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1( Satu) Berkas perkara
1 (Satu) Salinan Putusan
Permohonan kasasi dari:

JPU pada Keiarj Bandung

Jakarta, £9 JUL 2016

Kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Negeri
di —

Bandung -

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara:

a. Berkas perkara Pengadilan Negeri di Bandung

Tanggal 23Maret2015 No.Reg. 1328/Pid.Sus/2014/PN.Bdg ~
b. Sehelai Salinan Putusan Mahkamah Agung - RI dalam tingkat Kasasi

Tanggal 18 Desember2015 No.Reg. 2538 K/PID.SUS/2015

dalam perkara terdakwa : ZLainuddin Bin Safi'i
dengji peimintaan agar Putusan Kasasi tersebut selekas mungkin diberitahukan
kepada yang bers^gkutan, selanjutnya agar formulir penerimaan berkas
waKtu 2mmggu setelah ditenmanya berkas perkara tersebut.

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi

di Bandung-
2. Kepala Kejaksaan Negeri

di Bandung-
3. Kepala Rumah Tahanan Negara

di Bandung-
4. A r s i p .

a.n. PANITE AGUNG - RI

IDANA KHUSUS

TAN. SH.

301985121001,



SALINAN

UNTUKDINAS

PUTUSAN

No. 2538 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana kiiusus daiam tingkat kasasi teiah

memutuskan sebagal berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama

Tempat lahir

Umur/Tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

: ZAINUDDIN Bin SAFIM (Aim);

: Lliokseumawe;

: 52 Tahun/31 Desember 1962 ;

: Laki-iaki;

: Indonesia;

: Jaian Irian Barat Pasar 7 Desa Sempali

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Propinsi Sumatera Utara (sesuai

KTP)dan Dusun I Desa Sintis Kecamatan

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Propinsi Sumatera Utara (aiamat mmah

sekarang);

A g a m a : Isiam;

Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juii 2014 sampai dengan tanggai 6 Agustus
2014;

2. Perpanjangan oleii Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014

sampai dengan tanggai 15 September 2014;

3. Perpanjangan oleii Ketua Pengadilan Negeri ke i sejak tanggal 16

September2014sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

4. Perpanjangan oieh Ketua Pengadilan Negeri ke II sejak tanggai 16

Oktober 2014sampai dengan tanggai 14 November 2014;

5. Penuntut Umum sejak tanggai 27Oktober 2014 sampai dengan tanggai

15 November 2014;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2014 sampai

dengan tanggai 10 Desember 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggai 11 Desember

2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
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8. Perpanjangan oleh Wakll Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 09

Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;

9. Perpanjangan oleh Wakll Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal

11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan

tanggal 28 April 2015;

11.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29

April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;

12.Berdasari^an Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3145/2015/S.950Tah.Sus/PP/2015/MA

tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama

50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2015;

13.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.

3146/2015/S.950.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 24 Agustus 2015

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,

terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015;

'4. Perpanjangan berdasartcan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.

4314/2015/S.950.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Nopember 2015

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari

perlama, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015;

15.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.

4315/2015/S.950.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Nopember 2015

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari

kedua. teriiitung sejak tanggal 20 Nopember 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung

karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa la Terdakwa ZAINUDDIN bin SYAFPI (Aim) bersama-sama

dengan saksi SYARIFUDDIN (dalam beri^as 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 daiam

tahun 2014, bertempat di daerah Jalan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri

Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam
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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 mengadill perkara inl, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotlka

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya meleblhi 1 (satu) kilogram

sebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang dilakukan Terdakwa sebagal

berikut:

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

Terdakwa sedang t)erada di rumahnya di Dusun I Desa Sintis Kecamatan

PercutSei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ditelepon

oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobil millknya,

karena mau bulan Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya, tetapi kalau

mau sehari setelah Ramadhan (Puasa) Terdakwa menyanggupinya,

mudian pada hari MInggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 15.30 WIB

rdakwa ditelepon kembali oleh WAN BG apakah jadi berangkat keija ke

ih atau tidak dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari

inggu 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 menunjt Sdr WAN BG mobil

baru diservis remnya, kemudian Sdr.WAN BG memberikan kunci kontak,

STNK, KIR dan uang operaslonal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

dari yang dijanjikannya sebesar Rpl 5.000.000,00 (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 kendaraan jenis tronton No. Pol. BK 8232 BM ditemani oleh

adik Terdakwa yaitu saksl SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN, sewaktu

diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa ditelepon oleh Sdr WAN BG

memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada barang

(ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juli

2014 sekira pukul 15.00WIB Terdakwa sampal di Pekanbaru untuk mencari

muatan untuk ke Jakarta, dan mendapatkan orderan dari Pekanbaru tetapi

muatanya berada di Jambi, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke

Jambi dan sampal di Jambi pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira

pukul 06.00 WIB langsung menuju ke tempat orderan yang berupa barang
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mainan yang akan dikirim ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal

11 Juli 2014 sekira pukul 5.30 WIB Terdakwa sampai di tempat bongkar

barang mainan tersebut di Jalan Raya Prancis Pergudangan Pantai indah

Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai bongkar, Terdakwa
langsung memakirkan kendaraan di tempat t>ongkar barang tersebut dan

beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDIN dan Sdr. ERWIN. Pada

hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa

menelepon 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 kendaraan untuk mengawasi keadaan sekitamya
setelahnya Terdakwa memt)ongkar dinding bagian atasnya teriihat ada

ikan karung, selanjutnya karung-kamng yang berisi ganja tersebut

erdakwa dipindahkan ke bagian sebelah kiri dekat pintu samping, dan
hnya dihitung kamng yang berisi ganja tersebut berjumiah 13 (tiga

is) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat wama
kuning dan merah, setelahnya seiesai membongkar Terdakwa menelepon
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 nomor HP yang akan mengambii ganjanya yaitu
087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT.

Pada hari sabtu tanggal 12 Juii 2014 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BAGOT

menelepon 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 Toi Jagorawi Terdakwa beriienti di bawah iampu
penerangan Jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi keberadaan

Terdakwa, dan Terdakwa meberitahukan bahwa Terdakwa sudah beriienti

di bawah Iampu 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 di depan mobil Terdakwa, dan pada waktu itu
juga Sdr. BAGOT menelepon bahwa dirinya sudah sampai dekat mobil
Terdakwa, selanjutnya dari kendaraan Xenia turun seorang iaki-iaki
menghampiri kendaraan, kemudian saksi SYARIFUDIN dan Sdr. EWIN juga
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tuain, selanjutnya barang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada di

dalam kendaraan diturunkan oleh Sdr. EWIN melatui 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 iangsung maslng-masing

pergi ke Bogor. Selanjutnya Terdakwa sambil jalan di jalan Tol Jagorawi

Terdakwa menunggu teiepon dari orang yang akan mengambii sisa ganja

sebanyak 8 (deiapan) karung, sambii Terdakwa mencari jalan ke iuar untuk

berputar balik arah ke Jakarta, kemudian di Jalan Tol Jagorawi KM 23/600

Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti duiu untuk buang air kecil (kencing),

dan sewaktu Terdakwa mau naik kembali ke mobil tiba-tiba Terdakwa

ditangkap, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang sedang

ada di daiam mobil, sedangkan Sdr. EWIN lobs melarikan diri karena

di pintu sebelah kiri, kemudian setelahnya Terdakwa dan adik

i/a tertangkap oleh petugas iangsung dllakukan penggeledahan dan

kendaraan jenis tronton No.Poi. BK 8232 BM yang Terdakwa

iidian dltemukan 8 (deiapan) karung berisi ganja, kemudian Terdakwa

barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjuai, membeii, menjadi

perantara dalam jual bell, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Goiongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya meiebihi 1 (satu) kiiogram

tidak mempunyal ijin dari yang benvenang.

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 SAPri (Aim) dengan hasii

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

kecokiatan dan putih kecokiatan, bau khas ganja dengan kesimpuian Ganja

Positif (+), termasuk Narkotika Goiongan I menurut Undang-Undang Rl

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasai 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFPI (Aim) bersama-sama dengan

saksi SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) dan Sdr ERWIN (DPO) pada hari

Minggu tanggai 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada
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suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014,

bertempat di daerah Jalan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri Kabupaten

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

hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUIHAP,

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

Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung benvenang memeriksa dan

mengadiiinya perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau

melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

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

kilogram sebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

Bahwa pada harl selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 WIB, sewaktu

Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun 1 Desa Sintis Kecamatan

rout Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di

n oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh keija membawa mobil

nr lya, karena mau butan Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya, tapi

lau mau sehari setelah Ramadhan (puasa) Terdakwa menyanggupinya,

^udian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 15.30 WIB
erdakwa d'ltelepon kembali oleh WAN BG apakah jadi berangkat kerja ke

Aceh atau tidak dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari

Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 18.00 WIB, 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

bengket 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 Rp5.000.000,00 (lima juta ribu

njpiah) dari yang dijanjikannya sebesar Rpl 5.000.000,00 (lima betas juta

njpiah) dan sisanya akan dikirim. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03

Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbam

dengan menggunakan kendaraan jenis tronton No.Pol. BK 8232 BM

ditemani oleh adik Terdakwa yaltu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN,

sewaktu diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa di telepon oleh Sdr.

WAN BG memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada

barang (ganja) dan menyuruh hati-hati. kemudian pada hari Jumat 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
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langsung berangkat ke Jambi dan sampai di Jambi pada haii Senin tanggal
07 Juti 2014 sekira pukul 06.00 WIB langsung menuju ke tempat orderan
yang berupa barang mainan yang akan dikirin ke Jakarta. Selanjutnya pada

hari Jumat tanggal 11 Jull 2014 sekira pukul 5.30 WIB Terdakwa sampai di
tempat bongkar barang mainan tersebut di Jalan 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 menelepon 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
ksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di iuar kendaraan untuk

igawasi keadaan sekitamya dan setelahnya Terdakwa membongkar
ing bagian atasnya terlihat ada tumpukan karung, seianjutnya karung-
ng yang berisi ganja tersebut oieh Terdakwa dipindahkan ke bagian

lelah kiri dengan pintu samping, dan setelahnya dihitung karung yang
berisi ganja tersebut berjumiah 13 (tiga beias) karung, dan dari setiap
kanjng ada tandanya berupa cat wama kuning dan merah, seteiahnya
selesai membongkar Terdakwa menelepon lagi kepada Sdr. WAN BG untuk

menanyakan siapa orang yang akan mengambii barang tersebut, dan Sdr.
WAN BG memberitahukan bahwa orang yang akan mengambii barang
tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan Sdr. WAN BG menglrimkan 2
nomor HP yang akan mengambii ganjanya yaitu 087774717050 atas nama

IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT. Pada hari Sabtu tanggai 12
Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BAGOT menelepon Terdakwa
menyumh 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 Jagorawl Terdakwa berhenti di bawah lampu penerangan jalan,
kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi keberadaan Terdakwa, dan
Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhenti di bawah

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

kendaraan Terdakwa, tidak iama kemudian sekira pukul 02.00 WIB, ada
mobil minibus Xenia Silver dengan No.Pol. B 10... datang dari samping
kanan berhenti di depan mobii Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr.
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BAGOT menelepon bahwa dirinya sudah sampai dekat mobil Terdakwa,

kendaraan ditumnkan oleh Sdr. EWIN melalui pintu samping kiri, sedangkan

yang memindahkan (mengangkut) karung yang berisi ganja selanjutnya daii

kendaraan Xenia tunjn seorang lakl-laki menghampiri kendaraan, kemudian

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

sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada dl dalam ke mobll minibus Xenia

silver diangkut oleh saksi SYARIFUDDIN dan dibantu oleh penumpang dari

mobil minibus tersebut, setelahnya berhasll memindahkan karung yang

berisi ganja tersebut langsung maslng-masing pergi ke arah Bogor.

Selanjutnya Terdakwa sambil jalan dl Jalan Tol Jagorawi Terdakwa

menunggu telepon dari orang yang akan mengambil sisa ganja sebanyak 8

(delapan) karung, sambil Terdakwa mencari jalan ke luar untuk berputar

balik arah ke Jakarta, kemudian di Jalan Tol Jagorawi KM 23/60 Gunung

:ri Bogor Terdakwa berhenti dulu untuk buang air kecil (kencing), dan

ktu Terdakwa mau naik kembali ke mobil tiba-tiba Terdakwa ditangkap,

la-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang sedang berada di dalam

sedangkan Sdr. ERWIN lolos melarikan diri karena duduk di pintu

lah kiri, kemudian setelahnya Terdakwa dan adlk Terdakwa tertangkap

petugas langsung dilakukan penggeledahan dan dari dalam kendaraan

jenis tronton No.Pol. BK 8232 BM yang Terdakwa kemudikan ditemukan 8

(delapan) karung berisi ganja, kemudian Terdakwa berikut barang bukti

dibawa ke BPNP Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya

meleblhi 1 (satu) kilogram tidak mempunyal Ijin dari yang berwenang.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806A/II/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang

buktl yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFPI (Aim) dengan hasll

pengujian terhadap batang, bunga, blji, daun dan ranting kering, wama hijau

kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Ganja
Positif (+), temiasuk Naricotika Golongan 1 menumt Undang-Undang Rl

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Naricotika.

Perijuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dlatur dan diancam

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

Tahun 2009 tentang Naricotika.

Lebih subsidalr:
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Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFPI (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 di daerah Jatan Tol Jagorawi KM 23/600 Gunung Putri Kabupaten

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

Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarican Pasal 84 ayat (2) KUHAP,

karena sebagian besar saksl-saksl berada di Bandung dan Terdakwa di tahan di

Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung bewenang memeriksa dan

mengadilinya perkara Ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau

melawan hukum membawa, menglrim, mengangkut, atau mentransito Narkotika

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

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

iwai pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 WIB, sewaktu

kwa sedang berada di njmahnya di Dusun I Desa Sintis Kecamatan

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di

n oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobii

hya, karena mau bulan Ramadhan 1435 H Terdakwa menolaknya,
^tapi kalau mau seliari seteiah Ramadhan (puasa) Terdakwa
menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira

15.30 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh Wan BG apakah jadi berangkat
kerja ke Aceh atau tidak dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada
hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukui 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 oeperasionai sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta njpiah) dari yang dijanjikan sebesar Rpl 5.000.000,00 (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 yaltu saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN,
sewaktu diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa diteiepon oieh Sdr. WAN

BG memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada barang
(ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juli
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2014 seklra pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pekanbaru untuk mencarl

muatan untuk ke Jakarta, dan mendapatkan orderan dari Pekanbaru tetapi

muatanya berada dl Jambi, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke

JambI dan sampai di Jambi pads iiari Senin tanggai 07 Juii 2014 seklra
pukul 06.00 WIB langsung menuju ke tempat orderan yang berupa barang

mainan yang akan diklrim ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggai
11 Juli 2014 sekira pukut 05.30 WIB Terdakwa sampai di tempat bongkar
barang mainan tersebut di Jalan Raya Prancis Pergudangan Pantai Indali

