
atau melawan hukum membawa. mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika

Golongan Idalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebanyak kurang
lebih 200.000 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

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

Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Sintis Kec. Percut Sei

Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di telephone oleh WAN BO

(DPO) untuk menyuruh keija membawa mobil miliknya, karena mau bulan

Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya, tetapi kalau mau sehari setelah

Ramadhan (puasa) Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu

tsiiggfll 29 Juni 2014 sekira 15.30 Wib Terdakwa di Telephone kembali oleh
Wan BO apakah jadi berangkat keija ke Aceh atau tidak dan Terdakwa

menyanggupinya. Selanjutnya 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 barn di servis remnya, kemudian Sdr. WAN BG

memberikan kunci kontak, STNK, KIR dan uang oeperasional sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp 15.000.000,-(lima
belas juta rupiah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal
03 Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru
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 memberitahukan

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
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mendapatkan orderan dari Pekanbaru tetapi muatanya berada di Jambi, setelah

itu Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan sampai di Jambi padahari 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 Francis Pergudangan Pantai Indah

Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai bongkar, Terdakwa

lansung memarkirkan kendaraan di tempat bongkar barang tersebut 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)nya disimpandi depan dinding kenderaan jenis TrontonNo. Pol: BK 8232

BM tersebut, kemudian Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan

saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar kendaraan untuk

mengawasi keadaan sekitamya dan setelahnya Terdakwa membongkar dinding

bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya karung-karung yang

berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian sebelah kiri dekat

pintu samping dan setelahnya dihitung karung yang berisi ganja terebut

beijumlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat

wama kumng dan merah, selanjutnya selesai membongkar Terdakwa

menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa orang yang

mengambil barang tersebut, dan Sdr. WAN.BG memberitahukan bahwa orang

yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan Sdr.

WAN BG mengirimkan 2 No.HP yang yang akan mengambil ganjanya yaitu

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 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, selanjutnya dari kendaraan Xenia
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tunin seorang laki-laki menghampiri kendaraan, kemudian saksi

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutnya barang ganja sebanyak
Ik 5 (lima) karung yang ada didalam kendaraan diturunkan oleh Sdr. EWIN

melalui pintu samping kin, sedangkan yang memindahkan (mengangkut) karung
yang berisi ganja ke mobil minibus Xenia Siver diangkut oleh saksi
SYARIFUDDIN dan dibantu oleh penumpang dari mobil minibus tersebut,

setelahnya berhasil memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung
masing-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 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 membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

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

- Bahwa berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris No.

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

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009
tentang Narkotika.

LEBIH-LEBIH SUBSIDATR:
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Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAFI'I (Aim) bersama-sama dengan saksi

SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) 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 di daerah Jalan Tol

Jagorawi Km. 23/600 Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya padasuatu tempat

yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

KUHAP, karena sebagianbesar 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 menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

sebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Berawal pada hari Selasa t^ggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wib, sewaktu

Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Sintis Kec. Percut Sei

Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di telephone oleh WAN BG

(DPO) untuk menyuruh membawa mobil miliknya, karena mau bulan

Rahmadhan 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 Terdakwa di telephone kembali oleh

WAN BG apakah jadi berangkat 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 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 operasional sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang dijanjikannya sebesar Rp. 15.000.000,-

(limabelas juta rupiah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis

tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju

Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan 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 memberitahukan bahwa di dalam 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 ke

Jakarta, dan mendapatkan orderan dari Pekanbaru tetapi muatanya berada di
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Jambi, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan sampai di Jambi
pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira 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 Francis
Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok G, sekira pukul 17.00Wib setelah selesai

bongkar, Terdakwa langsung memakirkan kendaraan di tempat bongkar barang
tersebut dan beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr.

ERWIN. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira 10.30 Wib Terdakwa

menelephone Sdr. WAN EG untuk menanyakan barang titipan milik Sdr. WAN
BG disimpan dimana dan mau dikirim kepada siapa, dan Terdakwa diberitahu

bahwa barang (ganja)nya disimpan di depan dinding kendaraan jenis tronton No.
Pol: 8232 BM tersebut, kemudian Terdakwa membongkamya dengan obeng
sedangkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu diluar kendaraan
untuk mengawasi keadaan sekitamya dan setelahnya Terdakwa membongkar
dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya karung-karung
yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke bagian sebelah kiri

dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang berisi ganja tersebut
beijumlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat
wama 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 BG memberitahukan bahwa

orang yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan

Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No.HP yang akan mengambil ganjanya 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 Tol Jagorawi, sekira pukul 01.00 Wib
Terdakwa berada di Jalan Tol Jagorawi Terdawa 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: B10... 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
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saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN juga turun, selanjutnya barang ganja
sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada didalam kendaraan ditunmkan 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 arah Bogor. Selanjutnya Terdakwa sambil jalan di Jalan
Tol Jagomwi 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 Jagomwi 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 kiri, kemudian

setelahnya Terdakwa dan adik Terdakwa tertangkap oleh petugas langsung
dilakukan penggeledahan dan dari dalam kendaraan jenis tronton No.Pol: 8232
BM yang Terdakwa kemudikan ditemukan 8 (delapan) karung berisi ganja,
kemudian Terdakwa berikut barang buktidibawa ke BPNP JawaBarat.

- Bahwa Terdakwa 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 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

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

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Para Penasehat Hukumnya
menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau sanggahanya terhadap Dakwaan tersebut;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya di Persidangan, Jaksa

Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi

keteranganya sebagai berikut:

Saksi; 1. LILIK JATMIKO^SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Benar, bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Badan

Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Barat, padahari Minggu Tgl: 13 Juli 2014,

dan seluruh keterangan saksi dalam B.A.P. tersebut sebagaimana diperlihatkan

oleh Hakim Majelis dipersidanganadalah benar;

Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekeijaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini

ditempatkan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Jl.

Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung, sebagai penyidik Bidang

Pemberantasan Narkotika di BNNP Jabar;

- Saksi menerangkan bahwa, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang

pelaku yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan

kedua orang tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika jenis ganja yang teijadi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014

sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri Kab.

Bogor, dan saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama dengan rekan

saksi yang bemama Sdr. EKO YULIANTO, Sdr. CASMO IRAWAN,SH dan

rekan saksi yang lainnya;

- Saksi menerangkan bahwa, setelahnya dilakukan pemeriksaan kedua orang

pelaku tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN

karena diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

golongan I jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai

narkotika jenis ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol: BK

8232 BM untuk disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol

Jagorawi;

- Saksi menerangkan bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedua orang

pelaku tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDINdan SYARIFUDDIN

karena diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

golongan I jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai
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narkotika jenis ganjayang dibawa dariAceh menggunakan truk No.Pol: Bk 8232

BMuntuk disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui ruteJalan TolJagorawi;

Saksi menerangkan bahwa saksi sebelunmya tidak mengetahui dimana dan siapa
pemilik ganja tersebut. namun setelahnya di interogasi Sdr. ZAINUDDIN

mengakui bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol:
BK 8232 BMyaitu padahari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekirapukul 10.00 Wib,

namun Sdr. ZAINUDDIN bairu mengetahui di dalam kendaraan tersebut ada

ganja sewaktu di Peijalanan dari Medan menuju Pekanbaru karena ditelephone
oleh pemilik kenderaannya yaitu Sdr. WAN BG, bahwa didalam mobil ada

barang (diketahui ganja) dan hams hati-hati membawanya, menurut keterangan
Sdr. ZAINUDDIN bahwa dirinya baru mengetahui pastinya didalam kendaraan

tersebut ada ganja yaitu 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 man dikirim kepada siapa, dan
Terdakwa diberitahu bahwa barang (ganja)nya disimpan didepan dinding truk

tersebut dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan

adik Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu diluar

kendaraan untuk mengawasi takut ada orang yang mengetahui, dan setelahnya

membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya

karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian

sebelah kiri dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang berisi

ganja tersebut bequmlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada

tandanya berupa cat wama kuning dan merah, setelahnya selesai membongkar

Terdakwa menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menayakan siapa
orang yang akan mengambil barang tersebut, dan Sdr. WAN BG

memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil barang tersebut akan

menghubungi Terdakwa, dan Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No. HP yang akan

mengambil ganjanya yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073

atas nama BAGOT, dan ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr. IWAN

Ik sebanyak 5 karung di Jalan Tol Jagorawi, sedangkan sisanya masih disimpan

didalam kendaraan (truk) yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan rencananya

ganja tersebut akan ada orang yang mengambilnya, namun Terdakwa keburu

tertangkap dan ganja sisa yang sebanyak 8 karung berisi Ik 200 bungkus disita

oleh petugas;

Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa ganja
yang sebanyak Ik 5 (lima) karung oleh Terdakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang belum dikenalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira
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pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi, namun orang tersebut sebelumnya
menelephone menggunakan tel^hone sebelumnya diberikan oleh Sdr, WAN BG
kepada Sdr. ZAINU0DIN yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama Bagot, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang
mengambil ganja tersebut Sdr. IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum pemah
bertemu, ganja tersebut dipindahkan ke mobil minibus oleh Sdr.

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN dan dibantu oleh salah seorang yang turun dari
mobil minibus tersebut. Sedangkan ganja sisa yang berada didalam mobil truk
sebanyak 8 (delapan) karung rencananya akan diserahkan di wilayah Bogor
belum sempat diserahkan karena belum ada kabar dari orang yang akan
mengambihiya ataupun belum ada kabar dari Sdr. WAN BG selaku pemilik
ganja tersebut. Dan keburu tertangkap oleh saksi bersama tim;
Sakisi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan

Sdr.SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil
membawa ganja tersebut. namaun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya
dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp 15,000.000,-(lima
belas juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 5.000.000,-Oima juta rupiah)
untuk operasioanl di jalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeijaan selesai
atau pulang dari Jakarta. Menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr

SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil
membawa ganja tersebut, namun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya
dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi ang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 5000.000,- untuk operasional di
jalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeijaan selesai atau pulang dari
Jakarta;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN bahwa Sdr.

WAN BG tersebut tinggal di Banda Aeh sedangkan ciri-cirinya yaitu umur Ik 40

tahun, tinggi badan 165 Cm, badan sedang, wama kulit sawo matang, mata biasa,
hidung biasa, rambut pendek, tinggal di Banda Aceh. No. HP Sdr. WAN BG ada

2yaitu 082366266111 (sering digunakan komenikasi) dan 081360200872;
Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr

SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut yaitu
umur Ik antara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 cm, badan sedang,
rambut pendek, logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama
IWAN atau BAGOT dengan No. HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT;
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Saksi menerangkan bahwa setelahnya berhasil mengamankan kedua Terdakwa
dan barang buktinya, selanjuti^ kedua Terdakwa berikut barang buktinya oleh
saksi dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk (Ulakukan pengcmbangan kasusnya;
Saksi menerangkan bahwa s^i dan tim setelahnya berhasil mengamankan
kedua orang tersebut yang telah membawa, mengangkut ganja dengan kenderaan
truck ke Wilayah Bogor, untuk pengembangan kasus selanjutnya saksi 'bersama
tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menerima ganja dari Sdr.
2AINUDDIN di daerah tol Jagorawi Bogor, dengan petunjuk bahwa orang yang
terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan handphone
yaitu 087774717050 atas nama IWAN, dan setelahnya dilakukan pengecekan
temyata orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah

Sdr IWAN;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim berhasil menangkap orang yang diduga
penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli
2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr. IWAN di perumahan Rajeg City
Blok A2 No 9Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang
bukti sebanyak 1(satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja
dengan berat brutto seluruhnya Ik l(satu) Kilo Gram berikut 1 (satu) unit HP
Merk Nokia Wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0

berikut suncard Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana no. HP
tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No.HP 082117073446 milik

Sdr ZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang
yang diduga penerima ganja dan Sdr. ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap
Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah
mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja
dikemas dalam karung dan ganja tersebut dari truk tronton dan dipindahkan ke
dalam mobil minibus yang tegadi pada minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul
01.30 Wib, selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumahnya Terdakwa Sdr.
IWAN;

Saksi menerangkan bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan Sdr. IWAN

mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut
disimpan disamping rumahnya sdanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014
sekira pukul 12.00 Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di perumahan
Rajeg City Blok A2 No 9 Desa Rajeg Kec, Rajeg Kab. Tanggerang, dan Sdr.
IWAN langsung menimjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat
penyimpanan ganja, setelah dihitung bersama-sama Sdr. DEDE SUTISNA alias
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IWAN jumlahnya ada sebanydc 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus
berlakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat
bratto seluruhnya Ik 389 (tigk ratus del^>an puluh sembilan) Kilogram. Jadi
jumlah selimtoya yang diamaokan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga
ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja
dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram;
Saksi menerangkan bahwa m^urut ketwangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN bahwa ganja tersebut (Hdapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang
lalu kira-kira bulan Juni 2014 namun tanggahiya saksi lupa sebanyak Ik 205 (dua
ratus lima) dan sebagian lagi didapat pada Minggu dini hari tgl 13 Juli 2014
sekira pukul 02.00 Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh
empat) bungkus berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi
ganja dengan brutto Ik 254 (dua ratus lima puluh empat) Kilogram. Namun
sebagian sudah saksi antarkan k^ada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh
sembilan) bungkus dan sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus
berlakban ganja dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 Kilo Gram;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN ganja tersebut adalah milik temannya yang mengaku bemama Sdr.
AHMAD HAERONI alias DCMER, karena orang tersebut yang telah menyuruh
Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN untuk mengambil ganja didaerah Sukabumi
dan Bogor, Sdr. IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja Sdr.
IWAN juga disuruh untuk mengantarkan ganja kepada pembelinya seteiahnya
ada telphone dari Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN dirinya hanya bekega kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk

mendapatkan upah, dan Sdr DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hubungan
famili dengan Sdr. AHMAD HAERONI, hanya sebatas teman;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN menerangkan bahwa dirinya dijanjikan oleh Sdr AHMAD HAERONI

alias DOER mendapatkan upah setiap bungkus/kilogramnya ganja yang berhasil
diantarkan adalah sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), namun dibagi dua
dengan Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER sebanyak Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah) jadi upah bersih ke Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN hanya
sebesar Rp. 60.000,- (enam pulidi ribu rupiah) Atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkaimya;

Menimbang, bahwa atas ketemgan saksi 1tersebut Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarican;
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Safai: 2. MARTABjAN Bibawah sumpah mtoerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Benar, bahwa saksi telah memberikan keterangan dihad^an Penyidik Badan

Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Barat, pada hari Minggu tgl: 13 Juli 2014,

dan seiuruh keterangan saksi dalam B.A.P. tersebut sebagaimana diperlihatkan

oleh Majelis Hdkim dipersidangan adalahbenar,

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekeijaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini

ditempatkan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Jl.

