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SAHJHNAN   `a
UNTRTK DHNAS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa pe.rkara pidana khusiis dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Mahkamah Agung` tersebut ;

: Rodrigo Gularte ;

:  Brasil  ;

: 39 tahun/31  Mei  1972 :

:  Laki-laki  :

:  Brasil  ;

: SV  Lage  De  Vedra  95  AP  501   ltacorubi

PNS   88034610   Plorianopolis   Sao  'Paolo

Brasil  ;

:  Katholik ;

: Student ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan  Negeri
I

Tangerang sebagai berikut :

PRIIVIAIR  :

Bahwa  ia  Terdakwa  Rodrigo  Gularfe,  pada  hari  Sabtu  tanggal  31   Juli

2004 sekira jam  14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu  lain dalam  bulan

Juli  2004,  bertempat  di  Terminal  11  D  Kedatangan  Bandara  Soekamo  Hatta,

Kecamatan  Benda,  Tangerang  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain

yang  masih  temasuk  dalam  daerah   hukum   Pengadilan   Negeri  Tangerang,
secara tanpa hak dan  melawan  hukum,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan

untuk dijual,  menyalurkan,  menjual,  membeli,  menyerahkan,  menerima,  menjadi

perantara  dalam jual  beli,  atau  menukar  narkotika  .Golongan  I  berupa  kokaina,

yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa  Terdakwa  tiba  di  Jakarta  menggunakan  pesawat  Cathay  Pasific

dengan   nomor   penerbangan   CX   777   dengan   tiket   nomor   9190066545   2

tertanggal 26 Juli 2004 atas  nama  Gularfe/Rodrigo  untuk penerbangan tanggal

29 Juli 2004 dengan  route  Curitiba - Sao  Paolo - Johanesburg - Hongkong -

Jakarta  bersama-sama  dengan  saksi  Fred  Silva  Magueta  dan  saksi  Emerson
IVlejra Guimaraes, dan Terdakwa membawa barang/bagasi diantaranya berupa :

-     Sebuah   tas   papan   selancar   warna   silver   abu-abu   bertuliskan   Fragile
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tertempel  claimtage  nomor 0042  567007  atas  nama  Gularte  berisi 2  (dua)

buah papan selancar :                                                                                                        I

Sebuah tas papan selancar warna biru bertuliskan  M27  Nomade tertempel

claimtage nomor 0042 567005 atas nama Gularte berisi 3 (tiga) buah papan

selancar :

-`   Sebuah  tas   papan   selancar  wama   silver  abu-abu   bertuliskan   Pro   Lite

lntemational  tertempel  claimtage  nomor  0042  567009  alas  nama  Gularte

berisi 3 (tiga) buah papan selancar.

Bahina terhadap barangnDagasi Terdalowa berupa papan selancar. ketika

dilakukan  pemeriksaan  oleh  saksi  Hotlen  Rumapea  selaku  petugas  Bea  dan

Cukai   Bandara  Soekarno  Hatta  yang  saat  itu  bertugas  di  X-Ray  belakang

(pemeriksaan  X-Ray  1   sebelum  bagasi  berputar  di  compeyer),  berdasarkan
layar  atau  monitor  X-Ray  terlihat  mencurigakan.  Ialu  terhadap  barangroagasi

yang  mencurigakan  tersebut  diberi  tanda  khusus  (coretan  kapur),  selanjutnya
dilaporkan  kepada  saksi  Hendro  Sumartito  Bin  Suprapto  selaku  petugas  Bea

dan  Cukai  Soekamo  Hatta  yang  bertugas  di  X-Ray  depan  untuk  dilakukan

pemantauan dan pada saat barang/bagasi berupa papan selancar dibawa qleh
Terdakwa   melewati  .X-Ray  depan,   maka   oleh   saksi   Hendro   Sdmartito   Bin

Suprapto  dilakukan  pemeriksaan  menggunakan  X-Ray  dan  hasil  pemeriksaan

menunjukkan  di  dalam  papan  selancar berisi  atau terdapat tanda warna  hitam

yang   tidak   jelas   dilihat,   kemudian   saksi   Hendro   Sumartito   Bin   Suprapto

menginformasikan  kejadian  tersebut  kepada  saksi  Tery  Zakiar  Muslim  Bin  M

Farhan  yang  kemudian  bersama-sama  membawa  Terdakwa  berlkut  barang/

bagasinya berupa papan selancar ke Posko Bea Cukai.

Bahwa   di   Posko   Bea   dan   Cukai,   di   hadapan   pemilik   barangfoagasi

(Terdakwa),   petugas  Bea   dan   Cukal   Bandara   Soekarno   Hatta,   yaitu   saksi
Hendro   Sumartito   Bin   Suprapto   membuka   bagasi   berupa   papan   selancar

sebanyak   8   (delapan)   buah,   setelah  selesai  dibuka  dari   kedelapan   papan

selancar tersebut temyata  ada 6  (enam) papan selancar di dalamnya  berisi  12

(dua  .belas)  bungkus  plastjk  warna  hitam  yang  masjng-ma§jng  berisi  senbuk
warna  keputihan  dengan  berat bruto  500  (lima  ratus)  gram  (dengan  perineian

setiap  papan  selancar berisi 2  (dua)  bungkus plastik yang  berisi serbuk warna

keputihan),    lalu   oleh   saksi   Tery   Zakiar   Muslim    Bin    M   Farhan   dilakukan

pengetesan dengan  menggunakan alat berupa narkotest dan  hasil pengetesan
menunjukkan serbuk warna keputihan tersebut positif narkotika.

