
PgNOADILAN NEGf^Ri klS. IA

PUTUSAN.

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili
pe perkara Pidana dalaffi. tingkat pertama dei^an acara pemeriksaan Biasa,
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

^^™̂ •®EDE SUTISNA Als. IWAN Bin H. BUNYAMIN
Tempat lahir ;Tangerang
Umur/Tgl. Lahir :32 tahun / 12 Mei 1982
Jenis Kelamin ; Laki-laki

Kebangsaan ; Indonesia
Tempat tinggal ;Perumahan RajegCity Blok A.2 No. 09 DesaRajeg, Kec.

Rajeg Kab. Tangeiaag Propinsi Banten
Agama ; islam

Pekeqaan ; Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan / ditahan:
1. Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 07 Agustus 2014

s/d tanggal 15 September 2014

3. Peipanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16
September s/d tanggal 26 Oktober 2014

4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember
2014

5. Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11

Desember 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2015
7. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 09

Pebruari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015
8. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10

Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ARI SUKMA DRAJAT, SH.

dkk. Penasehat Hukum, berdasarkan PenetapaH Penunjukan Hakim, tanggal 19
Nopember 2014 No. 1329/Pid.B/2014/PN.Bdg.;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
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Setelah mendengar keterangaQ saksi*saksidan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung memutuskan

sebagai berikut:

1. Menyatakan 1>£DE SUTISNA Als. IWAN Bia H. BUNYAMIN bersalah

melakukan tindak pidana ^^tanpa hak atau melawan huhm menawarkan tmtuk

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

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan T\ sebagaimana diatur dan

diancam Pidana dalam Pasal 114ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana teiihadap DEDE SUTISNA Als. IWAN Bin H.

BUNYAMIN dengan pidmia MATI;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Ganja seberat 390 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 10 Agustus 2014 telah

dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat 8.712,7000 gram

(sisa hasil pengujian);

- 1 (satu) buah alat timbangan wama biru bertulisdcan "Kenmaster";

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei :

357879/05/128218/0, No Simcard XL HHUOl 89621167112 97555761-6

(O87774717050);

- 1 (satu) buah buku ekspedisi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan

kepadaNegara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan secara tertulis tertanggal 24

Pebruari 2015, yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa pada

pokoknya mengemukakan bahwa:

- Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan

Primair, tetapiyangterbukti adalah Dakwaan Subsidair;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon putusan

yang seadil-adilnya;

- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil atau Balita, Terdakwa

masih mgin diberi kesempatan untuk hidup dan diberi kesempatan untuk

bertobat;

Menimbang, bahwa atas Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa

Penuntut Umum menyatakan tet^ padaTuntutannya, danTerdakwa menyatakan tetap
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pada Pembelaannya, dan mohon agai Teidakwa dijatuhi hukuman yang
hukuman penjara dibawah 20 tahim, tidak pidana mad dan tidak pidana seumur hidup
karena Terdakwa punya eoiaog istri dan 2(dua) orang anak yang masih kecU yang
mengharapkan agar Terdakwa dapat berkumpul kembali dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penimtut Umuin
dalam Surat Dakwaannya N0.REG.PERKARA: PDM-1191/BDUNG/l0/2014 tangg»l
13 Oktober 2014 bensikan hal-hal sebagai bcrikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUTISNA Als. IWAN Bin H. BUNYAMIN,
pada had Selasa tanggal 15 JuU 2014 sekira pukul 20.15 Wib. atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidkanya dalam tahun 2014,
bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A.2 No. 09 Desa Rajeg, Kec. Rajeg
Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat
(2) KUHAP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan Terdakwa
ditahan Rutan Bandung, maka PengadUan Negeri Bandung berwenang dan
mengadilinya perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjttal, membeli, menjadi perantara dalam Jual belt, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, perbuatan yang dilakiilfan Terdakwa
dengan caiasebagai berikut

- Berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN BIN SAFI'I dan saksi

SYARIFUDDIN BIN SAFI'I (masing-masing dalam berkas teipisah) pada hari
Minggu tanggal 13 JuU 2014 sekira pukul 02.30 Wib. di Jalan Tol Jagorawi KM 23
/ 600 Gunung Putri Kab. Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada Terdakwa
sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas didalam
kamng.

- Setelah dUakukan pengembangan teihadap Terdakwa, bahwa Terdakwa telah

menerima penyerahan ganja dari saksi ZAINUDDIN Bin SAFI'I sebanyak 254
(dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung,
kemudian anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhad^
Terdakwa yang sedang berada dirumah dialamat tersebut di atas dan ditemukan
barang bukti sebanyak 1(satu) bun^cus berlakban berisi daun/batang/biji diduga
ganja dengan berat brutto seluruhnya 1(satu) kilogram berikut 1(satu) unit HP
merk Nokia wama hitam Model 106 type RM - 908 Imei 357879/05/128218/0
berikut Sim Card Telkomsel No.Panggil 087774717050, yang mana No. HP
tersebut digunakan untuk bericomunikasi dengan No. HP 082117073446 milik
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saksi ZAIKUDDIN, kemudtan Terdakwa berikut barang bukd dibawa ke BNNP

Jawa Barat.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui masih

menyimpan ganja yang bekm diedarkan dan ganja tersebut disimpan disamping

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

Wib Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di perumahan Rajeg

City Blok A2 No. 9 Desa Rajeg, Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan Terdakwa

langsung menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat

penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus

delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga

narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus del^>an puluh

sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh

petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi

daun^atang/biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus

sembilan puluh) kilogram;

Bahwa Terdakwa menawadcan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanahian beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin

dan yangberwenang.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816A^II/2014/

BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhad^ barang bukti yang disita

dari Taxiakwa DEDE SUTISNA Als. IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil

pengujian terhad^ batang, biji, daun dan ranting kering, wama hijau kecoklatan

dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan Kesimpulan Ganja Positif (+)

termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana

dalam Pasal 114ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEDE SmiSNA Als. IWAN Bin H. BUNYAMIN, pada hari

Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidkanya dalam tahun 2014, bertempat di

Perumahan Rajeg City Blok A.2 No. 09 Desa Rajeg, Kec. Rajeg Kabupaten

TangerangPropinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihdalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,

karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan Terdakwa ditahan Rutan

Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili
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perkara ini, tanpa hak <^au melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram,
perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagm berikut
- Berawal dari tertangkapiiya saksi ZAINUDDIN BIN SAFPI dan saksi

SYARIFUDDIN BIN SAEI'I (masmg-masing dalam berkas terpisah) pada hari
Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib. di Jalan Tol Jagorawi KM
23 / 600 Gunung Putri Kab. Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada
Terdakwa sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang
dikemas didalam karung.