Terusan Jakarta No.50 Antapani Bandung, sebagai penyidik Bidang

Pemberantasan Narkotika di BNNP Jabar;

- Saksi menerangkan bahwa, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang

pelaku sebelumnya telah diamankan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan kedm

orang tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika jenis ganja yang teqadi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira

pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri Kab Bogor,

dan saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama dengan rekan saksi

yang bemama Sdr. EKO YULIANTO, Sdr. CASMO IRAWAN,SH dan rekan

saksi yang lainnya;

- Saksi menerangkan bahwa, setelahnya dilakukan pemeriksaan kedua orang

pelaku tersebut mengaku bemama Sdr, ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN

karena diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

golongan 1 jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai

Narkotika jenis ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. POL: BK

8232 BM xmtuk disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol Jago

Rawi;

- Saksi menerangkan bahwa, setelahnya dilakukan pemeriksaan kedua orang

pelaku tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN

karena diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

golongan 1 jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai

Narkotika jenis ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol:

BK.8232 BM untuk disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol

Jagorawi;
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Saksi menerangkan bahwa s^i sebelumnya tidak mengetahui darimana dan

siapa pemilik ganja tersebut, namun setelahnya di interogasi Sdr. ZAINUDDIN

mengakui bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menggimakan truk No.Pol:

8232 BM yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 10,00 Wib

namun Sdr. ZAINUDDIN bam mengetahui didalam kendaraan tersebut ada

ganja sewaktu dipeijalanan dari Medan menuju Pekanbaru karena ditelphone

oleh pemilik kendaraanya yaitu Sdr. WANBG, bahwa didalam mobil ada barang

(diketahui ganja) dan hams hati-hati membawanya, menumt keterangan Sdr.

ZAINUDDIN bahwa dirinya bam mengetahui pastinya didalam kendaraan

tersebut ada ganja yaitu padahari 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) nya disimpan di depan dinding truk

tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan

adik Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr.EWIN menungu diluar kendaraan

untuk mengawasi takut ada orang yang mengetahui, dan setelahnya membongkar

dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya kanmg-karung

yang berisi ganja tersebut oldi Terdakwa di pindahkan ke bagian sebelah kiri

dekat pintu samping, dan seteishnya dihitung karung yang berisi ganja tersebut

bequmlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung adatandanya bempa cat

wama 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 BG memberitahukan bahwa

orang yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan

Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No. HP yang akan mengambil ganjanya yaitu

087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT, dan

ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr IWAN Ik sebanyak 5 karung di

Jalan Tol Jagorawi, sedangkan sisanya masih disimpan didalam kendaraan (truk)

yang dikemudikan oleh Terdakwa,dan rencananya ganja tersebut akan ada orang

yang mengambihiya, namun Terdakwa kebum tertangkap dan ganja sisa

sebanyak 8 karang berisi Ik200 bungkus disita oleh petugas;

Saksi menerangkan bahwa bahwa menumt keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa

ganja yang sebanyak Ik (5) karung oleh Terdakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang belum dikenalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira

pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi namun orang tersebut sebelumnya

menelphone menggunakan No. HP yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. WAN

BG kepada Sdr. ZAINUDDIN yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan
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081218851073 atas nama BAGOT, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang
mengambil ganja tersebut Sdr. IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum pemah
bertemu, ganja tersebut dipindahkan ke mobil minibus oleh Sdr. SYARIFUDIN
dan Sdr. EWIN dan dibantu oldi seorang yang turun dari mobil minibus tersebut.
Sedangkan ganja sisa yang berada dalam mobil truk sebanyak 8(delapan) karung
rencananya akan diserahkan ke wilayah Bogor belum sempat diserahkan karena

belum ada kabar dari orang yang akan mengambilnya ataupun belum ada kabar
dari Sdr. WAN BG selaku pemilik ganja tersebut. Dan keburu tertangkap oleh
saksi bersama tim;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.
SYARIFUDDIN bahwa dirmya belum mendapatkan keuntungan dari hasil
membawa ganja tersebut, namun Sdr ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya
dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) dan baru dibayar sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk
operasional di jalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeqaan selesai atau
pulang dari Jakarta.

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN bahwa Sdr.
WAN BG tersebut tinggal (H Banda Aceh sedangkan ciri-cirinya yaitu umur Ik
40 tahun, tinggi badan 165 Cm, badan sedang, wama kulit sawo matang, mata
biasa, hidung biasa, rambut pendek, tinggal di Banda Aceh. No. HP Sdr WAN
BG ada 2 yaitu 082366266111 (sering digunakan kumenikasi) dan
081360200872;

Saksi menerangkan bahwa mwiurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut yaitu
umur Ik anatara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 Cm, badan sedang,
rambut pendek, logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama
IWAN atau BAGOT dengan No.HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BA(}OT;

Saksi menerangkan bahwa setdahnya berhasil mengamankan kedua Terdakwa
dan barang buktinya, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang buktinya oleh
saksi dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk dilakukan pengembangan kasusnya;
Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim setelah berhasil mengamankan ke dua
orang tersebut yang telah membawa, megangkut ganja dengan kendaraan truck
ke Wilayah Bogor, untuk pengembangan kasus selanjutnya saksi bersama tim
melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menerima ganja dari
Sdr.ZAINUDDIN di daerah tol Jagorawi Bogor, dengan petunjuk bahwa orang
yang terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan HP yaitu
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087774717050 atas nama IWAN, dan sctelahnya dilalnik-an pengecekan temyata
orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah Sdr.
IWAN;

Saksi menerangl^ b^wa saksi dan tim berhasil menmgkap orang yang diduga
menerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli
2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr, IWAN di Perumahan Rajeg City
Blok A2 No.9 Desa Rajeg Kee. Rajeg Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang
bukti sebanyak 1(satu)bungkus berlakban berisi daun/biji diduga ganja dengan
berat brutto seluruhnya Ik 1(satu) kilo gram berikut 1(satu) unit HP Merk Nokia
wama hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0 berikut

simcard Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana no. HP tersebut
digunakan untuk berkomunikasi dengan No.HP 082117073446 milik Sdr
ZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang
yang diduga penerima ganja dari Sdr ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap
Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah
mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja
dikemas dalam karung dan ganja tersebut diambil dari truck tronton dan
dipindahkan ke dalam mobil minibus yang tegadi pada hari Minggu 13 Juli 2014
sekira pukul 01.30, selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumahnya Terdakwa
Sdr. IWAN;

Saksi menerangkan bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan Sdr. IWAN
mengakui masih meriyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut
disimpan disampmg rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014
sekira pukul 12.00 Wib saksi dan tim melakukan penggeledahan di Perumahan
Rajeg City Blok A2 No 9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab, Tanggerang, dan Sdr.
IWAN lansimg menunjxikkan gudang disamping rumahnya tersebut tempat
penyimpanan ganja, setelah dihitung bersama-sama Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus
beriakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat
brutto seluruhnya Ik 389(tiga ratus delapan puluh sembilan) Kilogram. Jadi
jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga
ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja
dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram;
Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN bahwa ganja tersebut didapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang
lalu kira-kira bulan Juni 2014 namun tanggalnya saksi lupa sebanyak Ik 205 (dua
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ratus lima)bungkus borlakbra bening berisi gaiga dei^an brutto 205 (dua ratus
lima) dan sebagian lagi did^ pada Min^ dini hari 13 Mi 2014 sekira pukul
02,00 Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus
berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi ganja dengan bmtto
Ik 254 (dua ratus Imia puluh empat) KiIog*am. Namim sebagian sudah saksi
antarkan, jumlahnya tersisa 390 (tiga ratus sembilan puluh) puluh bungkus
berlakban berisi ganja dengan totto berat seluruhnya Ik 390 Kilogram;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN ganja tersebut adalah mlik temannya yang mengaku bemama AHMAD
HAERONI alias DOER, karenia orang tersebut yang tdah menyuruh Sdr. DEDE
SUTISNA alias IWAN \mtxk ffiengambil ganja tersebut diderah Sukabumi dan

Bogor, Sdr IWAN hanya kuife, dan selain mehgambil ganja Sdr IWAN juga
disuruh imtuk mengantarkan gtoja kepada pembelinya setelahnya ada telphone
dan Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr DEDE SUTISNA alias
IWAN dirinya hanya bekega kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk

mendapatkan upah, dan Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hubungan
famili denga Sdr. AHMAD HAERONI hanya sebatas teman;

• Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN menerangkan bawa dirinya dijanjikan Sdr. i'̂ IMAD HAERONI alias

DOER mendapatkan upah untuk setiap bungkus/kilogram nya ganja yang
berhasil di antarkan adalah sel^esar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah, namun
dibagi dua dengan Sdr. AHMAD HAERONI Alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) jadi upah bersih ke DEDE SUTISNA alais IWAN

hanya sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi 2tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi: 3. WILMAN KOSWARA. Didepan p^idangan pada pokolQ^a menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubugan keluarga maupun
hubungan pekeijaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini
ditempatkan di Kantor Badan Narkotika Nasioal Provinsi Jabar jl. Temsan
Jakarta No. 50 Antapani Bandung, Sebagai Penyidik Bidang Pemberantasan
BNNP Jabar;
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Saksi menerangkan bahwa, telah melakukan penangk^an tehadtq) dua orang
pelaku yang sebeiumnya telah diamankan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan
kedua orang torsebut diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika jenis gaiya yang teijadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2014
sekira pukul 02,30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri Kab
Bogor, dan saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama dengan rekan
saksi yang bemama Sdr.EKO YULIANTO, Sdr. CASMO IRAWAN, SH dan
rekan saksi yang laiimya;

Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan praeriksaan kedua orang pelaku
tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena

diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1
jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai naikotika jenis
ganja yang dibawa dari Aceh mengunakan truk No.Pol: BK 8232 BM untuk

disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol Jagorawi;
Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua orangtua
pelaku tersebut mengaku bemama Sdr, ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN

karena diduga melakukan penyalahgiinaan dan peredaran gelap narkotika
golongan 1 jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan Han menguasai
narkotika jenis ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol; BK
8232 BM untuk disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui mte Jalan Tol
Jagorawi;

Saksi menerangkan bahwa saksi sebeiumnya tidak mengetahui dimaiij^ dan siapa
pemilik ganja tersebut, namun setelah di introgasi Sdr. ZAINUDDIN mengakui
bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menggunakan Tmck No, Pol, BK 8232

BM yaitu Pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekiia pukul 10.00 Wib, namun
Sdr. ZAINUDDIN baru mengetahui di didalam kendaraan tersebut ada ganja
sewaktu di Pegalanan dari Medan menuju Pekanbaru karena ditelephone oleh
pemilik kendaraannya yaitu Sdr. WAN BG, bahwa didalam mobil ada barang
(diketahui ganja) dan hams hati-hati membawanya, menumt keterangan Sdr.
ZAINUDDIN bahwa dirinya bam mengetahui pastinya didalam kendaraan
tersebut ada ganja yaitu 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) nya disimpan di depan dinding truk
tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan
adik Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar
kendaraan untuk mengawasi takut ada orang yang mengetahui, dan setelah
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membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya

karung-karung yang berisi gai^a tersebut oleh Terdakwadi pmdahkan ke bagian

sebelah kiri dekat pintu sanding, dan setelahdihitungkarung- karung yang berisi

ganja tersebut betjumlah 13 (tigabelas) karung, dan dari setiap karung ada tanda

tandanya berupa cat wama kuning dan merah, setelah selesai membongkar
Terdakwa 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 Terdakwa, dan Sdr WAN BG mengirimkan 2 No HP yang akan

mengambil ganjanya yaitu 08777471 atas nama IWAN dan 081218851073 atas

nama BAGOT, dan ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr. IWAN Ik

sebanyak 5 karung di jalan Tol Jagorawi, sedangkan sisanya masih disimpan

didalam kendaraan (truk) yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan rencananya

ganya tersebut akan ada orang yang mengambihiya, namun Terdakwa keburu

tertangkap dan ganja sisa yang sebanyak 8 karung berisi Ik 200 bungkus disita

oleh petugas;

Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa ganja

yang sebanyak Ik 5 (lima) karung oleh Terdakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang belum dikenahiya pada hari Minggu tanggal 13 Mi 2014 sekira

pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi, namim orang tersebut sebelumnya

menelphone menggunakan telphone yang sebelunmya diberikan oleh Sdr. WAN

BG kepada Sdr, ZAINUDDIN yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang

mengambil ganja tersebut Sdr. IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum pemah

bertemu, ganja tersebut dipmdahkan ke mobil minibus oleh Sdr.