BahwaSefelahdiketahuibahwadidalampapanselancarberisinarkotika,

kemudian  saksi  Tery Zakiar Muslim  Bin  M  Farhan  dan  saksi  Hendro  Sumartito
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Bin  Suprapto  menanyakan  tentang  kepemilikan  papan  selancar  yang   berisi

narkotika  tersebut  kepada  Terdakwa,   saksi   Fred   Silva   Magueta   dan   saksi

Emerson Vieira Guimares, selanjutnya Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari

6  (enam)  papan  selancar  yang  di  dalamnya  berisi  12  (dua  belas)  bungkus

plastik wama hitam yang masing-masing berisi serbuk warna keputihan d;ngan
beTat   bruto   keseluruhan   adalah   6.000   gram,   sedangkan   saksi   Fred   Silva

Magueta  dan  sak.si  Emerson  Vieira  Guimaraes tidak  mengetahui  sama  sekali

mengenai   narkotika  tersebut,   setelah  itu  Terdakwa  berikut  barang   buktinya

diserahkan kepada Polres Bandara Soekamo .Hatta melalui saksi Sunarto untuk

dilakukan penyidikan lebih lanjut.                                                                                        ,

Bahwa dart barang bukti berupa narkotika dengan berat bruto selurvhnya

6.000  (enam  ribu) gram  dari  12  (dua belas) bungkus plastik wama  hitam yang

masing-masing  berisi  serbuk  warna  keputihan  dengan  berat  bruto  500  (lima

ratus)  gram  yang  ditemukan  dalam  6  (enam)  papan  selancar  milik  Terdakwa

tersebut,  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyisihan  Barang  Bukti  No.   Pol.   SP-

Sisih/02/Vlll/2004/Sat.Narkoba   tanggal   4   Agustus   2004   dan   Berita   Acara

Penyisihan  Barang  Bukti  tertanggal  4  Agustus  2004  masing-masing  bungkus

telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) gram, sehingga seluruhnya berjumlah

600.   (enam    ratus)    gram    untuk    kepentingan    pemeriksaan    laboratorium

kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan, sedangkan sisanya dengan ,berat

bruto  5.400  (lima  ribu  empat  ratus)  gram  telah  diinusnahkan  pada tanggal  13

Agustus  2004  berfempat  di  Polda  Metro  Jaya  berdasarkan  Surat  Ketetapan

Status  Barang  Sitaan  Narkotlka  Kepala  Kejaksaan  Negeri Tangerang  Nomor  :

Print-117/O.1.10reuh.2/08/2004    tanggal    9    Agustus    2004,    Surat    Perintah

Pemusnahan Benda Sltaan/Barang Bukti No. Pol. SP.PBS/02Ivlll/2004/Pal.BSH

tanggal    10   Agustus   2004   dan   Berita   Acara    Pemusnahan    B;rang   .Pukti

tertanggal 13 Agustus 2004.

Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Labolatoris  Kriminalistik

Nomor  LAB  :  3940/KNF/2004  tanggal  10  Agustus  2004  yang  menyimpulkan

barang    bukti    serbuk    warna    putih    (yang    disisihkan).    setelah    dilakukan

pemeriksaan   secara   laboratorium   kriminalistik   adalah    benar   mengandung
+

Kokaina  dan  terdaftar  dalam  Golongan   I   Nomor  Urut  7   Lampiran   Undang-

Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Bahwa dari Terdakwa diperoleh  keterangan  bahwa  barang  bukti  berupa

narkotika jenis kokain dengan berat bruto keseluruhan adalah 6.000 (enam ribu)

gram tersebut diperoleh Terdakwa  dengan  cara  membeli  di  daerah  Guarullos-
Brasil  seharga  US  $  12,000.-  (dua  belas  ribu  .US  dolar)  dari  seseorang  yang
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tidak  diketahui  namanya  dan  rencananya  barang  bukti  berupa  narkotika  jenis

kokain tersebut akan Terdakwa bawa ke Bali untuk dijual.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa  ia  Terdakwa  Rodrigo  Gularte,  pada  hari  Sabtu  tanggal  31   Juli

2004 sekira jam  14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu  lain dalam  bulan

Juli  2004,  bertempat  di  Terminal  11  D  Kedatangan  Bandara  Soekarno  Hatta,

Kecamatan  Benda,  Tangerang  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain

yang   masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  P.engadilan   Negeri  Tangerang,
secara tanpa hak dan melawan hukum, membawa. mengirim, mengangkut, atau

mentransito  narkotika  golongan  I,  yang  dilakukan  dengan  cara  dan  keadaan

sebagai berikut :                                                                                                                     I

Bahwa  sekitar  bulan   Juli  2004  telah   membeli   narkotika  jenis   kokain

dengan berat bruto 6 (enam) kilogram dengan harga US $  12,000.-   (dua belas

ribu  US  dolar)  di  daerah  Guarullos  -  Brasil,  selanjutnya  6  (enam)  kilogram

kokain  tersebut,  Terdakwa  kemas  menjadi  12  (dua  belas)  bungkus  masing-

masing dengan berat bruto 500  (lima ratus) gram,  lalu  12  (dua belas) bungkus

yang  berisi  kokain  dimasukkan  dalam  lupang  pada  6  (enam)  papan  s6\ancar

kemudian  ditutup  dengan  fiber  sehingga  tidak  terlihat  dari  luar,  kemudian  6

(enam)  papan  selancar  yang  berisi  narkotika  jenis  kokain  ditambah  2  (dua)

papan  selancar yang  tidak  berisi  narkotlka  Terdakwa  masukan  dalam  3  (tiga)
buah tas, yaitu :

-     Sebuah tag papan selancarwama silver abu-abu bertuliskan Fragile berisi 2

(dua) buah papan selancar ;
-     Sebuah  tas  papan  selancar warna  biru  bertuliskan  M27  Nomade  berisi  3

(tiga) buah papan selancar ;
-     Sebuah   tas   papan   selancar  wama   silver  abu-abu   bertuliskan   Pro   Lite

International berisi 3 (tiga) buah papan selancar ;

Bahwa  Terdakwa  berangkat ke Jakarta dengan  menggunakan  pesawat

Cathay   Pasific   dengan   nomor   penerbangan   CX   777   dengan   tiket   nomor

9190066545 2 tertanggal 26 Juli atas nama Gularte/Rodrigo untuk penerbangan

tanggal  29  Juli  2004  dengan  route  Curitiba  -  Sao  Paolo  -  Johanesburg  -

Hongkong - Jakarta bersama-sama dengan saksi Fred Silva Magueta dan saksi

Emerson   Vieira   Guimaraes,   dengan   membawa   barangroagasi   antara   lain

berupa:       .
-     Sebuah   tas   papan   selancar   wama   silver   abu-abu   berfuliskan   F+agile

I
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terfempel  claimtage  nomor 0042  567007  atas  nama  Gularte berisi  2  (dua)

buah papan selancar :