- Setelah dilakukan pengentoigan terhadap Terdakwa. bahwa Terdakwa telah
menerima penyerahan ganja dari saksi ZAINUDDIN Bin SAFPI sebanyak 254
(dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung,
kemudian anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa yang sedang berada dirumah dialamat tersebut di atas dan ditemukan
barang bukti sebanyak 1(satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga
ganja dengan berat brutto seluruhnya 1(satu) kilogram berikut 1(satu) unit HP
merk Nokia wama hitam Model 106 type RM - 908 Imei 357879/05/128218/0
berikut Sim Card Telkomsel No.PanggiI 087774717050, yang mana No. HP
tersebut digunakan untuk bea-komunikasi dengan No. HP 082117073446 miliy
saksi ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa berikut baiang bukti dibawa ke BNNP
Jawa Barat.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui masih
menyimpan ganja yang belum diedarlan dan ganja tersebut disimpan disamping
rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00
Wib Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di perumahan Rajeg
City Blok A2 No. 9 Desa R^eg, Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan Terdakwa
langsung menunjukan gudai^ di samping rumahnya tersebut tempat penyimpanan
ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh
sembilan) bungkus berlakban bensi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja
dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram,
sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak
390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun^atang/biji diduga
ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I
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dfllam bentuk tanaman boratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak m^npunyai ijin
dari yang berwenang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816ATI/2014/

BALAI LAB NARKOBAlanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita
dari Terdakwa DEDE SUHSNA Als. IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil
pengujian terhadap batang, biji, daim dan ranting kering, wama hijau kecoklatan

dan putih kecoklatan, bau Idias ganja dengan Kesimpulan Ganja Positif (+)m
tennasuk Narko^ Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa seb^aunana tersebut di atas, diatur dan diflncam Pidana

dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut di

atas, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerd dan tidak akan

mengajukan keberatan / Eks^i;

Menimbang, bahwa dipi^idai^;an telah didengar keterangan saksi-saksi
sebagai berikut:

Saksi 1.BASIRUN. dibawah simpah menerangkan sebagai berikut;

Bahwa apa yang dikemukakan saksi dalam BAP Kepolisian diakui benar oleh

saksi;

Bahwa benar pada hari Ivfeiggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB.

bertempat di Jalan Tol J^owan KM 23 / 600 Gunung Putri Kab. Bogor, saWsi
bersama rekan telah melakukan penangk^an terhadap Tersangka ZAINUDDIN

Bin SAFI'I (Ahn) dan SYARIFUDDIN Bin SAFFI (Ahn) karena

penyalahgunaan narkoba;

Bahwa setelah saksi mendapat informasi, selanjutnya saksi bersama beberapa
rekan petugas dari BNNK Bogor berhasil mengamankan dua orang pelaku

berikut mobil truck berplat Nomor BK 8232 BM yang sedang terparkir di
pmggir Jalan Tol Jagorawi KM 23 / 600 Gunung Putri Bogor yang diduga

kendaraan tersebut membawa ganja yang dikemas didalam karung;

Bahwa dari hasil pemeriksaan kedua orang tersebut mengaku bemama

ZAINUDDIN Bin SAFFI (Ahn) dan adiknya bemama SYARIFUDDIN Bin

SAFFI (Aim), keduanya berasal dari Aceh, dari pengakuannya telah membawa

ganja sebanyak 8(delapan) karung yang disimpan dekat pintu samping sebelah
kin box truk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan temyata dari 8
(del^an) karung tersebut bensi 200 bung^kus besar ganja yang masing-mflsing
bungkus dilakban dengan berat seluruhnya +seberat 200 kg;
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Bahwa dari pengakuan kedua orang tersebut, mereka disuruh oleh yang bemama

WAN BG untuk diserahkan pada seseorang yang akan menghubungi mereka

dengan menggunakan 2 No. HP yaitu 087774717050 atas namfl IWAN dan

081218851073 atasnamaBAGOT;

Bahwa benar dari keter^gan Sdr. ZAINUDDIN, ganja sebanyak + 5 (lima)

kaiung telah diserahkan kepada seseorang yang belum dikenakiya pada hari

Minggu tanggal 13 Juli 2014, sekira pukul 01.30 Wib di jalan Tol Jagorawi,

yang sebelumnyaditel^n dulu denganNo. HP yaitu 087774717050 atas nama

IWANdan 081218851073 atas namaBAGOT, akan tet^i saksi tidaktahu yang

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

bertemu, dan gai^a tersebutdipindahkan ke mobil minibus, sedangkan ganjasisa

sebanyak 8 (delapan) karung di dalam truk rencananya akan diserahkan di

wilayah Bogor, dan keburutertangkap;

Bahwa dari pengembangan tertan^capnya Sdr. ZAINUDDIN dan

SYARIFUDDIN, kemudian saksi bersama Tim mraangk^ orang yang diduga

menerima ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul

20.15Wib di Perumahan Rajeg CityBlokA2 No, 9 Desa Rajeg Kab. Tangerang,

dan orang tersebut adalah Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 1

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

brutto seluruhnya + 1 Kg, berikut 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam

Model 105 Type RM 908 berikutSimcardNo. 087774717050;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi bersama rekan Tim melakukan

penggeledahan di gudang samping rumahnya, dan didsqmtkan ganja sebanyak

389 (tiga ratus dek^an puluh sembilan) bungkus berlakban berisi ganja, yang

berat seluruhnya + 389 Kg, jadi jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita

sebanyak390 Kg;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapat dari Sukabumi sekitar

bulan Juni 2014 sebanyak + 205 bungkus berlakban bening berisi ganja dengan

berat Brutto 205 Kg, namun sebanyak 69 bungkus telah diantarkan oleh

Terdakwa kepada pemesannya, sedangkan sisanya sebanyak 136 bungkus (136

Kg) disimpan di gudang samping rumah dan sebagian lagi didapat pada hari

Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 01.30 Wib sebanyak 254 (dua ratus

lima puluh empat) bungkus berlakban coklat berbentuk keramik dan balok

dengan berat ± 254 Kg diambil dari mobil truk dan dimasukkan ke mobikya,

sehingga jumlah seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban

berisiganjadengan beratbrutto + 390Kg;
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Bahwa dari peogakuan Tl^dakwa, gai^a tersebut a(Mah milik temannya yang

bemama Sdr. AHMAD ^AERONI aHas DOER, selain Terdakwa ditugaskan
untuk mengambil gaz^a jaga mengantaikan ganja kepada pembelinya sesuai

perintahSdr. AHMAD HAERONI aliasDOER;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD
HAERONI alias DOER n^dapatkan upah untuk setiap bungkus/Kg ganja yang

berhasil diantarkan addah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun
dibagi dua dengan Sdr. i^4AD HAERONI alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-