Dadap Blok G, sekira pukul 17.00 WIB setelah selesal bongkar, Terdakwa

lansung memarkirkan kendaraan di tempat bongkar barang tersebut dan

beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr ERWIN. Pada

hari Sabtu tanggai 12 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa

menelepon Sdr. WAN BG untuk menanyakan barang tltipan milik Sdr. WAN

BG disimpannya dimana dan mau diklrim kepada siapa, dan Terdakwa

gritahu bahwa barang (ganja) nya disimpan di depan dinding kendaraan
Trenton No.Pol. BK 8232 BM tersebut, kemudian Terdakwa

ngkamya dengan obeng sedangkan saksl SYARIFUDDIN dan Sdr.

menunggu dl luar kendaraan untuk mengawasi keadaan sekitamya

telahnya Terdakwa membongkar dinding bagian atasnya terlihat ada

ipukan karung, selanjutnya karung-karung yang berisi ganja tersebut
oleh Terdakwa di pindahkan ke bagian sebelah kiri dekat pintu samping dan

setelahnya dihitung karung yang berlsl ganja tersebut berjumlah 13 (tiga
belas) karung, dan dari setiap karung ada tandanya berupa cat wama
kuning dan merah, selanjutnya selesai membongkar Terdakwa menelepon
lagi kepada Sdr. WAN BG untuk menanyakan siapa orang yang mengambll

barang tersebut, dan Sdr. WAN BG memberltahukan bahwa orang yang
akan mengambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan Sdr.

WAN BG mengirimkan 2 nomor HP yang yang akan mengambll ganjanya
yaitu 087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama

BAGOT. Pada hari Sabtu tanggai 12 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB Sdr.

BAGOT menelepon Terdakwa menyuruh berangkat sekira jam 24.00 WIB,

menuju arah Bogor dan menuggu di Jalan Tol Jagorawi, seklra pukul 01.00

WIB Terdakwa berada di Jalan Tol Jagorawi Terdakwa berhenti di bawah

lampu penerangan jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisl

keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa

sudah berhenti di bawah lampu penerangan jalan dan Sdr. BAGOT sudah

Terdakwa beritahu ciri-ciri kendaraan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira
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pukul 02.00 WIB. ada mobil minibus Xenia Silver dengan No.Pol. B 10...

datang dari samping kanan bertienti di depan mobii Terdakwa, dan pada

waktu itu juga Sdr. BAGOT menelepon bahwa dirinya sudah sampai dekat

mobil Terdakwa, seianjutnya dari kendaraan Xenia tumn seorang laki-laki
menghampiri kendaraan, kemudian saksi SYARiFUDDIN dan Sdr. EWIN

juga turun, seianjutnya barang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada

di dalam kendaraan diturunkan oleh Sdr. EWIN melalui pintu samping kiri,

sedangkan yang memindalikan (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. Seianjutnya Terdakwa sambil jalan di Jalan Tol

Jagorawi Terdakwa menunggu telepon dari orang yang akan mengambil

^sa ganja sebanyak 8 (delapan) karung, sambil Terdakwa mencari jalan
r untuk berputar balik arah ke Jakarta, kemudian di Jalan Tol Jagorawi

p/600 Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti dulu untuk buang air
ikencing), dan sewaktu Terdakwa mau naik kembali ke mobit tiba-tiba

kwa ditangkap, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang

ang berada di dalam 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) kanjng berisi ganja, kemudian Terdakwa

berikut barang bukti dibawa ke BPNP Jawa Barat.

- Bahwa Terdakwa membawa, menglrim, mengangkut, atau mentransito

Nari<otika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram

tidak mempunyai ijin dari yang yang ben/venang.

Bahwa berdasari^an Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806A/II/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang

bukti yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFPI (Aim) dengan hasil

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

kecoklatan dan putih kecokiatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Ganja

Posltif (+), temnasuk Nari<otika Golongan I menurut Undang-Undang Rl

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Naricotika.

PeriDuatan Terdakwa sebagalmana tersebut di atas, diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Naricotika.
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LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFri (Aim) bersama-sama dengan

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

Minggu tanggal 13 Juli sekira 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

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

bertempat di daerah Jalan Tol Jagorawl KM 23/600 Gunung Putri Kabupaten

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

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

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

Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung bewenang memeriksa dan

mengadilinya perkara ini, pecobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau

melawan hukum menanam, memeiihara, memiliki, menyimpan. menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan 1dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

kilogram sebanyak kurang lebih 200.000 gram, yang dilakukan Terdakwa

cara sebagai berikut:

iwal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 WIB, sewaktu

kwa sedang berada di rumahnya dl Dusun I Desa Sintis Kecamatan

ut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di

epon oleh WAN BG (DPO) untuk menyuruh membawa mobil miliknya,

karena mau bulan Rahmadhan 1435 HTerdakwa menolaknya, tetapi kalau

mau sehari setelah Ramadhan (puasa) Terdakwa menyanggupinya,

kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 15.30 WIB

Terdakwa ditelepon kembaii 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

banj diservis remnya, kemudian Sdr. WAN BG memberikan kunci kontak,

STNK, KIR dan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta aipiah)

dan yang dijanjikannya sebesar Rp15.000.000,00 (iima beias 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

diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa ditelepon oleh Sdr. WAN BG

memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada barang
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(ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudian pada hari Jumat tanggai 04 Juli