SYARIFUDDIN dan Sdr. EMN dan dibantu oleh salah seorang yang tunm dari

mobil minibus tesebut. Sedangkan ganja sisa yang berada didalam mobil truk

sebanyak 8 (delepan) karung rencananya akan diserahkan di wilayah Bogor

belum sempat diserahkan kaiena belum ada kabar dari orang yang akan

mengambihiya ataupun belum ada kabar dari Sdr.WAN BG selaku pemilik ganja

tersebut. Dan keburu tertangkap olehsaksi bersama tim;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil

membawa ganja tersebut, namun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya

dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.00,- (lima

belas juta rupiah) dan bam dibayar sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

untuk operasional di jalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeijaan selesai
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atau pulang dari Jakarta. WAN BG tersebut tinggal di Banda Aceh sedangkan
ciri-cirinya yaitu umur Ik 40 tahim. tk^ badan 165 Cm, badan sedang, wama
kulit sawo matang, mata biasa, hidui^ biasa, rambut pendek, tinggal di Banda
Aceh. No HP Sdr, WAN BG ada 2 yaitu 082366111 (sering digunakan
komenikasi) dan 081360200872;
Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengarabil ganja tersebut yaitu
umur Ik antara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 Cm. badan sedang,
rambut pendek, logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama
IWAN atau BAGOT dengan No. HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT;

Saksi menerangkan bahwa setelahnya berhasil mengamankan kedua Terdakwa
dan barang buktinya, selanjutnya kedua Terdakwa barang buktinya oleh saksi
dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk dilakukan pengembangan kasusnya;
Saksi menerangkan bah^^^ saksi dan tim setelahnya berhasil mengamankan
kedua orang tersebut yang membawa, mengangkut ganja dengan kendaraan truck
ke Wilayah Bogor, imtuk pengembangan kasus selanjutnya saksi bersama tim
melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menerima ganja dari Sdr.
ZAINUDDIN di daerah Tol Jagorawi Bogor, dengan petunjuk bahwa orang yang
terakhir berkumenikasi dengan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan yaitu
087774717050 atas nama IWjW, dan setelahnya dilakukan pengecekan temyata
orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah

Sdr.IWAN;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim berhasil menangkap orang yang diduga
penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Mi
2014 sekira pukul 2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr. IWAN di

Perumahan Rajeg City Blok A2 No 9 Desa Rajeg. Kab. Tanggerang, dan
ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi
daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto Ik 1(satu) Kilogram berikut 1
(satu) unit HP Merk Nokia Wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei

357879/05/128218/0 berikut suncard Telkomsel No. Panggil 087774717050,
yang mana No.HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No HP

082117073446 milik SdrZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang
yang diduga penerima ganja dan Sdr. ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap
Sdr. DEDE SUTISNA alias, IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah
mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja
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dikemas dalam kanmg dan gaiya tersebut diambil dari tnik tronton dan
dipindahkan ke dalam mobil i^bus yang tegadi pada minggu tanggal 13 Juli
2014 sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya gai^a tersebut dibawa ke rumahnya
TerdakwaSdr.IWAN;

Saksi menerangkan bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan Sdr. IWAN
mengakui masih m&xyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut
disimpan disamping rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014
sekira pukul 12.00 Wib saksi dan tim meldcukan penggeledahan di Perumahan
Rajeg City Blok A2 No 9D^a Rajeg Kec. Rajeg, Kab. Tanggerang, dan Sdr.
IWAN langsung menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat
penyimpanan ganja, setelah dihkung bersama Sdr, DEDE SUTISNA alias IWAN
jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus
berlakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja d^gan berat
brutto seluruhnya Ik 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kilogram. Jadi
jumlah seluruhnya yang diamsaikan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga
ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja
dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram;
Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN bahwa Ganja tersebut didapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang
lalu kira-kira bulan Juni 2014 namun tanggalnya lupa sebanyak Ik 205 (dua ratus
lima) bungkus berlakban bening berisi ganja dengan brutto 2015 (dua ratus lima)
dan sebagian lagi didapat pada minggu dini hari 13 Juli 2014 sekitar pukul 02.00
Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus
berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi ganja dengan brutto
Ik 254 (dua ratus Imia puluh empat) Kilogram, Namun sebagian sudah saksi
antarkan kepada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh sembilan)bungkus dan
sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus belakban berisi ganja
dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 Kilogram;
Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN ganja tersebut adalah milik temannya yang mengaku bemama Sdr.
AHMAD HAERONI alias DOER, karena orang tersebut yang telah menyunih
Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN untuk mengambil ganja didaerah Sukabumi
dan Bogor, Sdr. IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja Sdr.
IWAN juga disuruh untuk mengantarkan ganja kepada pembelinya setelah ada
telphone dari Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;
Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN dirinya bahwa bekeija kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk
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mendapatkan upah, dan Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hubungan
famili dengan Sdr. AHMAD HAERONI hanya sebatas teman;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN menerangkan bahwa (feinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD HAERONI

alias DOER mendapatkan upah untuk setiap bungkus/kilogram nya ganja yang
berhasil di antarkan adalah sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun

dibagi dua dengan Sdr. AHMM) HAERONI Alias DOER sebanyak Rp. 40.000;
(empat puluh ribu rupiah) ja<M bersih ke Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN

hanya sebesar Rp. 60,000,- (enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya,

Saksi: 4. BASroUN. didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekeijaandengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini

ditempatkan dikantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabar Jl. Terusan

Jakarta No.50 Antapani Bandung, sebagai penyidik Bidang Pemberantasan

BNNP Jabar;

- Saksi menerangkan bahwa, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang

pelaku yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan

kedua orang tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika jenis ganja yaag teijadi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014

sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/Gunung Putri Kab. Bogor.

dan saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama dengan rekan saksi

yang bemama Sdr. EKO YULIANTO, Sdr. CASMO IRAWAN,SH dan rekan

saksi yang lainnya;

- Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua pelaku tersebut

mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena diduga

melakukan penyalahgunaan d^ peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis

ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasi narkotika jenis ganja

dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol; BK 8232 BM untuk disalurkan

diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol Jagorawi;

- Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang pelaku

tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena

diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1
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jenis ganja, dengan cara memiliki, motiyimpan dan menguasai naikotika jenis
ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol: BK 8232 BM untuk

disalurkan diwilayah Bogor dei^an melalui rute Jalan Tol Jagorawi;
Saksi mencrangkan bahwa saksi scbelmnnya tidak mengetahui Harimana Hap

siapa pemilik ganja tersebut, namun setelah di interogasi Sdr. ZAINUDDIN
mengakui bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menggunakan truck No. Pol.

8232 BM yaitu Pada hari Senm tanggal 30 Juni 2014 pukul 10.00 Wib, namiin

Sdr. ZAINUDDIN bam mengetahui didalam kendaraan tersebut ada ganja
sewaktu di Petjalanan dari Medan menuju Pekanbaru karena ditelphone oleh
pemilik kendaraannya yaitu Sdr. WAN BG, bahwa didalam mobil ada barang

(diketahui ganja) dan hams hati-hati membawanya, menumt keterangan Sdr.

ZAINUDDIN bahwa dirinya bam mengetahui pastinya didalam kendaraan
tersebut ada ganja yaitu 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) yang disimpan di depan dinding tmck
tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan
adik Terdak^^^ Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu diluar

kendaraan untuk mengawasi ^ikut ada orang yang mengetahui, dan setelah

membongkar dinding bagian atasnya terliht ada tumpukan karung, selanjutnya
karung-karung yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian
sebelah kiri dekat pintu samping, dan setelah dihitung karung yang berisi ganja
tersebut beijumlah 13 (tiga belas) karung,dan setiap karung ada tandanya berupa
cat wama kunmg dan merah, setelah selesai membongkar Terdakwa

menelephone lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menayakan siapa orang yang
akan mengambil barang tersebut, dan Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa

orang yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan

Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No. HP yang akan mengambil ganjanya yaitu

087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT, dan

ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr. IWAN Ik sebanyak 5 karung di

Jalan Tol Jagorawi, sedangkan isinya masih disimpan didalam kendaraan (truk)

yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan rencananya ganja tersebut akan ada orang

yang mengambilnya, namun Terdakwa kebum tertangkap dan ganja sisa yang

sebanyak 8karung berisi Ik 200 bungkus disita oleh petugas;

Saksi menerangkan bahwa menumt keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa ganja

yang sebanyak Ik 5 (lima) karung oleh Terdakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang belum dikenahya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira
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pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi, namun orang tersebut sebelumnya

menelephone menggunakan t^hone yang sebelumnya dibeiikan oleh Sdr. Wan

BG kepada Sdr. ZAJNUDt>m yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BA<K)T, namun Terdakwa tidak mengetahui si^a

yang mengambil ganja tersebut Sdr. IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum

pemah bertemu, ganja tersebut dipindahkan ke mobil minibus oleh Sdr.

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIR^ dan (^bantu oleh salah seorang yang turun dari

mobil minibus tersebut. Sedarigkan ganja sisa yang berada didalam mobil truk

sebanyak 8 (delapan) karung rencananya akan diserahkan di wilayah Bogor

belum sempat diserahkan karena belum ada kabar dari orang yang akan

mengambilnya ataupun belum ada kabar dari Sdr. WAN BG selaku pemilik

ganjatersebut. Dankeburu tertangkap olehsaksi bersama tim;

Sakis menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr

SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil

membawa ganja tersebut, namun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya

dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp,5000.000,-(lima juta rupiah) untuk

operasional di jalan, dan sisanya dibayar setelah pekeijaan selesai atau pulang

dari Jakarta. Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN

bahwa Sdr. WAN BG tersebut tinggal di Banda Aceh sedangkan ciri-cirinya

yaitu umur Ik 40 tahun, tinggi bandan 165 Cm, badan sedang, wama kulit sawo

matang, mata biasa, hidung biasa, rambut pendek, tinggal di Banda Aceh. NoHP

Sdr. WAN BG ada 2 yaitu 082366266111 (soring digunakan komenikasi) dan

081360200872;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut yaitu

umur Ik antara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 Cm, badan sedang,

rambut pendek, logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama

IWAN atau BAGOT dengan No HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BACjOT;

Saksi menerangkan bahwa setelah berhasil mengamankan kedxia Terdakwa dan

barang buktinya, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi

dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk dilakukan pengembangan kasusnya;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim setelahnya berhasil mengamankan

kedua orang tersebut yang telah membawa, mengangkut ganja dengan kendaraan

truck ke Wilayah Bogor, untidc pengembangan kasus selanjutnya saksi bersama

tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menerima ganja dari Sdr.
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ZAINUDDIN di daerah tol Jagorawi Bogor, dei^an petunjuk bahwaorang yang

terakhir berkomunikasi dragan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan yaitu

087774717050 atas nama IWAiN, dan setelah dilakukan pengecekan temyata

orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah Sdr

IWAN;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim berhasil menangkap orang yang diduga

penerima ganja dari Sdr. ZAIIIUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli

2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr. IWAN di Perumahan Rajeg City

Blok A2 No. 9 Desa Rajeg. Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang bukti

sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan

berat brutto seluruhnya Ik l(satu) Kilo Gram berikut 1 (satu) unit HP Merk

Nokia wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0 berikut

sun card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No.HP tersebut

digunakan untuk berkomen^casi dengan No.HP 082117073446 milil Sdr.

ZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang

yang diduga penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap

Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah

mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja

dikemas dalam karung dan ganja tersebut diambil dari truck tronton dan

dipindahkan ke dalam mobil minibus yang teijadi pada minggu tanggal 13 Juli

2014 sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya, ganjadibawa ke rumahnya Terdakwa

Sdr, IWAN;

Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. IWAN mengakui

masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan

disamping rumahnya pada hari senin tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00

Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di perumahan Rajeg City Blok A2

No. 9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab Tanggerang, dan Sdr. IWAN langsung

menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja,

setelah dihitung bersama-sama Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN jumlahnya

ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi

daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya Ik

389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kilogran. Jadi jumlah seluruhnya yang

diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)

bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto

seluruhnyaIk 390 (tiga ratus sembilan puluh)Kilogram;
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- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN bahwa ganja tersebut didapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang
lalu kira-kira bulan Juni 2014 namun tanggalnya saksi lupa sebanyak Ik 205 (dua

ratus lima) bungkus berlakban bening berisi ganja dengan brutto 205 (dua ratus

lima) dan sebagian lagi didapat pada Minggu dini hari 13 Mi 2014 sekitar pukul
02.00 Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus

berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi ganja dengan brutto

Ik 254 (dua ratus Imia puluh empat) Kilogram. Namun sebagian sudah saksi

antarkan kepada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh sembilan) bungkus dan

sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi ganja

dengan brutto seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilo Gram;

- Saksi menerangkan bahwa menurut ketemgan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN ganja tersebut adalah milik temannya yang mengaku bemama Sdr.