, jadi i^ah bersih Terdakwa hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh

saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa tidak keberatan

dan menyatakan benar;

Saksi 2. CASMOIRAWAN. di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan saksi dalam BAP Kepolisian diakui benar oleh

saksi;

Bahwa benar pada hari I^&ggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB.

bertempat di Jalan Tol Jagdwari KM 23 / 600 Gunung Putri Kab. Bogor, gaVgi

bersama rekan tekh melakakan penangkapan terhad^ Tersangka ZAINUDDIN

Bin SAFFI (Aim) dan SYARIFUDDIN Bin SAFFI (Ahn) karena

penyalahgunaan narkoba;

Bahwa setelah saksi men^at informasi, selanjutnya saksi bersama beberapa

rekan petugas dari BNNK Bogor berhasil mengamankan dua orang pelaku

berikut mobil truck beiplat Nomor BK 8232 BM yang sedang terparkir di
pinggir Jalan Tol Jagorawi KM 23 / 600 Gunung Putri Bogor yang diduga

Bahwa dan hasil pema^csaan kedua orang tersebut mengaku bemama

ZAINUDDIN Bin SAFI'I (Aim) dan acUknya bemama SYARIFUDDIN Bin

SAFFI (Aim), keduanya berasal dari Aceh, dari pengakuannya telah membawa

ganja sebanyak 8 (delapaij) karung yang disimpan dekat pintu samping sebelah

kin box truk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan temyata dari 8

(delapan) karung tersebut bensi 200 bungkus besar ganja yang masing-masing
bungkus dilakban dengan berat seluruhnya +seberat 200 kg;
Bahwa dari pengakuan kedua orang tersebut, mereka disuruh oleh yang bemama
WAN BG untuk disaahkan pada seseorang yang akan menghubungi mereka

dengan menggunakan 2 No, HP yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan

081218851073 atas namaBAGOT;
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Bahwa benar dari keterangan Sdr. ZAINUDDIN, ganja sebanyak ± 5 (lima)
karung telah diserafakan kepada seseorang yaug belum dikenabiya pada hari
Minggu tanggal 13 JuU 2014, sdkira pukul 01.30 Wib di jalan Tol Jagorawi,
yang sebelumnya ditelepcm dulu dengan No. HP yaitu 087774717050 atas nama

IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT, akan tetapi saksi tidak tahu yang
mengambil ganja tersebut Sdr, IWAN atau Sdr. BAGOT, karena belum pemah
bertemu, dan ganja tersebi^ dipindahkan ke mobil minibus, sedangkan ganja sisa
sebanyak 8 (delapan) kanmg di dalam truk rencananya akan diserahkan di
wilayah Bogor, dan kebumtertangkap;

Bahwa dari pengembangan tertangkapnya Sdr. ZAINUDDIN dan

SYARIFUDDIN, kemudian saksi bersama Tim menangkap orang yang diduga
menerima ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mi 2014 sekiia pukul
20.15 Wib di Perumahan Rajeg City Blok A2 No. 9Desa Rajeg Kab. Tangerang,
dan orang tersebut adalah Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 1
(satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja d^gan berat
bmtto seluruhnya ± 1 Kg, berikut 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam

Model 105 Type RM 908 berikut Simcard No. 087774717050;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi bersama rekan Tim melakukan

penggeledahan di gudang samping rumahnya, dan didapatkan ganja sebanyak
389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi ganja, yang
berat seluruhnya ±389 Kg, jadi jumlah seluruhnya yang diamanlcan dan disita
sebanyak 390 Kg;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapat dari Sukabumi sekitar

bulan Juni 2014 sebanyak +205 bungkus berlakban bening berisi ganja dengan
berat Brutto 205 Kg, namun sebanyak 69 bungkus telah diantarlcan oleh

Terdakwa kepada pemesannya, sedangkan sisanya sebanyak 136 bungkus (136
Kg) disimpan di gudang samping rumah dan seb^an lagi didapat pada hari
Minggu tanggal 13 Mi 2014 sekitar pukul 01.30 Wib sebanyak 254 (dua ratus
lima puluh empat) bungkus berlakban coklat berbentuk keramik dan balok

dengan berat +254 Kg diambil dari mobil truk dan dimasnlckan ke mobilnya,
sehingga jumlah seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban
berisi ganja dengan berat brutto +390 Kg;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut adalah milik temannya yang
bemama Sdr. AHMAD HAERONI aUas DOER, selain Terdakwa ditugaskan
untuk mengambil ganja juga mengantarkan ganja kepada p^belinya sesuai
perintah Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER;
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Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD
HAERONI aUas DOER aMndapatkan upah untuk setiap bungkus/Kg ganja yang
berhasil diantarkan adid^ sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). namun
dlbagi dua dengan Sdr. ^SaiAD HAERONI alias DOER sebanyak Rp. 40.000,-
,jadi upah bersih Teidafcwa hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa terhadap barang bufcti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh
saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Teidakwa menyatakan
benar;

Sa|Mi 3. El^O dl bavrah sumpah menerangkan bwikut:
Bahwa apa yang dikemulakan saksi dalam BAP Kepolisian diakui benar oleh
saksi;

Bahwa benar pada haii Mnggu tanggal 13 Mi 2014 sekiia pukul 02.30 WIB.
bertempat di Jalan Tol Jagowaii KM 23 / 600 Gunung Putri J^ab. Bogor, saksi
bersama

Bm SAFI'I (Aim) dan SYARIFUDDIN Bin SAFI'I (Aim) karena
penyalahgunaan narkoba;

Bahwa setelah saksi mendapat infonnasi, selanjutnya saksi bersama beberapa
rekan petugas dari BNNK Bogor berhasil mengamankan dua oiang
berikut mobil truck berptet Nomor BK 8232 BM yang sedang terparkir di
pinggir Jalan Tol Jagorawi KM 23 / 600 Gunung Putri Bogor yang diduga
kendaraan tersebut membawa ganja yang dikemas didalam karung;
Bahwa dari hasil pemeriksaan kedua orang tersebut mengaku bemama
ZAINUDDIN Bin SAFI'I (Ahn) dan adiknya bemama SYARIFUDDIN Bin
SAFI'I (Ahn), keduanya beiasal dari Aceh, dari pengakuannya telah membawa
ganja sebanyak 8(delapan) karung yang disimpan dekat pmtu samping sebelah
kiri box truk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan temyata dari 8
(delapan) karung tersebut berisi 200 bungkus besar ganja yang masing-masing
bungkus dilakban dengan berat seluruhnya +seberat 200 kg;
Bahwa dari pengakuan kedua orang tersebut, mereka disuruh oleh yang bemama
WAN BG untuk diseiahkan pada seseorang yang akan menghubungi mereka
dengan menggunakan 2No. HP yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan
081218851073 atas nama BAGQT;
Bahwa benar dari keterangan Sdr. ZAINUDDIN, ganja sebanyak ±5Gima)
karung telah diserahkan kq)ada seseorang yang belum dikenatoya pada hari
Minggu tanggal 13 JuH 2014, sekira pukul 01.30 Wib di jalan Tol Jagorawi,
yang sebelumnya ditelepon dulu dengan No. HP yaitu 087774717050 atas nama
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IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT, akan tistapi saksi tidak tahu yang