Sebuah tas papan selancar wama biru  bertuliskan  M27  Nomade terfempel

claimtage nomor 0042 567005 atas nama Gularte berisi 3 (tiga) buah papan

selancar ;

Sebuah  tas   papan   selancar  wama   silver  abu-abu   bertuliskan   Pro   Lite

lntemational  tertempel  claimtage  nomor  0042  567009  alas  nama  Gularte

berisi 3 (tiga) buah papan selancar.                                                                    1

Bahwa  saat  tiba  di  Bandara  Soekamo  Hatta  terhadap  barangroagasi

Terdakwa dilakukan  pemeriksaan oleh  saksi  Hotlen  Rumapea selaku  petugas

Bea  dan   Cukai  Bandara  Soekamo  Hatta  yang  saat  itu   bertugas  di  X-Ray

belekang   (pemeriksaan   X-Ray   1   sebelum     bagasi   berputar  di   compeyer),

berdasarkan  layar  atau  monitor  X-Ray  terlihat  mencurigakan,   lalu  terhadap

barangfoagasi    Terdakwa   tersebut   diberi    tanda    khusus    (coretan   `kapur),

selanjutnya  dilaporkan  kepada  saksi   Hendro  Sumartito  Bin  Suprapto  selaku

Petugas  Bea  dan  Cukai  Soekarno  Hatta  yang  bertugas  di  X-Ray  depan  ilntuk
dilat(ukan  pemantauan  dan  pada  barangfoagasi  yang  berisi  papan  selancar

dibawa   oleh   Terdalowa   melewati   X-Ray   depan,   maka   oleh  .saksi   Hendro

Sumartito  Bin+Suprapto dilakukan  pemeriksaan  menggunakan X.Ray dan  hasil

Perrieriksaan menunjukkan di dalam  papan selancar berisi atau terdapat tanda
Wama  hitam  yang  tidak  jelas  dilihat,   kemudian  saksi   Hendro  SumaTtito  Bin

Suprapto menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi Tery Zakiar Muslim

Bin   M   Farhan  yang   kemudian  bersama-sama   membawa  Terdakwa   berikut

barangfoagasinya berupa papan selancar ke Posko Bea Cukai.

Bahwa   dl   Posko   Bea   dan   Cukai,   di   hadapan   pemilik   barang/bagasi

(Terdakwa),   petugas   Bea  dan   Cukai   Bandara   Soekamo   Hatta,   yaitu ,saksi
Hendro   Sumartito   Bin   Suprapto   membuka   bagasi   berupa   papan   selancar

sebanyak   8   (delapan)   buah,   setelah   selesai  dibuka   dari   kedelapan   papan

selancar tersebut .ternyata ada 6 (enam)  papan selancar di dalamnya  berisi  12

(dua  belas)  bungkus  plastik  warna  hitam  yang  masing-masing  berisi  serbuk
warna  keputihan  dengan  berat  bruto  500  (lima  ratus)  gram  (dengan  perincian

setiap  papan  selancar berisi 2  (dua)  bungkus  plastik yang  berisi  serbuk wama

keputihan),    lalu   oleh   saksi   Tery   Zakiar   Muslim    Bin    M    Farhan   dilakukan

pengetesan dengan  menggunakan alat berupa  narkotest dan  hasil pengctesan
menunjukkan serbuk wama keputihan tersebut positif narkotika.

Bahwa  setelah  diketahui  bila  di  dalam  papan  selancar  berisi  narkotika,

kemudian  saksi Tery Zakiar Muslim  Bin  M  Farhan  dan  saksi  llendro  Sumartito
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Bin  Suprapto  menanyakan  tentang  kepemilikan  papan  selancar  yang  berisi

narkotika  tersebut  kepada  Terdatwa,  saksi  Fred  Silva  Magueta  dan  saksi

Emerson Vieira Guimares, selanjutnya Terdakwa mengakui sebagai pemi|ik dari

6  (enam)  papan  selancar  yang  di  dalamnya  berisi   12  (dua  belas)  bungkus

plastik warna hitam yang masing-masing berisi serbuk wama keputihan dengan
berat   bruto   keseliiruhan   adalah   6.000   gram,   sedangkan   saksi   Fred,  Silva

Magueta  dan  saksi  Emerson  Vieira  Guimaraes  tidak  mengetahui  sama  sekali

mengenai   narkotika  tersebut,   setelah   itu  Terdakwa   berikut  barang   buktinya

diserahkan kepada Polres Bandara Soekarno Hatta melalui saksi Sunarto untuk

dilakukan penyidikan lebih lanjut.                                                                                        I

Bahwa dari barang bukti berupa narkotika dengan beret bruto seluruhnya

6.000  (enam  ribu) gram dari  12 (dua belas) bungkus  p!astik wama  hitam yang

masina-masing  berisi  serbuk  wama  keputihan  dengan  berat  bruto  500  (lima

ratus)  gram  yang  ditemukan  dalam  6  (enam)  papan  selancar  milik  Terdakwa

tersebut,  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyisihan  Barang  Bukti  No.  Pol.  SP-

Sisih/02/Vlll/2004/Sat.Narkoba   tanggal   4   Agustus   2004   dan   Berita   Acara

Penyisihan  Barang  Bukti  tertanggal  4  Agustus  2004  masing-masing  bungkus

telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) gram, sehingga seluruhnya berjumlah

600    (enam    ratus)    gram    untuk    kepentingan    pemeriksaan     laboratorium

kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat

bruto  5.400  (lima  ribu  empat  ratus)  gram  telah  dimusnahkan  pada  tanggal  13

Agustus  2004  bertempat  di  Polda  Metro  Jaya  berdasarkan  Siirat  Ketetapan

Status  Barang  Sitaan  Narkotika  Kepala  Kejaksaan  Negeri Tangerang  Nomor  :

Print-117/O.1.10/Euh.2/08/2004    tanggal    9    Agustus    2004,    Surat    Perintah

Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti No. Pol. SP.PBS/02/Vlll/2004/Pol.BSH

tanggal    10   Agustus   2004   dan   Berlta`  Acara    Pemusnahan   Barang    Bukti

tertanggal 13 Agustus 2004.

Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemerlksaan  Labolatoris  Kriminalistik

Nomor  LAB  :  3940/KNF/2004  tanggal  10  Agustus  2004  yang  menyimpulkan

barang    bukti    serbuk    wama    putih    (yang    disisihkan),    setelah    dilakukan

pemeriksaan   secara   laboratorium   kriminalistik   adalah   benar   mengandung
Kokaina  dan  terdaftar  dalam   Golongan   I   Nomor  Urut  7   Lampjran   Undang-

Undang RI  Nomor 22 Tahun  1997 tentang Narkotika.

Bahwa dari Terdakwa  diperoleh  keterangan  bahwa  barang buktj  berupa

narkotika jenis kokain dengan berat bruto keseluruhan adalah 6.000 (enam ribu)

gram  tersebut diperoleh Terdakwa  dengan  care  membeli  di  daefah  Guarullos-
Brasil  seharga  US  $  12,000.-  (dua  belas  ribu  US  dolar)  dari  seseorang ,yang

:I
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tidak  a.rfuetahui  namanya  dan  rencananya  barang  bukti  berupa  narkotika  jeni

kokain tersebut akan Terdakwa bawa ke Bali untuk dijual.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81  ayat (1) huruf

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :     .
'

Bahwa  ia  Terdakwa  Rodrigo  Gularte,  pada  hari  Sabtu  tanggal  31   Ju

2004 sekira jam  14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu  lain dalam bulal

Jlili  2004,  berfempat  di  Terminal  11  D  Kedatangan  Bandara  Soekamo  Hatta

Kecamatan  Benda,  Tangerang  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  laii

yang  masih  temasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tangerang
secara tanp.a hak dan melawan hukum memiliki,  menyimpan untuk dimiliki atal

untuk persediaan,  atau  menguasai  narkotika golongan  I  bukan tanaman,  yan!

dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa  saksi  Hotlen  Riimapea  selaku  petugas  Bea  dan  Cukai  Bandar€

Soekarno   Hatta   saat   bertugas   di   X-Ray   belakang   (pemeriksaan   X-Ray   .

sebelum  bagasi  berputar di  compeyer),  berdasarkan  layar atau  monitor X-Rat

telah mencurigai barangfoagasi diantaranya berupa :

-     Sebuah   tas   papan   selancar   warna   silver   abu-abu   bertuliskan '  Fragile

tertempel  claimtage  nomor 0042  567007  atas  nama  Gularte  berisi  2  (dua;

buah papan selancar ;

Sebuah tas papan selancar wama  biru bertuliskan  M27  Nomade tertempe

claimtage nomor 0042 567005 atas nama Gularte berisi 3 (tiga) buah papar

selancar ;
I

Sebuah   tas  papan   selancar  warna   silver  abu-abu   bertuliskan   Pro   Lite

International  tertempel  claimtage  nomor  0042  567009  atas  nama  Gularte

berisi 3 (tiga) buah papan selancar.

Bahwa  terhadap  barang/bagasi  yang  mencurigakan  tersebut  lalu  oleh

saksi   Hotlen   Rumapea   diberi   tanda   khusus   (coretan   kapur),   selanjutnya

dilaporkan  kepada  saksi  Hendro  Sumartito  Bin  Suprapto  selaku  petugas  Bea

dan   Cukai  Soekarno  Hatta  yang  bertugas  di  X-Ray  depan   untuk  dilakukan

Pemantauan dan pada saat barangfoagasi berupa papan selancar dibawa oleh
Terdakwa   melewati  X-Ray  depan,   maka   oleh   saksi   Hendro   Sumartito   Bin

Suprapto  dilakukan  pemeriksaan  menggunakan  X-Ray  dan  hasil  pemeriksaan
1

menunjukkan  di  dalam  papan  selancar berisi  atau terdapat tanda wama  hitam

yang   tidak   jelas   dilihat,   kemudian   saksi   Hendro   Sumartito   Bin   Suprapto

menginformasikan  kejadian  tersebut  kepada  saksi  Tery  Zakiar  Muslim  Bin  M

Farhan  yang  kemudian  bersama-sama  membawa  Terdakwa  berikut  barang/

I
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bagasinya berupa papan selancar ke Posko Bea Cukai.
Bahwa  di   Posko  Bea  dan  Cukai,  di   hadapan   pemilik  barang/bagas

ITe.rdakwa),   petugas  E3ea  dan  Cukai   Bandara  Soekamo   Hatta,   yaitu   saks
Hendro   Sumartito   Bin   Suprapto   membuka   bagasi   berupa   papan   selancai

sebanyak   a  (delapan)   buah,   setelah   selesai   dibuka   dari   kedelapan   papan

selancar tersebut ternyata ada 6  (enam)  papan selancar di dalamnya  berisi  12

(dua  be'as)  bungkus  plastik  warna  hitam  yang  masing-masing  berisi  serbuk
warna  keputihan  dengan  berat bruto  500  (lima  ratus)  gram  (dengan  perincian

setiap papan  selancar berisi 2  (dua)  bungkus  plastik yang  berisi  serbuk warna

keputihan),   lalu   oleh   saksi   Tery   Zakiar   Muslim   Bin   M   Farhan   dilakukan

pengetesan dengan menggunakan alat berupa narkotest dan hasil pengetesan
menunjukkan serbuk warna keputihan tersebut positif narkotika.

Bahwa setelah diketahui bahwa di dalam papan selancar berisi narkotika,

kemudian saksi Tery Zakiar Muslim  Bin  M  Farhan dan  saksi  Hendro  Sumartito

Bin  Suprapto  m`enanyakan  tentang  kepemilikan  papan  selancar  yang  berisi

natkotika  tersebut  kepada  Terdalowa,   saksi   Fred   Silva   Magueta  dan   saksi

Emerson Vieira Guimares, selanjutnya Terdakv\/a mengakui sebagai pemilik dari

6  (enam)  papan  selancar  yang  di  dalamnya  berisi   12  (dua  belas)  bi]ngkus

plastik warna hitam yang masing-masing berisi serbuk wama keputihan dengan
berat   brute   keseluruhan   adalah   6.000   gram,   sedangkan   saksi   Fredl  Silva

Magueta  dan  saksi  Emerson  Vieira  Guimaraes  tidak  mengetahui  sama  sekali

mengenal   narkotika  tersebut,   setelah  itu  Terdalowa   berikut  barang   buktinya

diserahkan kepada Polres Bandara Soekarno Hatta melalui saksi Sunarto untuk

dilakukan penyidikan lebih lani.ut.