AHMAD HAERONI alias DOER, karena orang tersebut yang telah menyuruh

Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN untuk mengambil ganja didaerah Sukabumi

dan Bogor, Sdr. IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja Sdr.

IWAN juga disuruh untuk mengantarkan ganja kepada pembelinya setelah ada

telphone dari Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan DEDE SUTISNA alias IWAN

dirinya hanya bekeija kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk mendapatkan

upah, dan Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hunimgan famili dengan

Sdr. AHMAD HAERONI hanya sebatas teman;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN menerangkan bahwa dirinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD HAERONI

alias DOER mendapatkan upah untuk setiap bungkus/kilogramnya ganja yang

berhasil di antarkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun

dibagi dua dengan Sdr. AHMAD HAERONI Alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-

(empat puluh ribu rupiah) jadiupah bersih keSdr. DEDE SUTISNA alias IWAN

hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
r,

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkaimya.

Saksi: 5. CASMO 1RAWAN,SH. didepan persidangan pada pokoknya menerangkan

seb^ai berikut:

Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekeijaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini

ditempatkan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabar Jl. Terusan
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Jakarta No,50 Antapani sebagai penyidik Bidang Pemberantasan

BNNP Jabar;

Saksi menerangkan bahwa teftah melakukan penangkapan terhadap dua orang

pelaku sebelmnnya telah diau^nkan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan kedua

orang tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika jenis ganja yang tegadi pada hari Min^ tanggal 13 Mi 2014 sekira

pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23 /600 Gunung Putri Kab. Bogor,

dan saksi melakukan penangjeapan tersebut diatas bersama dengan rekan saksi

yang bemama Sdr. EKO YULIANTO , Sdr. CASMO IRAWAN,SH dan rekan

saksi yang lainnya;

Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang pelaku

tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena

diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1

jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis
ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truck Bk. 8232 BMuntuk disalurkan

diwilayah Bogor dengan melalui mte Jalan Tol Jagorawi;

Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang pelaku

tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena

diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1

jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis

ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truck No. Pol: BK 8232 BM untuk

disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui mte Jalan Tol Jagorawi;

Saksi menerangkan bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui dari mana dan

siapa pemilik ganja tersebut, namun setelah di interogasi Sdr. ZAINUDDIN

mengakui bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menggunakan tmck No. Pol.

BK, 8232 BM yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 10.00

Wib, namun Sdr. ZAINUDDIN baru mengetahui di dalam kendaraan tersebut

ada ganja sewaktu di P^alanan dari Medan menuju Pekanbaru karena

ditelephone oleh pemilik kendaraannya yaitu Sdr. WAN BG, bahwa didalam

mobil ada barang (diketahui ganja) dan hams hati-hati membawanya, menumt

keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa dirinya baru mengetahui pastinya didalam

kendaraan tersebut ada ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira

pukul 10.30 Wib Terdakwa menelephone Sdr. WAN BG untuk menanyakan

barang titipan milik Sdr. WN BG disimpannya dimana dan mau dikirim kepada
siapa, dan Terdakwa diberitahu bahwa barang (ganja)nya disimpan di depan
dinding tmck tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng

sedangkan adik Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu
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diluar kendaraan untuk mengawaai takut ada orang yang mengetahui, dan setelah

membong^ dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan kanmg, selanjutnya

kamng-karung yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian

sebelah kiri dekat pintu samping, dan setelah dihitung karung yang berisi ganja

tersebut beijumlah 13 (tiga belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya

berupa cat wama kuning dan merah, setelah selesai membongkar Terdakwa

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 Terdakwa, dan

Sdr. WAN BG mengirimkan 2 No.HP yang akan mengambil ganjanya yaitu

087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT, dan

ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr. IWAN Ik sebanyak 5 karung di

Jalan Tol Jagorawi, sedangkan sisanya masih disimpan didalam kendaraan (truck)

yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan rencananya ganja tersebut akan ada orang

yang mengambilnya, namun Terdakwa keburu tertangkap dan ganja sisa yang

sebanyak berisi Ik200bungkus disitaolehpetugas;

Saki menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa ganja

yang sebanyak Ik 5 (lima) karung oleh Terdakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang belum dikenahiya pada hari Minggu tanggal 13 Mi 2014 sekira

pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi, namun orang tersebut sebelumnya

menelephone menggimakan telephone yang sebelumnya diberikan oleh Sdr.

WAN BG kepada Sdr. ZAINUDDIN yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT, namun Terdakwa tidak mengetahui apayang

mengambil ganja tersebut Sdr. IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum pemah

bertemu, ganja tersebut dipindahkan ke mobil minibus oleh Sdr.

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN dan dibantu oleh salah seorang yang turun dari

mobil minibus tersebut. Sedangkan ganja sisa yang berada didalam mobil truk

sebanyak 8 (delapan) karung rencananya akan diserahkan di wilayah Bogor

belum sempat diserahkan karena belum ada kabar dari Sdr. WAN BG selaku

pemilik ganjatersebut. Dankeburu tertangkap oleh saksi bersama tim;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil

membawa ganja tersebut, namun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya

dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

untuk operasional dijalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeijaan selesai

atau pulang dari Jakarta.
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Saksi menerangkan bahwa mmurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN bahwa Sdr.

WAN BG tersebut tinggal di Banda Aceh sedangjcan ciri-ciri nya yaitu umur Ik

40 tahun, tinggi badan 165 badan sedang, wama kulit sawo matang, mata

biasa, hidung biasa, rambut pmdek, tinggal di Banda Aceh. No. HP Sdr, WAN

BG ada 2 yaitu 0823662666111 (sering digunakan komenikasi) dan

081360200872;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut yaitu

umur Ik antara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 cm, badan sedang,

rambut pendek,logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama

IWAN atau BAGOT dengan No HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT;

Saksi menerangkan bahwa s^elah berhasil mengamankan kedua Terdakwa dan

barang buktinya, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi

dibawa ke Kantor BNNP Jabar imtuk dilakukan pengembangan kasusnya;

Saksi menerangkan bahwa saisi dan tim setelah berhasil mengamankan ke dua

orang tersebut yang telah membawa, mengangkut ganja dengan kendaraan truck

ke Wilayah Bogor, imtuk p^gembangan kasus selanjutnya saksi bersama tim

melakukan penyelidikan terhadap ofang yang telah menerima ganja dari Sdr.

ZAINUDDIN di daerah tol Jj^rawi Bogor, dengan petunjuk bahwa orang yang

terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan yaitu

087774717050 atas nama IWAN, dan setelah dilakukan pengecekan temyata

orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah Sdr.

IWAN;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim berhasil menangkap orang yang diduga

menerima ganja dari Sdr, ZAINUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli

2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr. IWAN di Perumahan Rajeg City

Blok A2 No. 9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang

bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi daun/batang^iji diduga ganja

dengan berat brutto seluruhnya Ik l(satu) Kilo Gram berikut 1 (satu) unit HP

Merk Nokia wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0

berikut sim card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No. HP

tersebut digunakan untuk berkomenikasi dengan No. HP 082117073446 milik

Sdr. ZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang

yang diduga penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap

Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah
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mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja

dikemas dalam karung dan ganja tersebut diambil dari truk tronton dan

dipindafakan ke dalam mobil minibus yang teijadi pada Minggu tanggal 13 Juli

2014 sekira pnkul 01.30 Wib, selanjutnya ganja tersebut dibawa kerumahnya

Terdakwa Sdr. IWAN;

Saksi men^^gkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sdr. IWAN mengakui

masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan

disamping rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014 sekira

pukul 12.00 Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di perumahan Rajeg

Citi Blok A2 No.9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tanggerang, dan Sdr IWAN

langsung menunjukkan gudang disamping rumhnya tersebut tempat

penyimpanan ganja, setelah dihitung bersama-sama Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus

berlakban berisi daim/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat

brutto seluruhnya Ik 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kilogram. Jadi

jumlah seluruhnya yang diamahkan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga

ratus sembilan puluh) bun^cus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja

dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram;

Saksi menerangkan bahwa menunit keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN bahwa Ganjatersebut didapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang

lalu kira-kira bulan Juni 2014 namun tanggalnya saksi lupa sebanyak Ik 205 (dua

ratus lima) bungkus berlakban bening berisi ganja dengan brutto 205 (dua ratus

lima) dan sebagian lagi didapat pada Minggu dini hari tanggal 13 Juli 2014

sekitar pukul 02.00 Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh

empat) bungkus berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi

ganja dengan brutto Ik 254 (dua ratus lima puluh empat) Kilogram. Namun

sebagian sudah saksi antarkan kepada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh

sembilan) bungkus dan sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus

berlakbanberisi ganja denganberatbrutto seluruhnya Ik 390 Kilogram;

Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN ganja tersebut adalah milik temannya yang mengaku bemama Sdr.

AHMAD HAERONI alias DOER, karena orang tersebut yang telah menyuruh

Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN untuk mengambil ganja diderah Sukabumi

dan Bogor, Sdr. IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja Sdr.

IWAN juga disuruh untuk mengantarkan ganja kepada pembelinya setelah ada

telphone dari Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;
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- Saksi menerangkan bahwa mpmirut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN diriya hanya beke^ kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk
mend^atkan upah, dan Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hubungan
famili dengan Sdr. AHMAD HAERONI hanya sebatas teman;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan sdr. DEDE SUTISNA alias
IWAN menerangkan bahwa dirmya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD HAERONI
alias DOER mendapatkan upah untuk setiap bungkus/kilogram nya ganja yang
berhasil di antarkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun
dibagi dua dengan Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) jadi upah bersih ke Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN
hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi 5tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi : 6, EKQ YULTANTO, did^)an persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;

Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupim
hubungan pekeijaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa, bertugas sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini
ditempatkan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabar Jl, Terusan
Jakarta No.50 Antapani Bandung, sebagai penyidik Bidang Pemberantasan
BNNP Jabar;

Saksi menerangkan bahwa, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang
pelaku sebelumnya telah diamankan oleh petugas dari BNNK Bogor, dan kedua
orang tersebut diduga telah mailakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika jenis ganja yang teqadi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira
pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri Kab Bogor,
dan saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama dengan rekan saksi
yang bemama Sdr. EKO YULIANTO, Sdr. CASMO IRAWAN, SH dan rekan
saksi lainnya;

Saksi menerangkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang pelaku
tersebut mengaku bemama Sdr. ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN karena
diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1
jenis ganja, dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis
ganja yang dibawa dari Aceh menggunakan truk No. Pol: BK 8232 BM untuk
disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jalan Tol Jagorawi;
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Saksi menerangkan bahwa, sAtelah dilakukan pemeriksan kedua onmg pelaku
tersebut inengaku bemama Sdr. ZAiNUDDIN dan SYARIFUDDIN karena

diduga melakukan penyalaganaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1
jenis ganja, dengah cara mea:#iiki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis
ganja yang dibawa dari Acefe menggunakan truk No; BK 8232 BM untuk
disalurkan diwilayah Bogor dengan melalui rute Jain Tol Jagorawi;

Saksi meneragkan bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Hflrtman^ siapa
pemilik ganja tersebut, namm setelah di interogasi Sdr, ZAINUDDIN mengakui
bahwa ganja tersebut dibawa Aceh menggunakan truk No. Pol, BK 8232

BM yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, namun
Sdr. ZAINUDDIN bam mengetahui di dalam kendaraan tersebut ada ganja
sewaktu di Peijalanan dari Medan menuju Pekanbaru karena ditelephone oleh
pemilik kendaraannya yaitu Sdx. WAN BG, bahwa didalam mobil ada barang
(diketahui ganja) dan harus hati-hati membawanya, menurut keterangan Sdr.
ZAINUDDIN bahwa dirinya baru mengetahm pastinya didalam kendaraan
tersbeut ada ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Mi 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) nya disimpan didepan dinding truk
tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan
adik Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar
kendaraan untuk mengawasi takut ada crang yang mengetahui, dan setelahnya
membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya
karung-karung yang berisi ganja oleh Terdakwa dipindahkan ke bagian sebelah
kin dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung yang berisi ganja tersebut
begumlah 13 (tiga belas) karung, dan dan setiap karung ada tandanya berupa cat
wama 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 BG memberitahukan bahwa

orang yang akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdawka, dan
Sdr. WAN BG menginmkan 2 No. HP yang akan mengambil ganjanya yaitu
087774717050 atas nama IWAN dan 0812188551073 atas nama BAGOT, dan
ganjanya sebagian telah diserahkan kepada Sdr. IWAN Ik sebanyak 5karung di
Jalan Tol Jagorawi, sedangkan sisanya masih disimpan didalam kendaraan (truk)
yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan rencananya ganja tersebut akan ada orang
yang akan mengambibya, namun Terdakwa keburu tertangkap dan ganja sisa
yang sebanyak 8karung berisi Ik 200 bungkus disita oleh Petugas;
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Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. ZAINUDDIN bahwa ganja

yang sebanyak Ik 5 (lu^) karung oleh Teidakwa telah diserahkan kepada

seseorang yang beliun dikenalnya pada hari Minggu Tanggal 13 Juli 2014 sekira

pukul 02.00 Wib di Jalan Tol Jagorawi namun orang tersebut sebelumnya

menelephone menggunakan telphone yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. WAN

BG kepada Sdr. ZAINUDDIN yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang

mengambil ganja tersebut Sdr.IWAN atau Sdr. BAGOT karena belum pemah

bertemu, ganja tersebut dipindahkan ke mobil minibus oleh Sdr.

SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN dan dibantu oleh salah seorag yang turun dari

mobil minibus tersebut. Sedangkan ganja sisa yang berada didalam mobil truk

sebanyak 8 (delapan) kanmg rencananya akan diserahkan di wilayah Bogor

belum sempat diserahkan karena belum ada kabar dari orang yang akan

mengambihiya ataupun belum ada kabar dari Sdr. WAN BG selaku pemilik

ganjatersebut. Dankeburu tertangkap olehsaksi bersama tim;

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr.

SYARIFUDDIN bahwa dirinya belum mendapatkan keuntungan dari hasil

membawa ganja tersebut, namun Sdr. ZAINUDDIN mengakui bahwa dirinya

dijanjikan oleh Sdr. WAN BG akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima

belas juta ruipah) dan baru dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

untuk operasional di jalan, dan sisanya akan dibayar setelahnya pekeijaan selesai

atau pulang dari Jakarta.

Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN bahwa Sdr.

WAN BG tersebut tinggal di Banda Aceh sedangkan ciri-cirinya yaitu umur Ik

40 tahun, tinggi badan 165 Cm, badan sedang, wama kulit sawo matang, mata

biasa,hidung biasa, rambut pendek, tinggal di Banda Aceh. No. HP Sdr. WAN

BG ada 2yaitu 08236626611 l(sering digunakan komenikasi) dan 081360200872;

Saksi menerangkan bahwa menurut Menurut pengakuan Sdr. ZAINUDDIN dan

Sdr. SYARIFUDDIN bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut yaitu

umur Ik antara 30-40 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 cm, badan sedang,

rambut pendek, logat bahasa melayu, namun orang tersebut apakah bemama

IWAN atau BAGOT dengan No. HP 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas nama BAGOT;

Saksi menerangkan bahwa setelah berhasil mengamankan kedua Terdakwa dan

barang buktinya, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi

dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk dilakukan pengembangan kasusnya;
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Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim setelahnya berhasil TnengamanVan ice

dua orang tersebut yang telah membawa, mengamgkut gaija dengan ifftn^aTann

truk ke Wilayah Bogor, untuk pengembangan kasus selaiyutnya saksi bersama

tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menerima ganja dari Sdr.

2AINUDDIN di daerah tol Jagorawi Bogor,dengan petunjuk bahwa orang yang
terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ZAINUDDIN menggunakan yaitu

087774717050 atas nama IWAN, dan setelahnya dilakukan pengecekan temyata

orang yang diduga sebagai orang yang menerima ganja tersebut adalah Sdr.

IWAN;

Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim berhasil menangkap orang yang diduga

penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Mi

2014 sekira pukul 20.15 Wib di rumah Sdr. IWAN di Perumahan Rajeg City

Blok A2 No 9 Desa Rajeg Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang bukti

sebanyak l(satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan

berat brutto seluruhnya Ik l(satu) Kilogram berikut 1 (satu) unit HP Merk Nokia

Wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0 berikut sim

card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No. HP tersebut

digunakan untuk berkomenikasi dengan No. HP 082117073446 milik Sdr.

ZAINUDDIN;

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap seorang

yang diduga penerima ganja dari Sdr. ZAINUDDIN, mengaku bemama lengkap

Sdr. DEDE SUTISNA alais IWAN bin H. BUNYAMIN, dan mengakui telah

mengambil ganja di Jalan Tol Jagorawi Ik sebanyak 254bungkus besar ganja

dikemas dalam karung dan ganja tersebut diambil dari truk tronton dan

dipindahkan ke dalam mobil minibus yang teijadi pada Minggu tanggal 13 Juli

2014 sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya ganja tersebut dibawa kerumahnya

Terdakwa Sdr. IWAN;

Saksi menerangkan bahwa setelah pemeriksaan Sdr.IWAN mengakui masih

menyimpan ganja yang belum (Uedarkan dan ganja tersebut disimpan disamping

rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00

Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di perumahan Rajeg City Blok A2

No 9 Desa Rajeg Kec. Rajek Kab. Tanggerang, dan Sdr. IWAN langsung

menunjukkan gudang disamping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja,

setelah dihitung bersama-sama Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN jumlahnya

ada sebanyak 389 (tiga ratus del£q)an puluh sembilan) bungkus berlakban berisi

daun^atang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya Ik

389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kilogram. Jadi jumlah seluruhnya yang
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diamankan dan disita oleh P^ttigas sebany^ 390 (tiga ratus sembilan puluh)
bungkus berlakban berisi dauoii/bataiig/biji diduga ganja dengan berat brutto
seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan pulufa)Kilogram;

- Saksi menerangkau bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN bahwa ganja tersebut (idapat dari daerah Sukabumi sekitar sebulan yang
lalu kira-kira bulan Juni 2014 flamun tanggalnya saksi lupa sebanyak Ik 205 (dua
ratus lima) bungkus berlakban bening berisi ganja dengan brutto 205 (dua ratus
lima) dan sebagian lagi did^^ pada minggu dini hari 13 Juli 2014 sekira pukul
02.00 Wib saksi dapatkan sebmiyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus
berlakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan berisi ganja dengan Brutto
Ik 254 (dua ratus Imia puluh empat) Kilogram. Namun sebagian sudah saksi
antarkan kepada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh sembilan) bungkus dan
sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi ganja
dengan brutto seluruhnya Ik 390 Kilogram;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN ganja tersebut milik temannya yang mengaku bemama Sdr. AHMAD

HAERONI alias DOER, karena orang tersebut yang telah menyuruh Sdr. DEDE
SUTISNA alais IWAN untuk memngambil ganja diderah Sukabumi dan Bogor,
Sdr. IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja Sdr. IWAN juga
disuruh untuk mengantarkan ganja kepada pembelinya setelah ada telphone dari
Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN dirinya hanya bekeija kepada Sdr. AHMAD HAERONI untuk

mendapatkan upah, dan Sdr. DEDE SUTISNA alias IWAN tidak ada hubungan
famili dengan Sdr. AHMAD HAERONI hanya sebatas teman;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE SUTISNA alias

IWAN menerangkan bahwa dirinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD HAERONI

alias DOER mendapatkan upah untuk setiap bungkus/kilogramnya ganja yang
berhasil di antarkan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun
dibagi dua dengan Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) jadi upah bersih ke Sdr, DEDE SUTISNA alias IWAN

hanya sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi: 7. SYARIFUDDIN Bin didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
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Saksi menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa ZAINUDDIN sudah saling kenal
dikarenakan masih ada hubungan famili yaitu Terdakwa ZAINUDDIN aHainh
kakak kandung saksi.

Saksi menerangkan bahwa heaat saksi sebelumnya ditangkap oleh petugas dari
BNNK Bogor dan BNNP Jabar yaitu Pada Hari Minggu tanggal 13 Mi 2014
sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri Kab.
Bogor bersama-sama dengan kakak kandungnya yang bemama Sdr.
ZAINUDDIN sedangkan dan Sdr. EWIN melarikan diri (buron).
Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan
barang bukti sebanyak 8 (delapan karung yang berisi ganja sebanyak 200
bungkus besar dilakban dengan bmtto seluruhnya Ik 200 kg yang disimpan
didalam truk No. Pol: BK 8232 BM, yang ditumpangi saksi dan Terdakwa
ZAINUDDIN.

Saksi menerangkan bahwa ssiksi sebelumnya tidak tahu dari mana ganja itu
berasal, awahiya saksi tidak mengetahui kalau truck yang saksi tumpangi itu
memuat ganja. Bam saksi tahu bahwa ada Ganja di dalam Truk itu ketika sudah
tiba didaerah Jakarta tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2014, saat itu
kakak saksi ZAINUDDIN berada didalam box truk dan sedang membongkar
sekat yang terbuat dari triplek yang didalamnya temyata berisi Narkotika jenis
Ganja. Ketika itu saksi berada di luar truk bersama kawan saksi Sdr. ERWIN
(melarikan diri) tidak masuk ke box truk, kami diminta kakak saksi Sdr.
ZAINUDDIN untuk beijaga-jaga diluar. Untuk jrnnlah total berat ganja tersebut
saksi tidak mengetahui yang saksi tahu setelah disita oleh petugas jumlahnya 8
(delapan) karung yang dan ada yang sudah berhasil saksi turunkan sebanyak 5
(lima) karung berarti jumlah totahya 13 karung.
Saksi menerangkan bahwa saksi dan dibantu Sdr.ERWIN (melarikan diri) telah
berhasil menurunkan sebanyak 5(lima) karung tersebut pada Minggu tanggal
dini hari tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 01.30 WIB dipingir jalan didalam
Jalan Tol Jakarta arah Bogor, namun saksi tidak tahu tepatnya dimana karena
saksi tidak hafal daerah itu. Ganja tersebut saksi turunkan dari box truk dengan
bantuan Sdr, ERWIN (melarikan diri). Kemudian ganja tersebut saksi angkut ke
dalam mobil jenis xenia wama silver Nomor Polisi nya saksi tidak ingat,
orangnya pun saksi tidak kenal mereka berkomunikasi dengan kakak saksi Sdr.
ZAINUDDIN. Kemudian seseorang turun dari mobil xenia silver tersebut dan
orang tersebut membantu saksi menaikkan Ik 5 (lima) karung berisi ganja ke
mobil xenia silver.
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- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahm siapa orang yang mengambil
ganja tersebut, namun saksi sebelumnya mengetahui bahwa kakak saksi yaitu
Terdakwa ZAINUDDIN berkomunikasi melalui handphonya, dan setelah itu Sdr.
ZAINUDDIN menyuruh saksi untuk mengeluarkan ganja yang sebelumnya
disimpan didalam truk tersebut melalui pintu samping kiri dari bak truk tersebut.
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganja yang
dibawa dari Sumatera ke Bogor tersebut, karena saksi tidak menanyakannya
kepada Sdr. ZAINUDDIN, dan saksi baru pertama kali membantu Sdr.
ZAINUDDIN dalam masalah peredaran ganja.
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ganja sebanyak 8 (delapan)
karung itu akan diantarkan kemana dan akan diberikan kepada siapa, karena
yang mend^at mfo atau perintah itu adalah langsung kakak saya Sdr.
ZAINUDDIN saksi hanya bertugas membantu menurunkannya dari Truk.

- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang mengambil ganja tersebut berusia
tidak lebih dari 30-40 tahun, tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang, berambut
pendek, namun saksi tidak terlalu memperhatikan karena situasinya saat itu
malam hari, dan saksi cepat-cepat menurunkan karung berisi ganja dari truk dan
memasukkan dalam mobil xema silver. Dan saksi tidak mengetahui ada berapa
oang dikendaraan tersebut.

Saksi menerangkan bah\>s^ saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang/instansi
terkait (pemerintah) untuk menydahgunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangn saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi: 8. DEPE SUTISNA Ak. TW^ Bin R mTNYATvmj, didepan persidangan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
karena saksi baru palama bertemu, namun saksi membenarkan telah mengambil
ganja dari Terdakwa yang teqadi pada hari Minggu tanggal 13 JuU 2014 sekira
pukul 01.30 Wib didaerah Jalan Tol Jagorawi sebanyak 254 bungkus ganja yang
dikemas didalam karung, dan ganja tersebut oleh saksi diambil dari kendaraan
truck dan dunasukkan kedalam mobil minibus yang dibawa oleh saksi.

Saksi menerangkan bahwa orang yang menyuruh saksi untuk mengambil ganja
tersebut yaitu Sdr, AHMAD HAERONI alias DOER, dan saksi baru

mengenalnya Ik 3bulan yang lalu di terminal angkot Tanggerang.
- Saksi bisa berhasil mengambil ganja tersebut dikarenakan sebelumnya saksi

disuruh Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER, dan setelah itu No. HP saksi

(087774717050) diserahkan kepada orang yang akan memberikan ganjanya,
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setelah itu skasi hanya memmgg^ kabar dari orang yang akan menyerahkan ganja
tersebut,

Saksi menerangkan bahwa bcnar saksi pada hari Selasa tanggal 15 Mi 2014
sekira pukul 20,15 Wib di rumdi Sdr. IWAN di Penunafaan Rajeg City Blok A2
No 9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tanggerang, dan ditemukan barang bukti
sebanyak 1(satu) bungkus belakban berisi daiin/batang/biji diduga ganja dengan
berat brutto seluruhnya Ik 1(satu) Kilogram berikut 1(satu) unit HP Merk Nokia
wama Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0 berikut sim
card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No,HP tersebut
digunakan untuk berkomenikasi dengan No.HP 082117073446 milik Sdr.
ZAINUDDIN.

Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui telah mengambil ganja di Jalan Tol
Jagorawi Ik sebanyak 254 bungkus besar ganja dikemas dalam karung dan ganja
tersebut diambil dari truck tronton dan dipindahkan ke dalam mobil minibus
yang teijadi pada Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wib,
selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumahnya,
Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui masih menyimpan ganja yang belum
diedarkan dan ganja tersebut disimpan disamping rumahnya, selanjutnya pada
hari Senin tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan tim melakukan
penggeledahan di Perumahan Rajeg City A2 No 9Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab.
Tanggerang, dan saksi langsung menunjukkan gudang disamping rumahnya
tersebut tempat penyunpanan ganja setelah dihitung bersama-sama saksi
jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus
berlakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat
brutto seluruhnya Ik 389 (tiga ratus del^an puluh sembilan) Kilogram. Jadi
jumlah selurunya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga
ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun^atang/biji diduga ganja
dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 (tiga ratus sembilan puluh)Kilogram.
Saksi menerangkan bahwa ganja tersebut didapat dari daerah Sukabumi sekitar
sebulan yang lalu kira-kira bulan Jum 2014 namun tai^galnya saksi lupa
sebanyak Ik 205 (dua ratus lima) bungkus beriakban bening berisi ganja dengan
brutto 205(dua ratus luna) dan sebagian lagi didapat pada Minggu dini hari 13
Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib saksi dapatkan sebanyak 254 (dua ratus luna
puluh empat) bungkus beriakban coklat berbentuk keramik dan balok dengan
berisi ganja dengan brutto Ik 254 (dua ratus lima puluh empat) Kilogram. Namun
sebagian sudah saksi antarkan kepada pemesan sebanyak Ik 69 (enam puluh
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sembilan) bungkus dan sisanya jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus
berlakban berisi ganja dengan berat brutto seluruhnya Ik 390 Kilogram.

- Saksi menerangkan bahwa g^a tersebut adalah milik temannya yang mengaku
bemama Sdr. AHMAD fL^ONI alias DOER, karena orang tersebut yang
telah menyuruh saksi untuk mfitogambil ganja didaerah Sukabumi dan Bogor, Sdr.
IWAN hanya sebagai kurir, dan selain mengambil ganja saksi juga disuruh untuk
mengantarkan ganja kepada peitobelinya setelah ada telqjhone dari Sdr. AHMAD
HAERONI alias DOER.

- Saksi menerangkan bahwa dirinya hanya bekeija kepada Sdr. AHMAD
HAERONI untuk mendapatkan upah, dan saksi tidak ada hubungan famili
dengan Sdr AHMAD HAERONI hanya sebatas teman.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa m^nbenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA-

ZABVUPPIN Bin SAFTI fAlm^. didepan persidangan pada pokoknya menerangkan
sebgai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini
dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr.
EWIN (melarikan diri) telah ked^atan membawa narkotika jenis ganja dari
Aceh menuju Bogor yang disimpan atau disembunyikan didalam bak kendaraan
truk tronton No.Pol.BK 8232 BM.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Jabar yaitu pada hari
Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagomwi
KM.23/600 Gunung Putri Kab. Bogor bersama-sama dengan
saksi.SYARIFUDDIN sedangkmi EWIN melarikan diri(buron).

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 8
(delapan) kanmg yang berisi ganja sebanyak 200 bungkus besar dilakban dengan
berat brutto seluruhnya Ik 200kg.

- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Sdr. WAN BG yang
tinggal di Banda Aceh untuk dibawa ke Pulau Jawa yaitu disalurkan didaerah
Bogor.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya kronologis peqalanan Terdakwa
dari rumah (Medan) berangkat ke Banda Aceh menemui Sdr. WAN BG
selanjutnya Terdakwa tertan^p di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung
Putri Kab. Bogor yaitu Pada Hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 Wib,
sewaktu Terdakwa di rumah di Dusun I Desa Sintis Kec. Percut Sei Tuan Kab.
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Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditelephone oleh WAN BG,
menyuruh keija membawa mofeil miliknya, karena maubulan Ramadhan 1435 H

Terdakwa menolaknya, teti^i kalau mau sehari setelah Ramadhan (puasa)
Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada had Minggu tanggal 29 Juni 2014
sekira 15.30 Wib, sewaktu Terdakwa di rumah di Dusun I Sintis Kec. Percut Sei
Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditelephone oleh
WAN BG, apakah jadi berai^kat keija ke Aceh atau tidak, dan Terdakwa

menyanggupinya bahwa malanmya akan berangkat keAceh menemui Sdr. WAN
BG. Pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 18 Wib, Terdakwa berangkat
ke Banda Aceh menemui Sdr, WAN BG menggunakan Bus, dan pada hari Senin
tanggal 30 Juni 2014 sekira pidcul 09.00 Wib Terdakwa sampai di Banda Aceh,
Selanjutya Terdakwa menel^one ke Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa

Terdakwa sudah berada di luar%nninal Banda Aceh, setelah ditelephone sekira
pukul 09.30 Wib Terdakwa b^tfcmu dengan Sdr. WAN BG, kemudian Terdakwa

langsung diajak ke ben^el diiftana mobil tersebut berada karena menurut Sdr.

WAN BG mobil bam diservis remnya, setelah 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)
dan sisanya akan dikirim. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat
mengemudikan kendaraan tersebut sendirian menuju ke Medan, sekira pukul
18.00 Wib (waktu buka puasa) Terd^cwa mampir ke rumah Ibu Terdakwa di

Aceh, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 sekira pukul 04.30 Wib
setelah makan sahur Terdakwa langsung berangkat lagi ke Medan dan sampai di
Medan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa istirahat dulu di rumah selama 2 Malam.

Pada hari Kamis tanggal 03 JuU 2014 sekira pukul 08,00 Wib Terdakwa

berangkat melanjutkan peijalanan menuju Pekanbaru, dan Terdakwa berangkat
ke Pekanbaru ditemani oleh adik Terdakwa yang bemama Sdr. SYARIFUDDIN
dan Sdr. EWIN, sewaktu Terdakwa dipeijalanan Medan-Pekanbaru, Terdakwa

ditelephone oleh Sdr.WAN BG memberitahukan bahwa didalam Box kendaraan

tersebut ada barang (ganja) dan menyxiruh hati-hati, kemudian pada Jum'at
tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di Pekanbaru
mencari muatan untuk ke Jakarta,dan Terdakwa mendapatkan orderan dari
Pekanbaru dan muatnya di Jambi, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke
Jambi untuk muat barang berisi mainan, sampai di Jambi pada hari Senin tanggal
07 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib langsung menuju ke tempat untuk
mengambil barang mainan yang akan dikirim ke Jakarta, sekira pukul 20.00 Wib
mobil diisi dengan barang muatan barang mainan tersebut, dan pada hari Kamis
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tanggal 10 JuU 2014 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa sampai ke Pelabuhan
Bakauheni Lampung, sekitar pukul 24.00 Wib Teidakwa baru naik ke Kapal
untuk menyeberang ke Merak, dan sekira pukul 03.00 Wib (dinihari) Terdakwa
sampai di Merak, dan pada hari Jumat tanggal 11 Mi 2014 sekira pukul 05.30
Terdakwa sampai di tempat bongkar barang mainan tersebut yaitu di JI. Raya
Perancis Pantai Indah Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 Wib selesai bongkar,
setelah itu Terdakwa langsung memakirkan kendaraan Ik 5KM dari tempat
bongkar barang tersebut dan Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. ERWIN
istirahat dulu. Pda han Sabtu 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
dibentahu bahwa barang (gaaja) nya disimpan di depan dinding truk tersebut,
dan selanjutnya Terdakwa membongkamya dengan obeng sedangkan adik
Terdakwa Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di luar kendaraan
untuk mengawasi ada orang yang mengetahui, dan setelahnya membongkar
dinding bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, selanjutnya karung-karung
yang berisi ganja tersebut oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian sebelah kiri
dekat pintu samping. dan setelahnya dihitung karung yang berisi ganja tersebut
bequmlah 13 (tiga belas) karung dari setiap karung ada tandanya berupa cat
wama kuning dan merah, setelah selesai membongkar Terdakwa menelephone
lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa orang yang akan mengambil
barang tersebut, dan Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa orang yang
mengambil barang tersebut akan menghubungkan Terdakwa, dan Sdr. WAN BG
mengirimkan 2No. HP yang akan mengambil ganjanya yaitu 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 jam 24 Wib, menuju arah Bogor dan menunggu 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 kenderaan Terdakwa,
tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib, ada mobil minibus Xenia Silver
dengan No.Pol: B10...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 kenderaan Xenia turun
seorang laki-laki menghampiri kendaraan, kemudian adik Terdakwa Sdr.
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SYARIFUDDIN dan Sdr. EWlN 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 adik Terdakwa Sdr.

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 keluar
untuk berputar balik arah ke Jakarta, kemudian di Jalan Tol Jagorawi KM
23/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 adik Terdakwa yang sedang berada didalam mobil,
sedangkan Sdr. EWIN lolos melarikan diri karena duduk di pintu sebelah kiri,
kemudian setelahnya Terdakwa dan adik Terdakwa tertangkap oleh petugas
langsung dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil yang Terdakwa
kemudikan ditemukan 8(delapan) karung berisi ganja, selanjutnya Terdakwa dan
adik Terdakwa dibawa ke Kantor.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan ganja didalam
karung yang disembunyikan didinding depan bak kendaraan tersebut, dan
Terdakwa bam mengetahuinya teiah ditelephone oleh Terdakwa WAN
BG(DPO).

Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa

dijanjikan akan dibayar oleh Sdr. WAN BG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas
juta rupiah), namun Terdakwa bam dibayar 5.000.000,- (lima juta mpiah)
untuk operaioanl di peijalanan. Sedangkan sisanya akan dikirim/setelah
Terdakwa pulangdari Jakarta.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga ganja tersebut, dikarenakan
yang langsung transaksmya adalah Sdr. WAN BG Terdakwa hanya sebatas
mengantarkan ganja sampai kepada pembelinya, itupun setelah ada kabar dari

WANBG.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa WAN BG, dari tahun 2013,
dikarenakan sama-sama bekeija sebagia sopir Truk tangki di Medan, namun
Terdakwa tidak ada hubungan family dengan Terdakwa WAN BG hanya sebatas
teman.

Bah^^ Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. WAN BG dan orang yang akan
mengambil ganja tersebut menggunakan l(satu) unit HP Merk Samsung wama
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Hitam Imei 354849/05/997829/8 brikut sim card Telkomsel No. Panggil
082117073446 (telah disita okh petugas dari BNNP Jabar), sedangkan No HP
Sdr. WAN BG ada yaitu 0to66266111(sering digunakan komunikasi) dan
081360200872,

- Bahwa Terdakwa baru pertama kdi disuruh membawa ganja oleh Sdr. WAN BG
dari Aceh ke Jakarta dan sekiteiya, dan Terdakwa juga belum pemah membawa
ganja milik orang lain selain yang sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal d^ tidak mengetahui Sdr. BAGOT dan Sdr. IWAN,
Terdakwa hanya mengetahuinya setelah dikasih No.HP. Sdr. BAGOT dan
Sdr.rWAN dan Sdr.WAN BG <Hkarenakan sebelumnya tidak pemah bertemu
dengan keduaorang tersebut.

Menimbang. bahwa dalam pericara ini telah diberi kesempatan kepada
Terdakwa/Pembelanya imtuk menghadapkan saksi a de charge dipersidangan, namun
Terdakwa melalui Pembelanya menyatdcan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dalam perkaia ini didapati bukti surat Berita Acara
Pemeriksaan Laboratories No: 2806/Vn/2014/BALAI LAB NARKOBA tgl : 21 Mi
2014, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAFri(Ahn)
dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga,biji, daun dan ranting kering, wama hijau
kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas dengan Kesimpulan Ganja positif (+),
termasuk Narkotika Gol: Imenurut U.U.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara syah Barang Bukti, dan
diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut UmxiHi dipersidai^an yaitu:

1. Ganja seberat 200 kg (sesuai Berita Acara tgl : 19 Agustus 2014, telah

dimusnahkan sebanyak 190.kg) dan disisihkan seberat: 9.699,700 gram (sisa
hasil pengujian), terhadap bara^ bukti tersebut dipersidangan telah diakui oleh

Terdakwa merupakan barang atau Ganja yang ada dalam Mobil Tronton yang
dikemudikan Terdakwa, dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

2. l(satu) Unit Kenderaan No. Pol: BK. 8232 BM, Model/jenis: Mobil
Beban/Tangki Tronton, Merek Mitsubishi, Type Fu. 410 U-11000, thn 2003,
Wama Biru, Rangka: Fu 410 U55004, No. Mesin: 6D40- S18210, STNK an PT.
Karya ILHAM MASA, alamat Jalan Bantam No: 3 Medan, terhadap barang
bukti tersebut diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa

mempakan Kenderaan yang telah dikemudikan Terdakwa dari Kota Medan

menuju Jakarta, Bogor. dengan membawa muatan Ganja yang ditemukan
sebagaimana barang bukti, dan saksi-saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari
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Kenderaan Tronton Merek Mitsubishi tersebut, tapi menurut Terdakwa
Kenderaan tersebut adalah miic WAN BG (DPO) yaag baru dibeli t^i belum
dibdik nama, sehingga sampai saat selesai pemeriksaan perkara ini tidak jelas
dipersidangan si^apemilik daid Kenderaan Tronton Merk Mitsubishi yang telah
dipergunakan sebagai alat untak mengangkut Ganja dari Medan ke Jakarta dan
menuju Bogor, yang telah tertangkap oleh penyidik di Jalan Tol Jagorawi
tersebut;

3. l(satu) buah STNK asli Kmdmm No. Pol. BK. 8232IM. An. PT. Kaiya Hharn
Masa, dibenarkan oleh Terdakwa bahwa STNK yang diserahkan oleh WAN BG,
ketika hendak berangkat dari M^anmenuju Jakarta.