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

bertemu, dan ganjatersebi^ dipindahkan ke mobilminibus, sedangkan ganjasisa

sebanyak 8 (delapan) karung di dalam truk rencananya akan diseralikan di

wilayah Bogor, dan keburu twtangkap;

Bahwa dari pengembangan teitangkapnya Sdr. ZAINUDDIN dan

SYARIFUDDIN, kemu^an saksi bersama Tim menangkap orang yang diduga

menerima ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mi 2014 sekira pukul

20.15 Wibdi Perumahan Rajeg City Blok A2No. 9 DesaRajegKab. Tangerang,

dan orang tersebut adala^ Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 1

(satu) bungkusberiakbanberisidaun/batang/biji diduga ganja,

dengan berat brutto seltttuhnya + 1 Kg, berikut 1 (satu) unit HP merk Nokia

wama hitam Model 105 Type RM 908 berikut Simcard No. 087774717050;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi bersama rekan Tim melakukan

penggeledaban di gudai^ samping rumahnya, dan didapatkan ganja sebanyak

389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bun^cus beriakban berisi ganja, yang

berat seluruhnya + 389 Kg, jadi jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita

sebanyak390 Kg;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut did^)at dari Sukabumi sekitar

bulan Juni 2014 sebanyak ± 205 bungkus beriakban bening berisi ganja dengan

berat Brutto 205 Kg, namun sebanyak 69 bungkus telah diantarkan oleh

Terdakwa kepada pemes^ya, sedangkan sisanya sebanyak 136 bungkus (136

Kg) disimpan di gudang samping rumah dan sebagian lagi did£q)at pada hari

Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 01.30 Wib sebanyak 254 (dua ratus

luna puluh empat) bimgkas beriakban coklat berbentuk keramik dan balok

dengan berat + 254 Kg diambil dari mobil truk dan dimasukkan ke mobilnya,

sehingga jumlahseluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus beriakban

berisi ganjadengan berat brutto ± 390Kg;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut adalah milik temannya yang

bemama Sdr. AHMAD HAERONI alias DOER, selain Terdakwa ditugaskan

untuk mengambil ganja juga mengantarkan ganja kepada pembelinya sesuai

perintahSdr. AHMAD HAERONI aliasDOER;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya dijanjikan oleh Sdr. AHMAD

HAERONI alias DOER mend^atkan upah untuk setiap bungkus/Kg ganja yang

beihasil diantarkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun

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

,jadi upah bersih Terdakwa hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
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Bahwa teiiiad^) baraBg bukti yang di^idcan dipersidangan dialnii benar oleh
saksi;

Menimbang, bahwa atas keteraagan saksi 3 tersebut Teidakwa tidak keberatan

dan menyatakan benar;

Saksi 4. Bin f di bawah sumpah menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa apa yang dikemufcatein saksi dalam BAP Kepolisian diakui benar oleh
saksi;

Bahwa benar pada hari Mfinggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WDB.
bertempat di Jalan Tol Jagowari KM 23 / 600 Gunung Putri Kab. Bogor, saksi
bersama adiknya yang bemama Sdr. SYARIFUDDIN telah ditangkap oleh
Petugas Kepolisian BNN Propinsi Jawa Barat karena penyalahgunaan narkoba;
Bahwa benar pada waktu ditangkap dan digeledah didapatkan barang bukti
berupa gazya sebanyak 200 (dua ratus) bungkus berlakban dengan berat brutto
seliiruhnya ± 200 Kg yang dikemas di dalam kaning plastik sebanyak 8
(del^an) karung yang disimpan didalam box kendaraf^yi;

Bahwa rencananya ganja tersebut dibawa dari Aceh menuju Jakarta, sedangkan
pemilik ganja tersebut adalah WAN BG yang dtinggal di Banda Aceh;
Bahwa pada saat peijalanan menigu Pekanbaru, saksi baru mengetahui di Halnm
Box kendaraan ada ganja, hal tereebut diberitahu oleh WAN BG melalui telepon,
barang tersebut disimpan (Kdepan dinding truk, dan WAN BG memberitahukan

kalau orang yang akan mragambil barang tersebut akan menghubungi saksi, dan
WAN BG mengirimkan 2 No. HP yang akan mengambil ganjanya yaitu
08777471705 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT;
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014, Sdr. BAGOT menelpon saksi
menyuruh berangkat seki]!a jam 24.00 Wib menuju arah Bogor dan menunggudi
Tol Jagorawi, sekira pidoil 02.001 Wib ketika saksi berhenti dan menunggu di
bawah lampu penerangan jalan, kemudian datang mobil minibus Xenia Silver
dan berhenti di depan moba saksi, dan setelah mengaku dirinya BAGOT

kemudian adik saksi Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN turun memindahkan

barang ganja tersebut dari kendaraan saksi ke kendaraan Xenia wama Silver

sebanyak 5 (lima) karung, dan setelah selesai memindahkan pada saat istirahat
buang air kecil sambil menunggu telepon dari WAN BG yang akan mengambil
sisa ganja sebanyak 8 (delapan) karung, datang petugas dan langRnng
menangkap saksi dan ai£k saksi;
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Bahwa saksi mengalbi mengetahui persis beiapa bungkus ganja yang ada di

dalam S (delapan) tersebut, nanmn s^lah dibuka temyata ganja

sebanyak 200bungkus Migan b^brutto selundmya 200Kg;

Bahwa saksi mengaku #lajikan oleh WAN BG uang sebesar Rp. 15.000.000,-

(lima belas jutarapiah) i|an bam diberikan uang transport (opeiasional) sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima jute rupiah), oleh karena merasa tidak cukup kemudian

saksi mencari tamb^ian. dengan cara m^gangkut barang mainan yang akan
dikirim dari Jambi ke Jakarta;