Bahwa dari barang bukti berupa narkotika dengan beret brute seluruhnya

6.000  (enam  ribu) gram dari  12  (dua belas)  bungkus  plastik wama  hitam  yang

masing-masing  berisi  serbuk  warna  keputihan  dengan  berat  bruto  500 ,(lima

ratus)  gram  yang  ditemiikan  dalam  6  (enam)  papan  selancar  milik  Terdbkwa

tersebut,   berdasarkan  Surat  Perintah  Penyisihan  Barang  Bukti  No.   Pot.   SP-

Sisih/02/VIll/2004/Sat.Narkoba   tanggal   4   Agustus   2004   dan   Berita   Acara

Penyisihan  Bararg  Bukti  tertanggal  4  Agustus  2004  masing-masing  bungkus

telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) gram,  sehingga seluruhnya beriumlah

600    (enam    ratus)    gram    untuk    kepentingan    pemeriksaan    laboratorium

kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan, sedangkan sisanya dengan .berat

brute  5.400  (lima  ribu  empat  ratus)  gram  telah  dimusnahkan  paqa  tanggal  13

Agustus  2004  bertempat  di  Polda  Metro  Jaya  berdasackan  Surat  Ketefapao

Status  Barang  Sitaan.Narkotika  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Tangerang



Print-117/O.1.10/Euh.2/08/2004    tanggal    9    Agustus    2004,    Surat    Perintah

Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti No. Pol. SP.PBS/02/VllI/2004/Pol.BSH

tanggal    10   Agustus   2004   dan   Berita   Acara   Pemusnahan    Barang    Bukti

tertanggal 13 Agustus 2004.

Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Labolatoris  Kriminalistik

Nomor  LAB  :  3940/KNFra004  tanggal  10  Agustus  2004  yang  menyirT`pulkan

barang    bukti    serbuk    warna    putih    (yang    disisihkan).    setelah    dilakukan

pemeriksaan   secara   laboratorium   kriminalistik   adalah   benar   mengandung
Kokaina  dan  terdaftar  dalam  Golongan   I   Nomor  Urut  7   Lampiran   Undang-

Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Bahwa dari Terdakwa diperoleh  keterangan  bahwa  barang  bukti  berupa

narkotika jenis kokain dengan berat bruto keseluruhan adalah 6.000 (enam ribu)

gram tersebut diperoleh  Terdakvira  dengan  cara  membeli  di  daerah  Guarullos-

Brasil  seharga  US  $  12,000.-  (dua  belas  ribu  US  dolar)  dari  seseorang  yang

tidak  diketahui  namanya  dan  rencananya  barang  bukti  berupa  narkotika  jenis

kokain tersebut akan Terdakwa bawa ke Bali untuk dijual.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1 ) huruf b

Undang-Undang RI  Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Membaca   tuntutan   Jaksa/Penuntut   Umum   pada    Kejaksaan    Negeri

Tangerang tanggal 12 Januari 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1.    Menyatakan  Terdakwa  Rodrigo  Gularfe  bersalah  melakukan ,tindak

pidana secara tanpa melawan hak dan melawan hukum mengimport
narkotika Golongan  I sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam

Pasal  82 ayat (1)  huruf a  Undang-Undang  RI  Nomor 22 Tahun  1997

tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair ;

2.    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati ;

3.    Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.   12  (dua  belas)  bungkus  kantong  plastik  wama  hitam  berisikan

kokain berat bruto 600 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor).

3.2.   Tiket pesawat  nomor 9190066545  2  tanggal  26  Juli  2004  atas

nama  Gularte/Rodrigo untuk penerbangan tanggal 29 Juli 2004

dengan route Curitiba - Sao Paolo - Johanesburg - Hongkong-

. Jakarta   dan   akan  digunakan   untuk  penerbangan  tanggal  27

September    2004    dengan    route    Jakarta    -    Hongkong    -

Johanesburg - Sao Paolo ~ Curitiba.

3.3.   Claimtage  mas.Ing-masing  nomor  0042  F\G  567005,  0042  RG

567008 dan 0042 RG 567009 yang tertempel pada sebuah tiket
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nomor 9190066545 2 tanggal  26 Juli  2004 atas  nama  Gularte/

Rodrigo.

3.4.   Tas  papan  selancar  wama  silver  abu-abu  bertulisan   Fragile

tertempel   claimtage   nomor   0042   RG   567007   atas   nama

Gularte/Rodrigo berisi 2 (dua) buah papan selancar.

3.5.   Tas   papan    selancar   wama    bimu    bertulisan    M27    Nomade

tertempel claimtage nomor 0042 RG 567005 atas nama Gularte/

Rodrigo berisi 3 (tiga) buah papan selancar.

3.6.   Tas  papan  selancar  wama  silver  abu-abu  bertulisan  Pro  Lite

International tertempel claimtage  nomor 0042  RG  567009  atas

nama Gularte/Rodrigo berisi 3 (tiga) buah papan selancar.

3.7.   Boarding  Pass  Varig  Brazil  unttlk  perialanan  dari  Curitiba  ke

Sao Paolo dengan nomor penerbangan RG 2322 tanggal 29 Juli

2004, nomor tempat duduk 13 K atas nama GularteflRodrigo.

3.8.   Boarding  Pass Varig  Brazil untuk perjalanan dari Sao  Paolo ke

Johanesburg  dengan  nomor penerbangan  SA 0206 tanggal  29

Juli   2004,   nomor  tempat  duddk   36   A   atas   nama   Gularte/

Rodrigo.                                                                                                               I

3.9.   Boarding     Pass     Cathay     Pasific     untuk     perjalanan     dari

Johanesburg ke Hongkong dengan nomor penerbangan CX 748

fanggal  30  Juli  2004,  nomor  tempat  duduk  41   C  atas  nama

Gularte/Rodrigo.

3.10. Boardlng  Pass  Cathay  Pasific  untuk  per|alanan  dari  Hongkong

ke Jakarta dengan  nomor penerbangan  CX 777 tanggal' 31  Juli

2004, nomor tempat duduk 41  C atas nama Gularte/Rodrigo.