2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pekanbaai untuk mencari

muatan ke Jakarta, dan mendapatkan orderan dari Pekanbanj tetapi

muatanya berada di Jambi, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke
Jambi dan sampai di Jambi pada hari Senin tanggai 07 Juii 2014sekira

06.00 WIB langsung menuju ketempat orderan yang berupa barang mainan

yang akan dikirim ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggai 11 Juli

2014 sekira pikul 05.30 WIB Terdakwa sampai ditempat bongkar barang

mainan tersebut di Jalan Raya Prancis Pergudangan Pantai Indah Dadap

Blok G, sekira pukui 17.00 WiB seteiah selesai bongkar, Terdakwa

langsung memaklrkan kendaraan di tempat bongkar barang tersebut dan

beristirahat bersama dengan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. ERWIN. Pada

hari Sabtu tanggai 12 Juli 2014 sekira 10.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr.

WAN BG untuk menanyakan barang titipan miiik Sdr. WAN BG disimpan

ana dan mau dikirim kepada siapa, dan Terdakwa diberitahu bahwa

fig (ganja) nya disimpan di depan dinding kendaraan jenis tronton No.
232 BM tersebut, kemudian Terdakwa membongkamya dengan obeng

igkan saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN menunggu di iuar

laraan untuk mengawasi keadaan sekitamya dan seteiahnya Terdakwa

embongkar 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 seteiahnya

dihitung kamng yang berisi ganja tersebut berjumiah 13 (tiga beias) karung,

dan dari setlap karung ada tandanya berupa cat wama kuning dan merah,

seteiahnya selesai membongkar Terdakwa menelepon lag! 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 nomor HP yang akan mengambil ganjanya yaitu

087774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT.

Padahari Sabtu tanggai 12 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BAGOT

menelepon Terdakwa menyuruh berangkat sekira pukul 24.00 WIB, menuju

arah Bogor dan menunggu di Jalan Tol Jagorawl, sekira pukul 01.00 WIB

Terdakwa berada di Jalan Tol Jagorawi Terdawa berhenti dl bawah lampu
penerangan jalan, kemudian Sdr. BAGOT menanyakan posisi keberadaan

Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bertienti

di bawah lampu penerangan jalan dan Sdr. BAGOT sudah Terdakwa
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berltahu 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 di depan mobil Terdakwa, dan pada waktu Itu

juga Sdr. BAGOT menelepon bahwa dirinya sudah sampal dekat mobil

Terdakwa, seianjutnya dari kendaraan Xenia turun seorang laki-laki

menghampiri kendaraan, kemudian saksi SYARIFUDDIN dan Sdr. EWIN

juga turun, seianjutnya barang ganja sebanyak Ik 5 (lima) karung yang ada

di dalam kendaraan dlturunkan oleh Sdr. EWIN meialul plntu samping kiri,

sedangkan yang memindahkan (mengangkut) karung yang berisl ganja ke

mobil minibus Xenia sliver diangkut oleh saksi SYARIFUDDIN dan dibantu

oieh penumpang dari mobil minibus tersebut, setelahnya berhasil

memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung masing-masing

pergi ke arah Bogor. Seianjutnya Terdakwa sambil jalan di Jalan Tol

Jagorawi Terdakwa menunggu teiepon dari orang yang akan mengambii

ganja sebanyak8 (delapan) karung, sambli Terdakwa mencari jalan ke

untuk berputar balik arah ke Jakarta kemudian di Jalan Tol Jagorawi

23/600 Gunung Putri Bogor Terdakwa berhenti dulu untuk buang air

(kencing), dan sewaktu Terdakwa mau nalk kembaii ke mobil tiba-tlba

rdakwa dltangkap, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN yang

sedang berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. EWIN ioios 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 buktl dibawa ke BPNP Jawa Barat.

BahwaTerdakwa menanam, memeilhara, memiliki, menylmpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang benA/enang.

Bahwa berdasari^an Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

2806A/ll/2014/BALAt LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang
buktl yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFPI (Aim) dengan hasil

pengujian teriiadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, wama hijau

kecoklatan dan putlh kecokiatan, bau khas ganja dengan keslmpulan Ganja
Positif (+), temiasuk Naricotlka Golongan I menurut Undang-Undang Rl
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Mari(otika.
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana tereebut di atas, diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Unrium pada Kejaksaan Negeri
Bandung tanggal 17 Februaii 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan ZAINUDDIN bin SAFI'I bersalah melakukan tindak pidana
Tercobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal

jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ZAINUDDIN bin SAFI'I dengan Pidana Mati.
lenetapkan barang buktl berupa:

mja seberat 200 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014
j^h dlmusnahkan sebanyak 190 Kg) dan dislsihkan seberat 9.699,700

(slsa hasil pengujian).