Bahwa mengaku tidak t^u dan tidak dengan yang bemama IWAN dan

BAGOT, saksi hanya m^getahui dan No.IBP, dan disuruh menyerahkan ganja
sebanyak 5 (lima) kanmg kqsada Sdr. BAGOT;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh
saksi;

Menimbang, bahwa atas k^rangan sak^ 4 tersebut Terdakwa tidak keberatan

dan menyatakanbenar;

Saksi 5. di bawah sumpah notenerangkan sebagai
berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan saksi dalam BAP Kepolisian diakui benar oleh

saksi;

Bahwa benar pada hari ^ggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB.
bertempat di Jalan Tol J^wari KM 23 / 600 Gunung Putri Kab. Bogor, saksi
bersama kakaknya yang bemama Sdr. ZAINUDDIN telah ditangkap oleh
Petugas Kepolisian BNN Propinsi Jawa Barat karena penyalahgunaan narkoba;

Bahwa benar pada waktti ditangkap dan digeledah didapatkan barang bukti
bempa ganja sebanyak 200 (dua ratus) bungkus berlakban dengan berat bmtto
seluruhnya + 200 Kg yang dikemas di dalam karung plastik sebanyak 8

Bahwa rencananya ganja tersebut dibawa dari Medan menuju Jakarta, sedangkan
pemilik ganja tersebut aMtt WAN BG yang dtinggal di Banda Aceh;

Bahwa saksi hanya ikut k^na diajak kakak karena usaha sedang sepi, Han gaVgi
tidak mengetahui kalau yai^ didalam box truk memuat ganja;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi a de charge atau saksi
yang meringankan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi : 1. ATOULL^. d^bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:
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Benar, bahwa s^ksi kenal den^n Terdak^^pekeija saksi sebe^ai tukang ojek,

arah tempat tinggal saksi tidak begitu jauh dari tempat tinggal Terdakwa di

Kelurahan KEMIRl Taiitggeraag, satuKelurahan, tapi bedaR.T.;

- Bahwa sehari-hari pek^aan Terdakwa sama-sama keija Ojek dengan
tapi adapula Terdakwa menyoi^ mobil rental kalau ada yang pesan;

- Bahwa Terdakwa sdsaai-hari dikenal bergaul secara baik, rajin ibadah dan

seringAzandi Mesjid;

Bahwa Terdakwa punya seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

No: 1.Berumur sekitar 9 tahun dan anak yang ke : 2 masih Balita;

- Bahwa saksi dan warga sekitamya belum pemah mendengar Terdakwa terlibat

masalah Narkotika, baru kali inisaksi tahu dan saksi jugakaget;

Saksi a de Charge yang ke : 2. Yang dihadapkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukuxnnya
tidak jadi di periksa karena tidak mempunyw kartu indetitas, sehingga tidak jelas

indetitasnya, dan Terdakwa mehyatakan sudah cukup dengan saksi a de Charge

Menimbang, bahwa tdiah pula didengar keterangan Terdakwa yang tidak
berbeda dengan yang termuat paxla B.A.P, dari penyidik, pada pokoknya sebagai
berikut:

Ket. Terdakwa; BE1>E SUH^A AlsIWANBINH. BUNYAMIN.

- Bahwa keterangan Terddcwa dan tanda tangan Terdakwa sebagaimana termuat

pada BAP dan Penyidik adalah benar, dan Terdakwa diperiksa 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Ganja sejak tahun 2014, awahya Terdakwa
berkenalan dengan AHMAD HAERAONI alias DOER, yang Terdakwa kenal

diterminal Angkot Tan^erang, saat itu Terdakwa mencari pekeijaan sebagai

sopir,dan Doer menawarkan pekeijaan untuk mengambil Ganja ditempat

tertentu yang akan dipandu oleh Doer dan komenikasi melalui Handphone,

kemudian akan dipandu pula dimana dan kepada siapa Ganja tersebut harus

diserahkan, dan Dow menyiapkan kenderaan sebagai alat angkut Ganja

tersebut;

- Bahwa untuk pekeijaan Terdakwa dijanjikan upah oleh Doer: setiap

bungkus/kilogran yang berhasil diantar diberi Rp. 100.000,- t^i dibagi 2
dengan Doer, Terdakwa mendapat Rp. 60.000,-, Doer mendapat Rp. 40.000;

- Bahwa setahu Terdakwa, menunit Doer Ganja tersebut dijual kepada pemesan,
untuk Ganja berbentuk bata seharga Rp. 2000.000,- perkilogram, untuk Ganja

beijenis keramik, seharga Rp. 2.200.000,- perkilogram;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima atau menjemput Ganja, atas

arahan dari Doer, dan kenderaannya juga disiapkan oleh Doer, kgTDudian
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diantar kepada pemesan, sesuai dengan arahan Doerjuga, yang telah berhasil

diserafakan kepada pemesan yaitudan Ganjayang diambil pada: ke 1,2,3, dan

ke 4, tapi masih adasianya yaitu sesuai dengan barang bukti Oaiya dibungkus

d^igan lakban wama bku, dan tentang Ganja yang diperoleh Tedakwa dari

ZAINUDDIN dan SYARIFFUDDIN, dibungkus dengan Lakban warna

kuning» sudah sempat diantar kepada pemesan sebanyak: 69 bungkus, dan

sisanya adalah 185 bungkus seluntoya adalah 390 bungkus, dengan berart

bruto: 390 kg, dengan rineian: 136 bungkus berlakban bening atau belang-

belang biru ^dapat dari Sukabumi, atau sisa yang belum babis diantar kepada

Pemesan, sedangkan 254 berlakban Coklat kuning berbentuk balok keramilc di

dapat di Jl. Tol Jagorawi dan Terdakwa ZAINUDDIN, sehingga s^ua Ganja

yang masih Terdakwa simpan di Gudai^ samping rumah Terdakwa yaitu di

Perumahan Rajeg City Blok A.2.No.9. Desa Rajek, Kab. Tanggerang telah

disita dan dibawa petugas BNN, pada hari Rabu, tgl: 16 Juli 2014, sekira

pukul: 12.00 .Wib;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas penyidik BNN, pada hari Selasa

tgl:15 Juli 2014, awalnya didapat barang bukti daun/batang/biji ganja dengan

berat bnitto 1kg, dibu^kus pakai lakban wama kuning Coklat, dikemfls dalam

tas gendong wama hitam, maksudanya akan diantar ke pemesan sesuai arahan

Doer, tapi karena Terdakwa tertangkap dan di bawa ke kantor BNN dan di

Introgasi petugas, lalu Terdakwa mengakui dirumah Terdakwa yaitu di

ruangan samping yang berfungsi sebagai gudang masih ada disimpan Ganja

yang yang tdiah diterima atas arahan Doer dan belum terdistribusi, dan yang

terakhir Terdakwa terima dan Terdakwa angkat dengan mobil xenia wama

silver adalah Ganja yang diserahkan oleh ZAINUDDIN dan

SYARIFUDDIN(Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 5 (lima)

karung, yang isinya Gai^a: 254 bungkus berlakban Coklat berbentuk keramik

dan balok, berat brutto 254 kg, sudah diserahkan kepada pemesan yang tidak

Terdakwa kenal atas arahan dari Doer sebanyak : 69 (enam puluh sembilan)

bungkus, jadi sisa Ganja yang dari Sukabumi 205 kg, ditambah sisa dari

Terdakwa ZAINUDDIN: 185 bks/kilogram, jimilah yang disita dari Gudang

samping rumah Terdakwa adalah; 390 kg;

Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mftlfllnilcan

perbuatan tersebut karena keperluan Ekonomi keluarga, untuk biaya hidup

bersama istri dan 2 (dua orang anak ymig masih kecil, usia 9 tahun dan usia

balita;
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Meitobangi bShvw d|il^ peiJcara mi didapati bukli surat Berita Acara
Pemeriksaan Laboratories No: 2^16A^014/BALAI LAB NARKOBA. tgl: 21 Juli
2014, terhadap barang bukti disila dan Terdakwa: DEDE SUTISNA alias IWAN
BIN H. BUNYAMHsf, disiD^tiBm secara rk^kas dengan hasil pemeriksaan secara
Laboratoires, bahwa bahan di dalam bungkus berlakban wama Cokelat tersebut
diatas adalah benar Ganja m^andung THC ( Tetrahydrocaniabinol) dan Teidate
dalam Narkotika Gol: I, No. XJm 8dan 9. Lampiran UU.RI. No: 35 Thn 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa dalkm perkara ini telah disita secara syah barang bukti
yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu:
a. (satu) buah alat timbangan wama biru bertulitoi Ken Master;
b. l(satu) Unit Handphone Nokia Model 105 Type RM.908, IMEI:

357879/05/128218/0, No. Sim Card XL HHUOl 89621167112. 07555261-
6(08777471 7050);

c. 1 (satu) buah buku Ekspedisi;

d. 390 (tiga ratus sembilan puhih) bungkus besar Ganja (sesuai dfingan fhoto yang
termuat di BAP dari Penyidik, (dan sebagian besar sudah dimusnahkan) berlakban
kumg Cokelat, dan sebs^an berlakban bening baru, seluruhnya: 390 ganja kg
kering disisihkan 9(sembilan) bungkus berlakban dengan berat brutto seluruhnya
8712.000 Ganja untuk uji laboratorium dan bukti di Pengadilan;

bahwa terhadap barang bukti tersebut semuanya menurut saksi-saksi 1,2,3,4,
barang yai^ disita dan diakui mjaik Terdakwa DEDE SUTISNA Alias IWAN bin H.
BUNYAMIN , dan Terdakwa mengakui bahwa HP, dan timbangan serta buku
Expedisi tersebut adal^ nuliknya yang telah digunakan sebagai alat dalam Transaksi
Narkotika, HP tersebut di pal^ untuk selalu berkomenikasi dengan Doer, dan
berkomenikasi dengan Terdakwa ZAINUDDIN pada waktu akan menftrimg Narkotika
di Jin Tol Jagorawi, dan dengan orang yang tidak dikenal yang telah menerima Gaiqa
dari Terdakwa atas arahan dari Doer;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah
Kepersidangan Pengadilan Negeri Bandung dengan Dakwaan SUBSIDIARITAS,
sebagamwna dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus
mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, sebagaimana yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal: 114 ayat (2) UU.RI No. 35. Thn 2009 tentang Narkotika, harus
dipenuhi pembuktian unsur-unsur sebagai berikt:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan toikum;
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3. Menawarkan uhtuk d^jnial, meiyual,m€mbeli, mei^adi perantara dalam jual

beli, menukar, atau mesiyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1dalam

bentuk Tanaman berat^a melebihi 1 (satu) Kilogram;

Unsur 1. Setiap orang. dWmfefen sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu seti^ manusia sebagai

subjek hukum yang perbuatamiya hams dipertanggung jawabkan dihadapan

hukum, jaxii dalam nimusan pasal ini faarus tertuju kepada manusia sebagai

subjek hukum, tidak teimasuk Badan Hukum;

- Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang

laki-laki bemama : DEI^E SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN, setelah

diperiksa indetitasnya ^ah t^bukti benar sebagaimana yang termuat Halam

Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa

tersebutlah oamgnya yang dimaksud seb^al Terdakwa sesuai surat Dakwaan

tersebut, dan sesuai pula dengan Pengamatan Majelis Hakim selama

dipersidangan, Terdakwa adalah sebagai orang yang diyakini mampu

bertangung jawab dihadapan hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan

tentang subjek Hukum Terdakwa (Error in pesona), dengan demikianunsur ke

: 1 telah terbukti memnurut hukum;

Unsnr 2; Tanpa Hak atau mitowan Hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang benar,

dan melawan hukum berarti bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau

peraturan-peraturan yang berlaki yang harus dipatuhi, dan apabila tidak dipatuhi atau

dilawan makaharus dipertai^gung jawabkan akibatnya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H.

BUNYAMIN dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bekeqa

sebagai wirswasta, tetapi senyata adalah bekeqasebagai Tukang Ojeg dan adakalanya

sebagai sopir mobil Rental apabila ada yang pesan, dan saat kejadian ini Terdakwa

telah tertangkap pada tgl: 15 Juli 2014 ketika membawa 1 (satu) kilogram Ganja,

dibimgkus pakai Lakban wama Kuning Cokelat, dikemas dalam tas gendong wama

hitam, maksudnya akan dianlar ke pemesan sesuai arahan Doer, tetapi karena

Terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor BNN dan di Interogasi petugas, lalu

Terdakwa mengakui dirumah Terdakwa yaitu diruangan samping yang berfungsi

sebagai Gudang, masih ada disimpan Ganja yang telah diterima Terdakwa dari

seseorang atas arahan DOER, dan belum terdistribusi, dan yang terakhir Terdakwa

terima adalah Ganja yang (Us^ahkan oleh saksi ZAINUDDIN, dan Terdakwa angkut

dengan Mobil Xenia wama silver, Gfanja tersebut sebanyak 5 (lima) karung, yang

isinya 254 bungkus berlakban kuning Cokelat berbentuk keramik balok, kemudian
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sudah perlu diserahkan oleh Terdakwa kepada pemesan sebanyak : 69 (enam puluh

sembilan) bungkus, jacK sisa yang ada diGuda:^ sampii^ rumah Terdakwa yang telah
disita petugas BNN, yaku: 205 bUngkus/kilog:Mn sisa Ganja dari Sukabumi, dan 185

bungkus/kUogram sisa ganja d^ saksi ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN;