3.11.Pemberitahuan     Pabean     tanggal     31      Juli     2004,      nomor

penerbangan CX 777 alas nama Rodrigo Gularte.
3.12. Kartu  lmigrasi  nomor :  CJ  0704318 atas nama  Rodrigo Gularte,

L   nomor paspor CM 083909, nomor penerbangan CX 777.

3.13.Visa  On  Arrival  Receipt  nomor  AA  00144838  fanggal  31   Juli

2004.    .

3.14. Manifes penumpang pesawat Cathay Pasific Airways tanggal 31

Ju,i`2004.

3.15. Laporan  penanganan kedatangan  penerbangan  CX 777/31  Juli

2004.

3.16. Passenger data pesawat Cathay Pasific Airways.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.10 dari 19 hal. Put.  No. 46 PK/Pid.SusCO10



•.  nh .--,    :-..

3.17. Sebuah surat perjalanan (paspor) Republic Federativa De Brasil

No.   CM   083909   atas   nama   Rodrigo   Gularte   dikembalikan

kepada Rodrigo Gularte.

4.    Menetapkan   agar   Terdakwa   dibebani   membayar   biaya   perkara

sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) :

Membaca  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor  :  1194`/PID,B/

2004/PN.TNG.,   tanggal   7   Februari   2005   yang   amar   lengkapnya   sebagai

berikut :

1.    Menyatakan   Terdalowa   Rodrigo   Gularte  terbukti   secara   sah   dan

meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  "TANPA  HAK

DAN  MELAWAN  HUKUM MENGIMPOR NARKOTIRA GOLONGAN  I

JENIS  KOKAIN" :

2.    Menjatuhkan   pidana   kepada   Terdakwa   Rodrigo   Gularfe   dengan
"PIDANA MATl" ;

3.    Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

4.    Memerintahkan barang bukti berupa :

1.     12  (dua  belas)  bungkus  kantong  plastik  wama  hitam  berisikan

kokain berat bruto 600 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor) ;

2.    Tiket  pesawat  Nomor  9190066545  2  tanggal  26  Juli  2004  atas

nama  Gularfe/Rodrigo  untuk  penerbangan  tanggal  29  Juli ``2004

dengan route Curitiba - Sao Paolo - Johanesburg - Hongkong-

Jakarta   dan   akan   digunakan   untuk   penerbangan   tanggal   27

September    2004    dengan    route    Jakarta    -    Hongkong    -

Johanesburg - Sao Paolo - Curitiba ;

3.    Ciaimtage  masing-masing  Nomor  0042  RG  567005,  0042  RG

567008 dan  0042  RG  567009 yang terfempel pada sebuah tiket

nomor  9190066545  2  tanggal  26  Juli  2004  atas  nama  Gularte/

Rodrigo ;

4.    Tas   papan   selancar  warria   silver   abu-abu   bertulisan   Fragile

tertempel   claimtage    Nomor   0042    RG    567007    atas    nama

Gularte/Rodrigo berisl 2 (dua) buah papan selancar ;

5,    Tas papan selancar wama biru bertulisan M27 Nomade tertempel

cla!mtage  Nomor 0042  RG  567005  atas  nama  Gularte/  Rodrigo

berisi 3 (tiga) buali papan selancar ;

6.    Tas  papan   selancar  warna  silver  abu-abu   bertulisan   Pro   Lite

Intemational  tertempel  claimtage  Nomor  0042  RG  567009  atas

nama Gularte/Rodrigo berisi 3 (tiga) buah papan selancar ;

I

I
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7.    Boarding Pass Varig Brazil untuk perialanan dart Curitiba, ke Sao

Paolo  dengan  nomor  penerbangan   RG  2322  tanggal  29  Juli

2004, nomor tempat duduk 13 K atas nama Gularte/Rodrigo ;

8.    Boarding  Pass Varig  Brazil  untuk  perialanan  dari  Sao  Paolo  ke

Johanesburg  dengan  nomor  penerbangan  SA  0206  tanggal  29

Juli 2004, nomor tempat duduk 36 A atas nama Gularte/Rodrigo :

9.    Boarding Pass Cathay Pasific untuk perialanan dart Johanesburg

ke Hongkong dengan nomor penerbangan CX 748 tanggal 30 Juli
I

2004. nomor tempat duduk 41  C atas nama Gularte/Rodrigo ;

10.  Boarding Pass Cathay Pasific untuk perialanan dari Hongkong ke

Jakarta   dengan   nomor  penerbangan   CX  777  tanggal   31   Juli

2004, nomor tempat duduk 41  C atas nama Gularte/Rodrigo ;

11.  Pemberitahuan      Pabean     tanggal      31      Juli      2004,      nomol

penerbangan CX 777 atas nama Rodrigo Gularte ;
12.  Kartu  lmigrasi  Nomor :  CJ  0704318  atas  mama  Rodrigo`Gularte

nomor paspor CM 083909, nomor penerbangan CX 777 ;

13.  visa  On  Arrival   Receipt  nomor  AA  00144838  tanggal   31   Jul

2004 ;

14.  Manifes penumpang pesawat Cathay Pasific Airways tanggal  31

~   Juli 2004 ;

15.  Laporan  penanganan  kedatangan  penerbangan  CX  777/31  Jul

2004  ;

16.  Passenger data pesawat Cathay Pasific Airways ;

17.  Sebuah surat perjalanan (paspor) Republics Federative de Brazi

No. CM 983909 atas nama Rodrigo Gularte ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

5.    Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Membaca   putusan   Pengadllan   Tinggi   Banten   Nomor   :   07/Pit/2005/

PT.Btn., tanggal 10 Mel 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-     Mene+ima   permintaan   banding   dari   Jaksa   Penuntut   Umum   dan

Membaca    §urat    permohonan     peninjauan     kembali    tertanggal     30

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menguatkan    putusan    Pengadilan    Negeri    Tangerang    tanggal   7

Febr.Iari    2005,    No.    1194lpid.812004mN.Tng.,    yang    dimirltakan

banding tersebut ;
'

Memerintahkan agar Terdakwa tetap difahan ;

Membebankan semua biaya perkara kepada Negara ;
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November  2009  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tangerang

pada  tanggal   30   November  2009  dari  kuasa   hukum   Pemohon   Peninjauan
I

Kembali  sebagai  Terpidana,  yang  memohon  agar  putusan  Pengadilan  Tinggi

tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  tersebut  telah

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2005

dengan  demikian  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang

tetap :                                                                                                                                           I

Menimbang,    bahwa    alasan-alasan    yang    diajukan    oleh    Pemohon

Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi   Banten  dalam  pertimbangan

perkara  pidana a  quo telah  melakukan  kekhilafan  atau  kel(eliruan  yang  nyata,
melanggar P?sal 263 ayat 2 huruf (c) KUHAP.