4. l(satu) buah Buku Uji Berkal^ Bermotor N0.P0L BK.8232 bm, No. Uji Berkala:
MDN 57321 A, juga diakui Terdakwa adalah Buku yang diserahkan WAN BG,
ketika Terdakwa hendak ber^gkat dengan mengemudi Kenderaan Tronton
tersebut dariMedan menuju Jakitota;

5. l(satu) Buah KTP NIK 120723112^0103 an. ZAINUDDIN, 1(satu) Buah SIM
B.n. Umum No: 6012072713283, an. ZAINUDDIN, 1 (satu) Unit HP. Merk
Samsung Wama Hitam Imei 354849/05/997829/8, berikut Sim Card Telkomsel

No. Panggil 082117073446, seitiuanya menurut saksi-saksi adalah barang yang
disita dan diakui milik Terdakwa ZAINUDDIN dan Terdakwa ZAINUDDIN

membenarkan bahwa KTP, SB4, dan HP tersebut semuanya benar adalah
miliknya, dan HP tersebutiah yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk

berkomunikasi dengan WAN BG, dalam hal melakukan perbuatan tereebut, dan
HP tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat Komunikasi dengan
pemesan Ganja, atau orang yang ditugaskan mengambil Ganja yang dibawanya,
yang dalam perkara ini adalah saksi DEDE SUTISNA, atau Terdakwa dalam

perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah HihaHapirgr,
Kepersidangan Pengadilan Negeri Bsmdung dengan Dakwaan SUBSIDIARITAS,
sebagaimana dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus

mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa ZAINUDDIN Bin

SAFFI (Ahn) melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan PRIMAIR
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal: 114 ayat (2) Jo. Psl: 132 ayat (1)
UU.RI No: 35. Thn 2009 tentang NARKOTIKA, harus dipenuhi pembuktian Unsur-
Unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
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2. Tanpahak atau melawan hxikum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, menyerahkan atau menerima Naikotika Oolongan I rfwn bentuk
Tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram;

4. Perbuatan tersebut adalah Percobaan atau permufakatan Jahat;

Unsur: 1. Setiap orang. dibttkdkan ga^agal heFikiit ?

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ymtu setiap manusia sebagai subjek
hukum, yang perbuatamiya dipertang^g javra.bkan dihadapan hukum,
jadi dalam rumusan Pasal ini teus tertuju pada manusia sebagai subjek hukum
tidak termasuk kepada Badan Maim;

Bahwa dalam perkara ini Jak^ia Penuntut Umuin telah menghadapkan seorang
laki-laki bemama ZAINUDDIN Bin SAFFI (Aim), setelah <Hperiksa indetitasnya
telah terbukti benar sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan,
berdasarkan keterangan saksi-^i bahwa Terdakwa tersebutlah orangnya yang
dimakaud sebagai Terdakwa s^uai Surat Dakwaan Tersebut, dan sesuai pula
dengan pengamatan Majelis iakim selama Persidangan, Terdakwa adalah
sebagai orang yang diyakiiu mampu bertanggimg jawab dihadapan hukum,
sehingga tidak terdapat la^ k^eliruan tentang Subjek Hukum Terdakwa (Error
in Persona), dengan demikian unsur ke: 1. telah terbukti menurut hukum;

Unsiir 2: Tanpa Hak atau mclawan

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang benar,
dan melawan hukum berarti betentogan dengan ketentuan Undang-Undang atau
putusan-putusan yang berlaku yang harus dipatuhi, dan apabila tidak dipatuhi atau
dilawan maka harus di pertanggung javt^kan akibatoya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa lainuddin dalam perkara ini berdasarkan fakta-
fakta tersebut diatas adalah bekeija sebagai sopir truck yang biasa mengemudikan Truck
membawa barang-barang dari Medan menuju ke Jakarta dan sekitamya, dan saat
kejadian ini Terdakwa mengemudikan Truck , didampingi oleh Syarifuddin dan Ewin,
telah tertangkap tangan didalam mobil Truck Tronton No. Pol. BK: 8232. BM yang
dibawanya tersebut ada termuat barang berupa Granja sebanyak: 8 (delapan) karung
didalamnya dibungkus dalam bungkusan 1kg perbungkus, seluruhnya 200 bungkus
besar berlakban seberat 200 kg, Tertangkap petugas BNN pada tgl: 13 juli 2014, sekira
pukul 02.30 Wib, didaerah Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri, Kab. Bogor,
tetapi berdasarkan Pasal : 84 ayat (2) KUHAP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri Kls. I.A.Khusus Bandung;
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Bahwa Terdakwa telah secara terus terang bahwa Ganja yang aHg di
dalam bak Truck Tronton te^ebut telah dimuat dari Medan, dan untuk
diserahkan kepada orang-orang t^entu yang diatur kbih lanjut oleh WAN BG
dan diserahkan Ganja tersebut keipada pemesan di Jakarta dan sekitamya;
Bahwa menurut Pasal: 1. Poih: 9.: Pengangkutan adalah kegiatan atau
serangkaian kegiatan memindEflikan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain
dengan cara, moda, atau sararia arigkutan apapun;

- Bahwa sesuai dengan Pasal: 35. UU.RI. No: 35 thn 2009, Peredaran Narkotika
meliputi setiap kegiatan atau Serangkaian kegiatan penyalnran atau Penyerahan
Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Pasal : 38 dan UU No: 35 THN 2009,menetukan:Setiap kegiatan
Peredaran Narkotika wajib dileng^pi dengan Dokumen yang syah;

Dalam penjelasan dari pasal tersebut adanya Dokumen dari importir, atau Eksportir atau
industn farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin yang syah, dan
dihubungkan dengan Psl: 1poin 22, yang memberi izin tersebut adalah: Menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut diatas
tanpa hak, karena Terdakwa bukan importir, Eksportir atau Pedagang Besar
Farmasi yang memperoleh izm dari Menteri Kesehatan RI, dan perbuatan
Terdakwa telah melawan hukmn, karena tidak mempunyai Dokumen yang syah
terhadap adanya Ganja seberat 200 kg didalam Truck Tronton yang Terdakwa
kemudikan tersebut^ maka unsur ke 2telah terbukti menurut hukum;

Unsur: 3. Menawarkan untuk dijual, mpnjual, membeli, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman, beratnya melebihi 1(satu) kiogram, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa Elemen unsur ini bersifat altematif yaitu cukup apabila salah satu elemen
perbuatan telah terbukti maka unsur ke 3tersebut telah teipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1,2,3,4,5, saling
bersesuaian dengan keterangan sabi Mahkota SYARIFUDDIN bin Syafi i dan
bersesuaian dengan keterangan saksi DEDE SUTISNA,sesuai pula dengan pengakuan
Terdakwa, maka yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur menyerahkan;
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Bahwa dari fakta-fakta yai^ terungkap dipersidangan, atas persesuaian
keterangan saksi 1,2,3,4,5. ya^ bersesuaian dan sesuai pula dengan keterangan
saksi 6Syarifud#! dan saksi^DE SUTISNA. dan <Uakui pula oleh Terdakwa,

bahwa Terdakwa telah litengemudikan Mobil Truck Trenton beiawal dari
Banda Aceh, atas ajakan WAN BG, kemudian menerima STNK dan Buku KIR
dan Kunci dari kenderaan Trmk Trenton No. Pol. BK. 8232 BM tersebut dan
menerima pula uang operasioanal Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah), dari yang
dijanjikan WAN BG Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kemudian tgl: 1
juli 2014 Terdakwa berangk^ ke Medan dengan mengemudi truck tersebut,
selanjutnya tgl : 03 Juli 2014 Terdakwa berangkat dengan mengemudi truck
tersebut menuju Pekanbaru, ditimani oleh Adik Saksi: Syarifuddm, dan seorang
lagi bemama Ewin di peqalton Medan menuju Pekanbaru lalu Terdakwa
mendapat khabar via Hand Phone Terdakwa sebagaimana barang bukti sebuah
HP. Merk Samsung wama Hitam Imei: 354849/997829/8, berikut Sim Card No.
Panggil : 082117073446, yaitu WAN BG memberitahu pada Terdakwa bahwa
didalam Box kenderaan tersebut ada barang atau Ganja dan menyuruh hati-hati,
kemudian Terdakwa dipeijalanan mendapat orderan membawa barang-barang
berupa mainan dan Jambi maniju ke Jakarta yang dimuat dalam Bak Truck
tersebut, dan rencananya akan dibongkar dan diserahkan kepada pemesan yang
diberitahu di Jakarta, demikian pula tentang Ganja yang ada dalam Box Bak
Truck tersebut, sesuai dengan komunikasi terdahulu dengan WAN BG, akan
diberitahu terus kepada si^a s^a Ganja tersebut akan diserahkan, selanjutnya
pada hari Kamis tgl: 10 Juli 2014, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di
pelabuhan Bakauhuni Lampung, pukul 24,00.Wib Terdakwa dan Truck tersebut
Naik Kapal untuk menyeberang, sampai di Pelabuhan Merak jam: 03.00, pada
hari Jum^at tgl: 11 Juli 2014 sekira pukul : 05.30 Wib. Terdakwa sampai
ditempat bongkar barang mainan tersebut yaitu di Jhi. Raya Perancis
Pergudangan Putri Indah Dadap Blok G, selanjutnya tgl: 12 Juli 2014, Terdakwa
kembali menelphone WAN BG, untuk menanyakan barang atau ganja Tititpan
WAN BG tersebut diserahkan atau mau dikirim kepada siapa, dan temyata
menumt WAN BG. yang mengambil ganjanya 5(lima) karung adalah atas nama
IWAN No: HP: 087774717050, atas nama Bagot, No: HP: 081218851073,dan
Terdakwa membongkar Box tempat menyimpan Ganja tersebut pakai obeng,
temyata terdapat 13 goni berisi Ganja kering yang kemudian dipindahkan oleh
Adik Terdakwa dan EWIN ke bagian sebelah kiri, dekat pintu samping,
selanjutnya sekira jam: 23.30. Wib, tgl: 12-7-2014, seorang bemama BAGOT
menelepon Terdakwa, menyuruh Terdakwa berangkat sekira jam 24.00. Wib,

Halarnan56 dari 63 halaman



menuju ke arah Bogor dan menunggu di Jalan Tol Jagorawi, sekira pukul: 01.00.
Wib, Terdakwa berhenti dibawah lampu penerangan jalan, Bagot kembali
menanyakan pertelephone tentog posisi Terdakwa dan Terdakwa jelaskan, dan
Terdakwa beritahu ciri-ciri MAU Truck tersebut, kemudian datang Mobil Xenia
wama Silver dan berhenti di depan truck Terdakwa dan turun seorang laki-laki
yang mengaku bemama Bagot, beserta seorang laki-1^ yang tidak Terdakwa
kenal, lalu Terdakwa juga turun dari Truck menemui Bagot dan sesuai
pembicaraan WAN BG, Ganja tersebut diseiahkan kepada Bagot sebanyak 5
(lima) karung, dengan cara: 5(Bma) karung Ganja yang ada dalam truck dituruni
oleh ERWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan SYARIFUDDIN melalui
sampmg kiri atau adik Terdakwa mengangkat karung berisi Ganja yang telah
dituruni tersebut kedalam mobil xenia wama silver tersebut, dengan dibantu oleh
teman BAGOT, setelah selesai menyerahkan 5karung Ganja tersebut masing-
masmg kembali melanjutkan dengan mengemudi Truck berisi 8karung Ganja,
peijalanan dengan sisa Ganja sebanyak 8(delapan) karung.rencananya menurut
pemberiahuan WAN BG pertelephone akan diserahkan di wilayah Bogor, disisi
lain terdapat fakta bahwa saksi LILIK JATMIKO.SH beserta rekannya saksi:
MARTABAN SELLY dan WlLMAN KOSWARA mendapat informasi dari
seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, bahwa ada orang yang
melakukan transaksi Narkoba di WUayah Bogor, infonnasi tersebut diterima
saksi hari Rabu, tgl: 09. M 2014, sekira jam 15.00, menurut pemberi informasi
Ganja tersebut dibawa dari Sumatera Utara menuju Bogor. dengan kenderaan
truck Tronton. No.Pol: BK. 8232 BM, lalu saksi berkoordinasi dengan BNNP
Jabar, dan selanjutnya pada hari Sabtu tgl: 12 Mi 2014 pukul: 17.00 Wib, saksi
dan rekan saksi mendapat informasi bahwa kenderaan tersebut sudah berada di
daerah Tanggerang dan akan ke Bogor melalui Jalan Tol Jagorawi KM.23/600.
Gunung Putri Bogor, selanjutnya saksi dan tim menuju tempat tersebut dan
melihat dari jauh barn ada melaju Truck Tronton sebagaimana di informasikan,
dan saksi beserta tim dengan kedua saksi mengikuti kenderaan Truck tersebut,
kemudian ketika Mobil Truck tersebut parkir ditepi jalan sekira jam 02.30 WIB,
saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN,
sedangkan seorang laki-laki yang menurut Terdakwa bemama EWIN melarikan
diri, selanjutnya para saksi menggeledah Tmck Tronton tersebut, dan temyata
didalam bak Tmck tersebut dibagian depannya terdapat 8(delapan) karung
Ganja kering yang dibungkus-bungkus dengan lakban sebagaunana barang bukti,
kemudian saksi dan tim menyuruh para Terdakwa dan dibawa ke Kantor BNNK
Bogor, dan temyata dalam 8karung besar tersebut terdapat 200 bungkus besar
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Ganja dengan berat 200 Kg, t^yata hal tersobut sesuai pula dengan keterangan
saksi; BASIRUN dan CASMO IRAWAN, EKO YULlANTO. diakui pula oleh
Terdakwa, bahwa benar, setelafc penyerahan Qanja, 5karung tersebut, Terdakwa
ingin ke toUet atau buang air k«cii dan SYARIFUDDIN ingin istirahat dan Truck
menepi, temyata tiba-tiba datang sebuah mobil berisi Petugas yang menangkap
Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu SYARIFUDDIN, sedangkan EWIN teman
Terdakwa dari Medan, berhasil melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa, adik
Terdakwa dan Mobil Truck serta Ganja tersebut dibawa ke Kantor BNNK.Bogor;
Bahwa dari keterangan saksi DEDE SUTISNA, yang kemudian berhasil
ditangkap polisi dari hasil pengembangan terhadap Terdakwa, temyata saksi
DEDE SUTISNA atau Terddcwa dalam perkara lain mengakui benar telah
menerima Ganja dari Terdakwa ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN yang
mengangkat kedalam Mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa,
bertempat di Jin. Tol Jagorawi, pada hari Minggu dim hari tgl: 13 Mi 2014 ±
pukul 01.30 WIB, dalam 5(lima) karung Ganja, yang didalamnya terdapat: 254
bungkus Ganja berlakban. dengan berat seluruhnya 254 Kg, sebagimana Fhoto-
Fhoto barang bukti yang sudah dihanguskan sebagian besar sesuai Fhoto-Fhoto
barang bukti yang termuat (K dalam berkas perkara ini yang diperlihatkan di
persidangan dan sesuai pula d^gan sisa barang bukti Ganja kering dibungkus
Lakban wama kuning, sisa barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 10
(sepuluh) bungkus yang diperi^atkan oleh Jaksa Penutut Umum dipersidangan,
dibenarkan oleh Terdakwa ZAINUDDIN mempakan bagian dari Ganja yang
telah dimuat dalam Tmck Trraiton yang sebahagian telah diserahkan kepada
DEDE SUTISNA, dan sebaha;^ tertangkap petugas didalam Bak Tmcknya,hal
tersebut saling bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan

LABORATORIES, No: 2805A»2014/BALAI LAB NARKOBA, dari BNN-RI
di Jakarta Timur yang mwiciBitumkan bahwa hasil pemeriksaan dari seluruh
bungkusan barang bukti disimpAan Positif Ganja (Tetrahydrocannabinol), dan
terdaftar dalam Golongan I No. Umt; 8 dan 9, Lampiran U.U.RI. No: 35 Thn
2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan Surat Penet^an Persetujuan
Penyitaan No: 575/Pem,Pid/2014/PN.CBI, temyata bahwa telah disita dari dalam
Bak Tmck yang dikemudikan Terdakwa sisa dari Ganja yang telah diberikannya
kepada DEDE SUTISNA, sebanyak: 200 (dua ratus) bungkus berisi Ganja
beriakban dengan berat bmtto: 200 kg yang telah diserahkannya kepada DEDE
SUTISNA: 5 karung, yang Terdakwa semula tidak jelas jumlahnya tetapi
terbukti lebih dari 1 (satu) kilogram, menurut pengakuan DEDE SUTISNA
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sebanyak: 254 kg, dwigan lo^an tersebut maka Unsur ke: 3 telah terbukti
menurut hukum;

Bahwa menurut UU. Narkofika No: 35 tahun 2009, Psl; 1. Poin: 18^ menyebutkan:

Pennufakatan Jahat adalah perbuataa dua orang atau lebih yang bersekongkol atau
bersepakat untuk melakukan, meltonakan, membantu, turut serta melakukan,
menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu
orgamsasi kejahtan Narkotika, atau memgorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Elemen unsur ini juga beisifet altematif;

Bahwa yang akan dibuktikan adalah melaksanakan perbuatan mengikuti arahan
WAN BG, mulai dari membawa Narkotika dalam Bak truck sampai
menyerahkan Narkotika kepada orang yang menerima sesuai arahan WAN BG,
dan turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah SYARIFUDDIN, dengan
demiban telah dapat disimpdkan sebagai kesepakatan antara Terdakwa dan
WAN BG, untuk melakukan perbuatan sebagaunana pada uraian pembuktian
imsur ke 3 tersebut diatas;

Dan fakta-fakta yang terungkap dipeisidangan, temyata dari Pengakuan Terdakwa,
bahwa sebelum berangkat dari Medan menuju Jakarta untuk membawa Jalan Truck
Tronton BK.8232 BM tersebut, telah mufakat dengan WAN BG (DPO), untuk
membawa Truck ke Jakarta, dengan upah Rp; 15.000.000,-,aima belas juta rupiah) dan
barn diberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk uang operasional, tetapi tidak
jelas dalam perkara ini seperti apa pemitfakatan tersebut dilaksanakan antara Terdakwa
dan WAN BG, dan tidak jelas dari awal tentang mufakat untuk apa Truck Tronton ke
Jakarta, sedangkan hal membawa barang mainan adaldi inisiatif Terdakwa untuk
menenma tawaran membawa barang- barang mainan tersebut dari Jambi ke Jakarta, dan
tidak jelas kalau Truck pulang dari Jakarta ke Medan akan membawa barang-barang apa,
maka dengan demikian WAN BG telah menjanjikan akan membayar lagi pada
Terdakwa Rp.lO 000.000,- (sepuluh juta nipiah), dan Terdakwa mengaku bahwa
mengetahui ada Ganja setelah tiba di Pekanbaru,setelah ditelephone WAN BG
menyumh agar hati-hati karena di Bak Truck tersebut ada Ganja yang akan dipandu
selanjutnya oleh WAN BG, untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu, dan WAN
BG memberi No; HP orang yang akan mengambil Ganja tersebut;

Bahwa dengan demikian masih ada waktu bagi Terdakwa untuk berfikir secara tenang
apabila ada rasa takut atau tidak siap, atau tidak sanggup untuk mempertanggung
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ja,vabkan perbuatannya melanjutkan peijalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan
^ya muataan Ganja kering yang r«latif banyak dalam Truck Tronton tersebut,
er^a masih bisa protes atau menyangkal WAN BG. yang saat itu masih selalu

berkomumkasi dengan Terdakwa, atau Terdakwa apabila tidak mufakat dengan WAN
BG dapat mengarahkan Truck Tronton menuju ke Kantor Polisi atau kantor BNN
terdekat, tetap. Terdakwa dan adiknya beserta EWIN tetap melaju menuju Jakarta, dan
sesuai dengan a«han WAN BG, Terdakwa dan adiknya serta EWIN melanjutkan pula
menuju Bogor, dan tetap saling bicara via Handphone dengan WAN BG tentang kepada
siapa diserahkan barang bempa Ganja yang ada dalam Bak Truck tersebut, bahwa atas
^ WAN BG, Terdakwa dan adiknya sudah sempat selesai perbuatannya
menyerahkan Ganja sebanyak 5karung atau seberat: 254kg dikemas dalam 254 bungkus
yang dilakban dengan bungkus wama coklat kuning, dan dalam perkara ini temyata
orang yang bemama WAN BG tersebut tidak tertangkap oleh penyidik, dan EWIN
melarikan diri, dengan demiWan unsur ke 4(empat) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah diyakini oleh Majelis
Hakim melakukan tindak pidana sebagiamana Dakwaan Primair, maka DakWaan
selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana
sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demiban setelah mempelajari Tuntutan JPU,
Pembelaan Para Pembela dan Terdakwa sendiri. Replik dari Jaksa Penuntut Umum, dari
DuplJc hsan dari Pembela Terdakwa, maka bagian dari Nota pembelaan yang
disampaikan oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya yang dapat dipertimbangkan
adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tekanan Ekonomi, dan
Terdakwa punya 1istri dan 1orang anak yang masih kecil, dan Terdakwa masih ingin
hidup serta bertobat, beribadah. walaupun didalam penjara, dan Menurut Majelis Hakim
Terdakwa sebaiknya perlu hidup un^ mengungkap fekta atau jadi saksi apabila WAN
BG tertangkap aparat Polisi atau BNN;

Memmbang,bahwa terhadap baraag bukti selain daripada Ganja yaitu:

- l(satu) unit kenderaan No. Pol. BK. 8232.BM. Model/jenis Mobil beban/tangki
Tronton, Merk Mitsubishi, Wama Biru, dalam STNK. an: PT Kaiya Ilham Masa,
alamat Jalan: Bantam No: 3 Medan, adalah mempakan alat yang telah
dipergunakan Terdakwa dalam melakukan Kejahatan Narkotika, dan Majelis
Hakim telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
raenghadapkan apabila ada pihak ketiga yang beritiad baik supaya membuktikan
dipersidangan, tetapi sampai saat akhir pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak
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ke: 3yang membuktikan sebagai pemilik yang beritikad baik, maka barang bukti
tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, demiWan pula terhadap;
l(satu) buah STNK asli dan l(satu) buah Buku Uji berkala Beimotor ,yang
merapakan satu kestuan dengan Mobil tersebut, juga dirampas untuk Negara;

^ - Bahwa l(satu) buah KTP, dan l(satu) buah SIM B.Umum adalah milik
Terdakwa ZAINUDDIN dan merupakan dokumen pribadinya, maka

^ dikeznbalikan kepada Terdakwa;

Bahwa l(satu) unit HP Merk Samsung wama Hitam milik Teidakwa
ZAINUDDIN dan sudah dipMgunakan sebagai alat Komunikasi dengan WAN
BG dan dengan penerima Narkotika tersebut, maka harus dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu
dipertimbangkan Hal-Hal yang dapat membera&an dan meringankan Hukuman
Terdakwa:

Hai-Hal vang membcrfltlcnn •

1

A

n Bangsa;
- Terdakwa melawan program Pemerintah yang melarangperedaran Narkotika;
- Barang bukti Ganja yang (Bsitadari Terdakwa dalam Jumlah banyak;

Hal-Hal vang meringankan!

Terdakwa belum pemah dihukmn.

Mengmgat: Psl; 114 ayat ( 2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No: 35 thn 2009
tentang Narkotika, dan segala Undang-Undang serta peratum lain yang berkenaan
dengan perkara ini:

MENGAnTl.T*

1. Menyatakan Terdakwa: ZAINUDDIN BIN SAFI'I telah terbukti secara syah dan
meyaklnkan bersalah melakukan tindak pidana'Tanpa Hak atau melawan
Hukum menyerahkan Narkotika Golongan Idaiam bentuk Tanaman Ganja, yang
beratnya melebihi IKg, perbuatan tersebut adalah pemufakatan jahat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selam'a: 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) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
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4. Menetapkan Terdakwa tetap diCtei.
5. Menet^kan Barang Bukti ben^;

a. Ganja seberat 200 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014
telah diniusnahlMi sebanyak 190 Kg) dan disisihkan seberat

I 9.699,7000 gram (aisa hasU pengujian), dirampas untuk dimnmahir^n-

b. l(satu) unit Kendraan No. Pol: BK 8232 BH Model/Jenis: Mobil
Beban/Tangki Troaton, Meric Mistubishi, Type FU 410 U-
llOOO.tahun 2003, Wama Biru, No. Rangka: FU410U-
550004,No.Mesin: 6D40-S18210,STNK an. PT.Kaiya Ilham Masa
alamat Jl. Bantam No. 3 Medan, dan;

c. l(satu) buah Sim asU Kendaraan No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Kaiya
Ilham Masa, dan:

d. l(satu) buah bidcu Uji Serkala Bermotor N0.P0I: BK 8232 BM, No. Uji
Berkala: MDN 57231 A.

Dirampas untuk Negara.

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

f. l(satu) buah SIM BnUmum No.6012072713283 an. ZAINUDDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

g. l(satu)unit HP Merk Samsung wama Hitam Imei 354849/05/997829/8
berikut sim card Telkomsel No Panggil 082117073446 (milik
Terdakwa-ZADWDDi^.dirampas untuk dimusnahkan.

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

Demibanlah diputuskan daiam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Kls:
I.A.Khusus Bandung pada hari: Rabu, 11 Maret 2015, oleh kami: PINTA ULI BR
TARIGAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KASDIYONO,SH.MH. dan
MUHAMMAD BASIR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari Senin tgl: 23 Maiet 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis ters^ut didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri
oleh. TANTI TANSTRISNAWATI,SH.MH, Paniteia Pengganti pada P.N.Kls.I A.
Khusus Bandung, dihadiri pula oleh : 'mDY SETIAWAN.SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bandung, dihadapan Terdakwa, didampingi oleh Para Pembela
atau Penasehat Hukumnya.

f

I
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Hakim HakimKetuaMajelis

1.KASD .SH.MH. PINTAyr. GAN.SH.

2.MO: ASIR.SH

Paiutera,Pengganti

I
WATLSH•^m
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