- Bahwa sesuai dengan kte^gan saksi 1,2,3,4,5, dan Terdakwa telah mengaku
secara terns terang telah melakukan perbuatan mengikuti arahan dari Doer,

imtuk menerima Ganja ajan mengan^tnya ke Gudang disamping rumahnya
dengan kenderaan yang flisiapkan oleh Doer, dan selanjutnya setelcdi Ganja fldfl
pada Terdakwa, diarahkan lagi oleh Doer lebih lanjut melalui Vnmenilfflgi

Handphone, kemana dan pada siapa Ganja tersebut diantar atau diserahkan

sesuai dengan pesanan, untuk itu Terdakwa memperoleh upah: Rp. 60.000,-

(enam puluh ribu)per l^ogram, dan Doer memperoleh Rp. 40.000,-(empat
puluh ribu) per kilograiQ, dan Terdakwa telah melakukan p^buatan tersebut

sebanyak 5 (lima) Mi, yang terakhir adalah menerima Ganja dari

ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN di Jin Tol Jagorawi pada malam dim' hari ±
jam 01.30, tgl. 13 Juli 2014,dan telah sempat Terdakwa antara kepada pemesan

sesuai dengan arahan D@a&r sebanyak 69hungkiis/kilngram;

- Bahwa menurut: Psl: 7:UU. Narkotika No: 35. Thn 2009: Narkotika hanya

dapat dipergunakan uiatuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Bahwa menurut Pasal: Sayat: 2., Dalamjumlah terbatas, Narkotika Golongan I

dapat dipergunakan un^ kepentingan pengembangan Ihnu Pengetahuan dan
Teknologi dan imtuk reagensia chagnostHc serrta reagensia laboratorium setelah

mendapat persetujuan Hilenteri Kesehatan (Psl: l.poin 22), atas Rekomenasi

- Bahwa Trdakwa bukan seseorang yang bekega dibidang Ilmu Pengetahuan,

bukan pedagang farmasi sehingga tidak berhak melakukan perbuatan yang

berkenaan dengan adanya barang Narkotika Golongan I tesebut, dan tidak

memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, dan tujuan Terdakwa menerima dan

menyerahkan Narkotka tersebut adalah untuk memperoleh upah dari pemesan,

sehingga perbuatan Terdakwa jelas telah melawan hukum, maka unsur ke 2

telah terbukti menurut hukum;

Unsur ke ; 3. Menawarkan uittuk diiuaL mcniuaL membeli. meniadi perantara

dalam iual belL mennkar: menverahkan. atau menerima Narkotika GiAnnoan T

dalam bentuk tanaman. beratn^a melebihi 1fsatu^ Idlogram. dihnktikan sfthagai

berikut:
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Bahwa Elemcb unSUr bersiiat Altematif, ysutu cidmp apabila salah satu

elemen perbuatan teU ^bukti maka unsur ke: 3 telah terbukti;

Bahwa yang akan (fibukt&an dalam uDsur iniadalah: peran Terdakwa menjadi

Bahwa telah didapad M:ta-fakta menurut hukum berdasarkan keterangan

saksi: BASIRUN, sak^ CASNO IRAWAN,SH, saksi, EKO YULIANTO,

saksi SYARIFUDDIN BIN SAFFI serta keterangan Terdakwa DEDE

SUnSNA AJs IWAN BUNYAMIN, yang saling bersesuaian satu sama

laindan sesuai pula deogan barang bukti Ganja, HP Terdakwa, Alat Timbai^

Kesmaster, 1 bukuHs^^edisi, telfdi terbukti &kta bahwa pada haii Selasa tgl:

15 Juli 2014, sekira pitol 20.15. WIB, bertempat di Perumahan Rajeg City

Blok A.2 No.9. Desa I^eg, Kac. Rajeg, Kab. Tanggerang, Terdakwa telah

tertangkap karena meMukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum

menjadi perantaia d^am jual beli NarkotUiLa dalam betuk tanaman, berataya

melebihi 1 (satu) Kilopam yaitu sebanyak 390.Kg, yang dilakukan Terdakwa

dengan cara-cara sesum dengan arahan dari teman Terdakwa bemama Ahmad

Haeroni alais Doer, yang telah mena\wkan pekeijaan kq)ada Terdakwa

sekitar awal tahun 2014, yaitu pekeijaan untuk menjemput Ganja dari orang

tertentu dan ditempat t^tentu, dengan peijanjian Terdakwa akan mendapatkan

upah untuk setiap bungjais Ganja kering 11^, yaitu sebesar Rp. 100.000,-

diberikan pada Doer %.40.000,- jadi upah Terdakwa Rp,60.000,- per kg.

Ganja yang diserahkan kepada pemesan, harga Ganja tersebut bungkusnya

berbentuk bataRp. 2000;000,- perbungjcus ataul kg, atau berbentuk Keramik

seharga Rp. 2.200.000,- perbun^ois atau 1 kg, dan yang memandu Terdakwa

serta menyediakan Mobil angkutannya adalah Doer, dan perbuatan tersebut

sudah Terdakwa lakukaS sebanyak 5 (lima) kali,yaitu:

Pertama Terdakwa lupa waktunya, Terdakwa mendapatkan Ganja di daerah

Pluit Jakarta Utara, sebs^ak 59 bungkus berlakban dengan berat brutto 50 kg,

dan itu sudah habis TerWcwa antarkan kepada pemesan, sesuai dengan arahan

Doer;

Kedua Terdakwa lupa waktunya, Terdakwa mendapatkan Ganja di derah

Jakarta Selatan, sehsn^k 50. Bungkus berlakban dengan berat brutto 50.

Kilogram, dan sudah h^is Terdakwa antarkan kepada pemesan, juga sesuai

dengan arahan Doer;

Ketiga sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa mendapatkan Ganja di daerah Pluit

Jakarta Utara, sebanyak 100 bungkus, dengan berat brutto 100 kg, berlakban

dan sudah habis Terdakwa antarkan kepada pemesan sesuai arahan Doer;
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Ke empat; sekkai* biUan Jimi 2014, Ganja Terdak^ di daerah

sebelah Pelabuhan Rata Sukabumi sebanyak 205 bungkus, masih disimpan di

Gudang samping rumah T^dakwa;

Keiima, yaitu seb^aio^^a kejadian dalam perkara ini, Terdakwa sesuai

dengan arahan Doer B^njemput Ganja dengan menggunakan Mobil Xenia

wama silver di Jalan Tol Jagorawi pada hari Nfinggu dini hari ± jam: 01.30.