(satu) unit Kendaraan No.Pol: BK 8232 BM, Model/Jenis: Mobil
feban/Tangki Tronton, Merk Mitsubishi, Type FU 410 U-11000, tahun

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

18210,STNK an. PT. Karya llham Masa alamat Jalan Bantam No. 3

Medan.

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Karya
llham Masa.

- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Bemiotor 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.

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

DIkembalikan kepada Teixlakwa.

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

berikut sIm card Telkomsel No. Panggll 082117073446 (milik Tsk.
Zainuddin).

4. Menetapkan blaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu mpiah)
dibebankan kepada Negara.
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Membaca putusan Pengadilan Negeii Bandung No.

1328/Pid.Su8/2014/PN.BDG. (Narkotika) tanggal 23 Maret 2015 yang amar

lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: ZAINUDDIN BIN SAFI'l telah terbukti secara syah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau

melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Tanaman Ganja, yang beratnya meleblhi 1 Kg, perbuatan tersebut adalah

permufakatan jahat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 20

(dua puluh) tahun, dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

ruplah) apablla tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6

(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya darl pidana yang dijatuhkan;

enetapkan Terdakwa tetap dltahan;

etapkan barang bukti bempa :

anja seberat 200 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014

elah dimusnahkan sebanyak 190 Kg) dan dlsisihkan seberat

9.699.7000 gram (sisa hasil pengujian), dlrampas untuk dimusnahkan;

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

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

2003, Wama Blru, No. Rangka: FU410U-550004, No.MesIn: 6D40-

S18210,STNK an. PT. Karya llham Masa alamat Jalan Bantam No. 3

Medan, dan:

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

llham Masa, dan:

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

Berkala: MDN 57231 A.

Dlrampas untuk Negara.

e. 1 (satu) buah KTP NIK1207263112620213 an. ZAINUDDIN. dan :

f. 1 (satu) buah SIM BII Umum No. 6012072713283 an. ZAINUDDIN.

DIkembalikan kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) unit HP Merk Samsung wama Hitam Imei 354849/05/997829/8

berikut sim card Telkomsel No Panggll 082117073446 (milik Terdakwa

ZAINUDDIN) dlrampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima

ribu rupiah);
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Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 117/Pid.Sus-

Narkotika/2015/PT.BDG. tanggal 27 Mel 2015 yang amar lengkapnya sebagal
berikut:

- Menerima pemiintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut:
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015

Nomor 1328/Pld.Sus/2015/PN.Bdg, yang dlmlntakan banding tersebut;

- MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan agar Terdakwa membayar blaya perkara dalam kedua

tingkat peradllan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus njplah);

Menglngat akan akta tentang pemiohonan kasasi No.

14/Akta.Pld/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2015 Jaksa Penuntut

^mum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan pemiohonan kasasi
dap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperiiatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut

sebagal Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
ri Bandung pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 dan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemiohonan kasasi pada tanggal 03 Juli
2015 serta memori kasasinya telah diterima dl Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demlkian pemiohonan kasasi

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena Itu permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasl/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagal berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan
yang amamya berbunyi sepertl tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadlli

pericara tersebut, telah melakukan kekellman sebagal berikut:

1. Bahwa Majells Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertlmbangkan
adanya fakta yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa yaknl:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat menjsak
Generasi Bangsa.
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- Terdakwa metawan Program Pemerintah yang melarang peredaran
Narkotlka.

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam jumlah banyak.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan

dengan adanya tindak pidana narkotlka sangat merugikan dan merupakan

bahaya yang sangat Isesar bag! kehidupan manusia, masyarakat bangsa,
dan negara serta ketahanan nasionai Indonesia. Oieh karena itu penjatuhan
pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk

memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pidana mati

bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaltu keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan
bahwa peredaran geiap narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan
merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan
narkotika adalah berujung dengan kematlan yang disebabkan oleh over
^sls, perkelahlan ataupun kecetakaan lalu iintas. Dengan pidana mati

ika akan menghentlkan jaringan narkotika dan dampak dengan dipidana
itlnya pengedar narkotika akan menyeiamatkan anak bangsa. Lebih baik
inghiiangkan satu nyawa bila dapat menyeiamatkan ratusan jiwa.

iahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan
penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika
agar pelaku peredaran gelap narkotika tidak mempengaruhi tahanan iain
yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup
untuk dapat menemskan kejahatannya atau dapat juga apabila peiaku
memiilkl jaringan meiakukan perekrutan dari daiam tahanan, serta
mencegah adanya pengaturan peredaran gelap naricotlka dari daiam

lembaga pemasyarakatan. Sehlngga selain menghentikan jaringan
narkotlka, pidana mati juga diharapkan dapat mencegah adanya regenerasi
baik dari daiam maupun dari iuar lembaga pemasyarakatan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan
bahwa pidana mati yang dijatuhkan tertiadap pelaku peredaran gelap
narkotika dapat menjadi peiajaran bagi orang lain supaya berplkir dua kali
untuk meiakukan dan membantu peredaran gelap naricotika.