Wib, ^ : 13 Juli 2014 sebanyak 5 (lima) karung, yang diserahkan oleh

ZAINUDDIN dan SYARIFUDDIN, dan isi karung tersebut seluruhnya adalah

254 bungkus Ganja deflgan berat brutto 254 Kilogram, seterusnya Terdakwa

bawa ke pemesan sebanyak 69.bungkus atau 69 kg, dan sisanya Terdakwa

simpan di Gudang sanding rumah Terdakwa senbanyak: 185 bungkus atau

sebanyak 185 1^, menyatu dengan sisaGanja dari Sukabumi, hinggga jumiah

seluruhnya yang belum Terdakwa anatar ke pemesan, menunggu arahan dari

Doer, Ganja tersimpan di Gudang samping rumah Terdakwa sebanyak 390

bungkus, atau 390.kg; dan para saksi : 1,2,3,4,5. Menerangkan bahwa

Terdakwa tertangkap atas hasil pengembangan setelah tertangkap saksi

ZAINUDDIN bin SAFFI dan SYARIFUDDIN bin SAFFI atau Terdakwa

sekitamya dengan mengendarai Truk Tronton sebagaimana barang bukti,

sebanyak 5 karung atau 254 bungkus atau 254 kg Ganja, telah diserahkan

Terdakwa atas arahan WAN BG, dan DOER mengarahkan Terdakwa, dan

sisanya masih ada dalam truck sebanyak 8 karung, yang isinya 200 bungjois

Ganja berl^ban seperti keramik, atau beratnya 200 kg, dan dari hasil

pengujian terhadap bar^ bukti Ganja milik Terdakwa Dede Sutisna temyata

sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratories Lab Narkotika tgl: 21 Juli 2014,

dengan hasil pengujian terhad^ batang, bunga, daun, dan ranting kering, bau

khas Ganja dengan kesimpulan Positif Ganja mengandung Tetra

hydocannabinol tennasiik Narkotika Golongan I menurut UU RI No: 35 thn

2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Unsur ke: 3 telah terbukti

menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah diyakini oleh Majelis

IMdm terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka

Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi

pidanasesuaidenganamarputusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikipi setelah mempelajari Tuntutan Penuntut

Umum, Pembelaan Terdakwa, Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari

Terdakwa/Penasehat hukumaya, maka bagian dari Nota Pembelaan yang dapat
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dipertibangkan adalah bahwa Tw^akwa masih mgin diberikan kesempatan hidiq)
untuk bertobat, to Terdakwa E^punyai 1(satu) orang istri dan 2(dua) orang anak
yang masih kecil, dan dipcrsyateigan Istri Terdakwa serta anak Terdakwa yang mflmh
Balita hadir menghadap Maj^lis Imkim dan memohon agar Terdakwa tidak dijutuhi
pidana mati, karena Istn dan a^-anaknya sangat mengaharapkan Terdakwa magih
dlberi kesempatanhidup;

terlarang, maka harus dirampas untak dimusnabkan, demikian pula Handphone, alat
timbang Kenmaster dan 1buku Ekspedisi adalah alat yang telah dipergunakan oleh
Terdakwa sebagai alat dalam mi^akukan p^bu^an jual beli Narkotika sesuai Hpngnii
aiahan dari Doer, kq)ada para ptoesan, maka barang bukti tersebut seluruhnya harus
dirampas imtuk dimusnabkan;

Menimbang , bahwa selama ds^om persidai^an tidak terdapat alasan-alasan pemaaf
ataupun alasan-alasan yai^ da^^^anembenaikan perbuatan Terdakwa, mnka Terdakwa

Menimbang, bahwa sefeelum menjatuhkan hukuman teriiadap Terdakwa
terlebih dahulu dipertimba^gkan hal-hal yang d^at memberatkan ataupun
meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-Hal Yang Mfemberaflcam:

- Perbuatan Terdakwa menipakan perbuatan yang dapat merusak Generasi
Bangsa;

- Terdakwa melawan Program Pemerintah yang melarang peredaran Narkotika
secara illegal;

T^xiakwa telah berulangkaii atau 5 kali melakukan perbuatan tersebut,
sudah menikmati hasil kejahatannya;

• Terdakwa menjadi perantarajual beli Narkotika dalam jumlah yang banyak;
Hal-Hal Yang Meringankan!

- Tidak ditemukan;

Mengingat: Pasal: 114 ayat (2) U.U. R.L No: 35 thn 2009 tentang Narkotika
dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGABTLI-

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUTISNA Als IWAN BIN H. BUNYAMIN telah

terbukti secaia syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"tanpa
hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan
I.dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1(satu) kilogram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
"SEUMUR HIDUP".
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3. Menetapkanbarangbukti bferupa:

a. Ganja seberat 390 (Sesutd Berito Acara tgl : 19 Agustus 2014 telah

dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat: 8.712.7000 gram

(sisa hasil pei^jian) to:

l(satu) buah alat timb^an wamabirumerk"Kemnaster", dan:

c.l(satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei :

357879/05/128218/0, No. Sim Card XL K H Vo 892116711297555761-

6(087774717050) dan:

d. d.1 (satu) buahbukuB^edisi

b.

c.

4. Membebankan biaya perkai^ 1^.5000,- (lima ribu rupiafa) kepada Negaia;

Demikianlah diputuEikail R^at Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kls.LA.Khusus Ban(te®. pada hari Rabu, tgl : 11 Maret 2015, oleh kami:

PINTA ULI BR TARIGAN,SH^laku Hakim Ketua Majelis, KASDIYONO,SH.MH

dan MOHAMMAD BASIR ,S^. Seba^ Hakun Anggota, putusan tersebut dibacakan

dalam persidangan yang terb^ untuk-i«miifir^i£MrsS®4 t^^^ Maret 2015
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampin^ oleh Hakim Anggota, dihadiri

oleh: H.ANTON PRIYOHU'lFil^lO,Sm.Hk, Panit^ra Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kls.LA.Khusus Banduof, ^ hadiri pula oleh TEDDY SETIAWAN, SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kgjdcsa^ Negeii Bandung, ^hadapan Terdakwa, didampingi

a.

HakimKetuaMajelis,

l.KASD O.SRMH. PINTA ULLBR TARIGAN.SH.

2. MO BASIR.

itaPengganti:

H.ANTON P OMO.Sm.Hk.
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