6. Bahwa khusus untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan No. Pol. ; BK 8232 BM, Modei/Jenis : Mobii

Beban/Tangkl Tronton, Meric Mitsubishi, Type FU 410 U-11000, tahun
2003, Wama Biru, No. Rangka : FU410U-550004, No. Mesin : 6D40-
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S18210, STNK an. PT. Karya llham Masa alamat Jalan Bantam No. 3

Medan.

- 1 (satu) buah STNK asll kendaraan No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Karya
llham Masa.

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

Berkala:MDN 57231.

DIrampas untuk Negara.

Majells Hakim Pengadllan Negerl Bandung dalam putusan barang bukti
tersebut dl atas hanya mempertlmbangkan sebagal alat Terdakwa untuk

melakukan kejahatan, akan tetapi tldak mempertlmbangkan tentang adanya
hak-hak plhak ketlga tentang barang buktl tersebut, dimana kendaraan

tersebut dl dukung dengan adanya bukti 1 (satu) buah STNK asli kendaraan

No. Pol: BK 8232 BM an. PT. Karya llham Masa sebagal buktl kepemllikan
kendaraan tersebut an. PT. Karya llham Masa yang berlamat dl Jalan
Bantam No. 3 Medan serta barang bukti tersebut maslh dipergunkana

^am perkara atas nama SYARIFUDDIN bin SAFI'I, Hakim Pengadllan
[gi Bandung dalam perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFI'I
) yang dimintakan kasasi inl tklak menerapkan hukum sebagaimana

itlnya, yaltu tldak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana
festlnya sehlngga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Goiongan
I dalam bentuk tanaman yang beratnya meleblhl 1 (satu) kilogram,
perbuatan tersebut adalah permufakatan jahat".

- Berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan saksi LILIK
JATMIKO, SH, saksi MARTABAN SELLY, saksi WILMAN KOSWARA,
saksi BASIRUN, saksi CASMO IRAWAN, SH, saksi EKO YULIANTO,
saksi ZAINUDDIN bin SAFI'I, saksi DEDE SUTISNA als IWAN bin H.

BUNYAMIN serta keterangan Terdakwa SYARIFUDDIN bin SYAFFI yang
saling berkesesuaian satu dengan lalnnya yang menerangkan bahwa

SYARIFUDDIN bin SYAFFI Bahwa la Terdakwa ZAINUDDIN bin SAFI'I
(Aim) bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN (dalam berkas
terpisah) dan Sdr. EWIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014

seklra pukul 02.30 WIB, bertempat di daerah Jaian Toi Jagorawi KM
23/600 Gunung Putri Kabupaten Bogor, percobaan atau pemufakatan

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

menerlma Narkotika Goiongan I dalam bentuk tanaman beratnya
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melebihl 1 (satu) kilogram yang dllakukan dengan cara pada had Selasa

tanggal 24 Juni 2014 sekira 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang
berada di rumahnya dl Dusun I Desa SIntIs Kecamatan Percut Sel Tuan

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ditelepon oleh WAN
BG (DPO) untuk menyuruh kerja membawa mobil mlliknya, karena mau

bulan Ramadhan 1435 HTerdakwa menolaknya, tetapi kalau mau sehari

setelah Ramadhan (puasa) Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada
hari Mlnggu tanggal 29 Juni 2014 sekira 15.30 WIB Terdakwa di telepon
kembali oleh WAN BG apakah jadl berangkat kerja ke Aceh atau tldak
dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal
29 Juni 2014 sekira 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh
menemul Sdr. WAN BG dan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu

dengan Sdr. WAN BG yang langsung mengajak Terdakwa ke bengkei
dimana mobil tersebut berada, karena menurut Sdr. WAN BG mobil bam

diservls remnya, kemudian Sdr. WAN BG memberikan kunci kontak,
^TNK, KIR dan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

iah) dari yang dijanjikannya sebesar Rpl 5.000.000,00 (lima beias juta
ilah) dan sisanya akan diklrim. Selanjutnya pada hari Kamls tanggal 03

li 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru
'engan menggunakan kendaraan jenis tronton No. Pol. BK 8232 BM

ditemani oleh adik Terdakwa yaitu saksl SYARIFUDDIN dan Sdr. EWiN,
sewaktu diperjalanan Medan-Pekanbaru Terdakwa ditelepon oleh Sdr.
WAN BG memberitahukan bahwa di dalam Box kendaraan tersebut ada

barang (ganja) dan menyuruh hati-hati, kemudian pada hari Jumat

tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di
Pekanbaru untuk mencari muatan untuk ke Jakarta, dan mendapatkan
orderan dari Pekanbam 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 berupa barang mainan yang akan dikirim ke
Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul
05.30 WIB Terdakwa sampai di tempat bongkar barang mainan tersebut
di Jalan Raya Francis Pergudangan Pantai Indah Dadap Biok G, sekira
pukul 17.00 WIB setelah selesal bongkar, Terdakwa langsung
memarkirkan kendaraan di tempat bongkar barang tersebut dan
beristirahat bersama dengan saksl SYARIFUDIN dan Sdr. EWIN. Pada

hari Sabtu tanggai 12 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa
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menelepon Sdr. WAN BG untuk menanyakan barang titlpan 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 membongkainya 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 dipindahkan ke

bagian sebelah kiri dekat pintu samping, dan setelahnya dihitung kamng

yang berisi ganja tersebut berjumlah 13 (tiga belas) kamng, dan dari

setiap karung ada tandanya berupa cat wama kuning dan merah,

setelahnya selesat membongkar Terdakwa menelepon lagi kepada Sdr.

WAN BG untuk menanyakan siapa orang yang akan menggambil barang

rsebut, dan Sdr. WAN BG memberitahukan bahwa orang yang akan

mgambil barang tersebut akan menghubungi Terdakwa, dan Sdr. WAN

mengirimkan 2 nomor HP yang akan mengambil ganjanya yaitu

7774717050 atas nama IWAN dan 081218851073 atas nama BAGOT.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Jull 2014 sekira pukul 23.30 WIB Sdr.

BAGOT menelepon 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 di bawah lampu penerangan jalan, kemudian Sdr. BAGOT

menanyakan posisi keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhenti di bawah iampu

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

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 di depan mobii Terdakwa, dan pada waktu itu juga Sdr.

BAGOT menelepon 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) kaaing yang ada di dalam

kendaraan diturunkan oleh Sdr. EWIN meialui 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 beriiasil
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memindahkan karung yang berisi ganja tersebut langsung masing-

masing pergi ke arah Bogor. Selanjutnya Terdakwa sambil jalan di Jalan

Tol Jagorawi Terdakwa menunggu telepon dari orang yang akin

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 di dalam 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) kamng berisi ganja, kemudian terdawa berikut barang bukti

dibawa ke BNNP Jawa Barat. Bahwa Terdakwa menawarkan untuk

ljual, menjual, membeli, menjadi perantara daiam jual beli, menukar,

enyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

aman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari

ng berwenang. 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 SAFU (Aim)

dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting

kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja

dengan kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I

menurut Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Putusan Hakim Pengadiian Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tersebut

terlalu ringan sekali, sehingga sangat mencederai dan tidak memenuhi rasa

keadilan masyarakat pada umumnya.

2. Putusan Hakim Pengadiian Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut sangat
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bertentangan dengan jiwa dan semangat diundangkannya Undang-Undang

Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang memberikan ancannan pidana yang sangat tinggi dengan

mengatur ketentuan minimal pidana yang dapat dijatuhkan.

3. Putusan Hakim Pengadllan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak mendukung

dan sangat bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang

gencar-gencamya memberantas penyalah-gunaan Narkoba.

4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlalu ringan sehingga tidak

dapat menjadi daya tangkal bagi orang lain dan tidak mengandung efek jera

bag! pelakunya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

ndapat:

|ahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,

utusan Judex Facf/ZPengadiian Tinggi yang menguatkan putusan Judex

Facf/VPengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara kepada

Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp2.000.000.000.00

(dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, karena Terdakwa terbukti tanpa

hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

bentuk tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sudah

tepat dan benar.

b. Putusan Judex factie telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan

secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap

dimuka sidang, yaitu:

- Ganja yang ada dl truk tronton yang dikemudian oleh Terdakwa adalah

milik Wan BG.

- Terdakwa baru mengetahui jika di dalam truk yang dikemudikan

Terdakwa berisi ganja setelah dialam perjalanan ditelepon oleh Wan BG

jika dalam baktmkyang berada dalam sekat tripiek berisi ganja.

- Untuk membawa truk berisi barang ke Jakarta tersebut, Terdakwa

dijanjikan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru diberi

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk operasional di jalan, sedang
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan jika sudah

selesai/pulang dari Jakarta.

- Setatah di tol Jagorawi Terdakwa ditelepon lagi oleh Wan BG agar

menyerahkan 5 karung pada seseorang yang mengendarai mobil Xenia

dan setelah ada mobil Xenia yang berhenti di depan truk Terdakwa,

Terdakwa turun dengan Iwan yang ikut menumpang truk, sedana kakak

Terdakwa Zainuddin naik ke bak truk dan menurunkan 5 karung ganja,

dan diatas truk masih ada 8 karung ganja.

- Bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi

unsur Pasal 114 ayat (2) jo Rasa! 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana tersebut tetah setimpai

dengan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa seteiali 5 kamng ganja diturunkan dari truk tersebut kemudian

oleh Terdakwa diserahkan kepada seseorang yang membawa mobil

Xenia.

[Wa selain itu aiasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan berat

nnya pidana. Aiasan kasasi yang demikian tidak dapat dibenarican

a mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex

i yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula temyata,

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipldana, maka harus

dibebani untuk membayar blaya perkaradalam tingkat kasasi ini;

Memperhatlkan Pasal 114ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jumat tanggal 18 D«Mmb«r 2016oleh SRI MURWAHYUNI.
S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis. MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM. dan H. EDDY
ARMY, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO

SUKATEN, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.
Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis:
Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-Ri

n. Panitera

PANM^ tW PIDANA KHUSUS

AN, S.H.

1985121001
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