1.    Bahwa  P'asal  263  ayat  2  huruf  (c)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara

Pidana   (KUHAP),   menyatakan   bahwa   permintaan   Peninjauan   Kembali

dilakukan  atas  dasar  "Apabila  putusan  itu  dengan  jelas  memperlihatkan

suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" :

a.    Bahwa  terminus  ``Kekhilafan"  merupakan  istilah  yang  bersifat  universal

dan    sering    dijumpai    untuk    digunakan    pada    rumusan    peraturan

perundang-undangan  hamplr  di  semua  Negara  baik  di  bidang  Hukum

Pldana ataupun Perdata :

b.    Bahwa  pengertian  umum  kekhilafan  menurut teori  dan  praktek  hukum

adalah :   ,

-     Salah satu cacat pertlmbangan atau perbuatan (an error or defect of

judgement or of conduct), atau
Tidak  sempuma  pertimbangan  putusan  yang  diambil  (in  corrlp[ete

judgements), atau
I

Putusan  atau  tindakan  yang  diambil  atau  dilakukan  menyimpang

dari ketentuan yang semestinya (ani deviation) ; bahkan

Pertimbangan  yang  ringkas  (short  coming)  yang  tidak  cermat  dan

menyeluruh   dikualifikasikan   sebagai   putusan   yang   mengandung

kekhilafan.

c.     Bahwa  dengan demikian,  kekurang  cermatan  dan  kekurang  hati-hatian

dalam  mempertimbangkan  faktor-faktor dan  aspek-aspek .hukum  yang

relevan   dan   penting   dalam   perkara   pid`ana   a   quo,   dikualifikasikan

sebagai   pengabaian   pelaksanaan   fungsi    mengadili    dan    memutus'



perkara pidana dari Majelis Hakim :
d.    Bahwa   dalam   pr.Insip   umum   pertanggungjawaban   mengadili!  (undel

general liability principle of judiciary), kekhilafan dianggap sebagai suatu

bentuk pelanggaran terhadap azas implementasi hukum, untuk i.tu suatu
I

putusan  yang   mengandung   pelanggaran   azas   implementasi   adalah

putusan yang menyimpang dan menyesatkan ;
e.    Bahwa  pedoman  yang  wajib  dipegang  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan

Tlnggi  Banten  dalam  perkara  pidana  a  quo  adalah  meneliti  dengan

seksama        putusan        Pengadilan         Negeri        Tangerang         No.

11947Pid.B#004/PN.Tng., tanggal 7 Februari 2005,  apakah  Pengadilan

Negeri       Tangerang       telah       dengan       cermat       dan        hati-hati

mempertimbangkan  semua  faktor  dan  elemen  hukum  yang  relevan,

integral dan komprehensif. sehingga pertimbangan hukum yang menjadi

dasar  terhadap  amar  putusan  Hakim tidak terdapat  cacat  hukum  atau

penyesatan    dari    kebenaran    materieel    yang    terungkap    di    muka

persidangan.   Akan  tetapi  hal   ini  tidak  dilakukan   oleh   Majelis   Hakim

Pengadiian "nggi Banten ;

2.    Tentang    perbuatan   Terpidana    Mati    Sdr.    Rodrigo    M.    Gularte    bukan

perbuatan mata rantai dari suatu jaringan intemasional.
Pertimbangan    Hakim    Pengadilan    Negeri    Tangerang    No.    1194/PID.B/

2004/PN.Tng„ yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan/

menglmport  Narkotika  Golongan  I  jenis  KOKAIN  adalah  mata  rantai  dari

suatu   jaringan   lnternaslonal   yang   lngin   menjadikan   Indonesia   s6bagai

sasaran    peredaran    Narkotika,    merupakan    pertimbangan    yang '  tidak

berdasarkan   alasan   hukum   (non   legal   reasoning)   yang   sesuai   d5ngan

hukum   pembuktian   dan   Undang-Undang   No.   22   Tahun   1997   tentang

Narkotika, karena :

a.    Jaksa   Penuntut   Umum   mendakwa   Sdr.   Rodrigo   M   Gdlarte   dengan

dakwaan  Primair  Pasal  82  ayat  1   huruf  (a)  Undang-Undang   No.  22

Tahun   1997  yang   tidak   memuat  unsur  "mata   rantai   suatu  jaringan

lntemasional    yang    ingin    menjadikan    Indonesia    sebagai    sasaran

peredaran   Narkotika".   Jaksa   Penuntut  Umum  tidak  mendakwa'  Sdr.
Rodrigo   M.   Gularte   melakukan   kejahatan   sebagaimana   diatuL'  dan

diancam dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun

1997,    sebab    Jaksa    Penuntut    Umum    sangat    menyadari    bahwa

perbuatan   Terpjdana   Mati   Sdr.   Rodn.go   M.   Gularte   tidak   dilakukan

secara terorganisir, melainkan seorang diri ;
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b.    Di dalam sidang tidak pemah terbukti.  bahwa Terpidana adalah bagiar

dari  mata  rantai  suatu  jaringan  intemasional,  yang  ingin  menjadikar

Indonesia sebagai sasaran peredaran narkotika :

c.    Keeenaran   materieel   yang   terungkap   di   dalam   sidang   PengadilaT

Negeri Tangerang, yaitu bahwa Terpidana Mati Sdr. Rodrigo M. Gulart€

membeli  sendiri  Kokain tersebut di  Brasil,  untuk kemudian  rencanany€

akan dijual sendiri di Indonesia :

Sehingga   dengan   demikian,   pertimbangan   putusan   Pengadilan   Tingg

Banten juncto putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menilai dar

memutuskan    bahwa    perbuatan    Terpidana    Mati    Rodrigo    M.    Gulart€

merupakan    suatu    mata     rantai    dari    jaringan     lntemasional.     adalar

pertimbangan hukum yang tidak berbasis pada falde materieel yang terbukt
di  dalam   persidangan.   Majelis  Hakim  pada  tingkat  banding   dan  tingka

Pengadilan.Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

3.    Tentang  kekeliruan  dan  kekhilafan  Hakim  yang  tidak  memperhatikan  sifa

baik  dari  Terpidana  Mati   Sdr.   Rodrigo   M.   Gularte,   sebagaimana   diatu

dalam   Pasal   28   ayat   (2)   Undang-Undang   No.   4  Tahun   2004  ,tentan!

Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa   Pasal   28   ayat   (2)   Undang-Undang   No.   4   Tahun   2004   tentans

Kekuasaan   Kehakiman   menyatakan   bahwa   dalam   mempertimbangkar

berat  ringannya  pidana,  Hakim  wajib  memperhatikan  pula  sifat  yang  bail

dan jahat dari Terdakwa.

Bahwa  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Tinggi  Banten  juncto  Hakinr

Pengadilan  Negeri  Tangerang  sama  sekali  tidak  memperhatikan  sifat  baih

dari   Terpidana   Mati   Sdr.   Rodrigo   M.   Gularte.   padahal   undang-undan§

mewaJlbkan   Haklm   untuk   memperhatikan   pula   sifet   baik   dari   seorang

Te rd akwa.                                                                                                                       `
I

Bahwa pertimbang?n putusan Majelis Hakim Pengadilan Tjnggi  Banten  No.

07mlDA2005/PT.Btn  juncto  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang

No.1194/Pid.BA2004mN.Tng  yang  pada  halaman   53  menyatakan   bahwa

tidak  ada  hal-hal  yang  meri.ngankan  dan.  Terpidana  Mati  Sdr.  Rodrigo  M.

Gularte adalah kekhjlafan, atau kekeljruan yang nyata dari Hakim, karena :
•      Sejak    penyidikan    sampai    dengan    pemeriksaan    di    persidangan,

Terpidana   Mati   Sdr.   Rodrigo   M.   Gularte   tidak   berbelit-.belit   dalam

memberikan keterangan, bahwa Kokaina tersebut adalah milil(nya yang

dibeli di daerah  Guarulho,  Sao  Paulo Brazil  (vide  kesaksian saksi  Sdr.

Tery   Zakaria   Muslim   bin   M.   Farhan   dan   saksi   Sunarto   putusan

+
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Pengadilan  Negeri Tangerang  No,1194n>id.B/2004mN.Tng halaman 25

dan 28) ;

•      Bahwa,  dalam  pemeriksaan  persidangan,  Terpidana  Mati  Sdr.  Rodrigo

M.  Gularte  Justru  mempemudah jalannya  persidangan  dengan  selalu

berprilaku   kooperatif,   yakni   berterus   terang   di   dalam   memberikan

keterangan     tentang     segala     sesuatu     yang     berkaitan     `dengan

dimasukkannya  Narkotika  Golongan  1  Jenis  Kokaina miliknya tersebut,

yang    d.ibawanya   sendiri   dari    Brazil    ke    Indonesia    (vide    putusan
Pengadilan Negeri Tangerang  No.1194/Pid.Bre004mN.Tng halaman 36

sampai dengan halaman 43) :
•      Sdr.  Rodrigo M. Gularfe di muka persidangan menyesali perbuatannya,

dan  meminta  maaf  yang  sedalamrdalamnya  kepada  Pemerintah  dan

Rakyat  Indonesia  (vide  Pembelaan  (Pledooi)  tanggal  26  Januari  2005

halaman 14) ;

-      Sdr.   Rodrigo   M.   Gularte   belum   pemah  dihukum   baik  di   negaranya

maupun di Indonesia ;

I      Sdr.   Rodrigo  M.   Gularfe  masih  muda  dan  berkeinginan   untuk  tetaF

hidup   guna   memperbaiki   kesalahan   yang   pemah   ia   perbuat   (vide

Pembelaan (Pledooi) tanggal 26 Januari 2005 halaman 14) ;

•      Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusa Kambangan Jaws

Tengah  menyatakan  bahwa  Sqr.  Rodrigo  M.  Gularte selama  bqrada d

lembaga pemasyarakatan tersebut berkelakuan baik (terlampir) ;H

Uralan   dalil   di   atas   yang   notabene   terungkap   dj   dalam   berita   acara

penyidjkan,  penuntutan dan pemeriksaan persidangan tersebut adalah sifal
baik Sdr.  Rodrigo M.  Gularte yang sama sekali belum dipertimbangkan oleh

Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan Haklm Pengadilan Negeri Tangerang.

4.    Bahwa  sifat  baik  yang  di  dalam  sidang  Pengadllan  tingkat  pertama  telah

terbukti   dlmiliki   Terpidana   Mati   Sdr.   Rodrigo   M.   Gularte   sebagai   falcta

kebenaran materieel, tetapi sifat balk pada diri Sdr. Rodrigo M. Gularfe yang

dinyatakan  tidak  ada  oleh  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dan  Pengadilan

Tinggi Banten tersebut adalah penafikan fakta dan keadaan dari para Hakim

a quo.  Dengan  kata lain,  Pengadilan Tinggi  Banten dan  Pengadilan  Negeri

Tangerang telah  menafikan suatu fakta dan keadaan yang telah terungkap

di  dalam  proses  persidangan,  dan  sebaliknya  tidak  memasukkannya  ke

dalam    pertimbangan    hukum   sebagai    hal-hal   yang    meringankan    bagi

Terdatwa,  sehingga  sangat  merugikan  Sdr.   Rodrigo  M.   Gularte.   Majelis

Hakim  justru  menyatakan  tidak  terdapat  hal-hal  yang  meringankan  bagi
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Terdakwa,   sehingga  Sdr.   Rodrigo  M.   Gularte  divonis  dengan  hukuman

terberat  pic!ana  Mati.  Maka  dengan  demikian,   Majelis  Hakim  Pengadilan

Tlnggi  Banten dan Majelis Pengadilan Negeri Tangerang tidak memberikan

pertimbangan   yang   objektif   terhadap   Terpidana   Mati   Sdr.   Rodrigo   M.

Gularte,        sehingga       putusan        Pengadilan       Tinggi        Banten        No.

07/PID/2005/PT.Bth  juncto  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang

No.1194/Pid.B/2004/PN.Tng    adalah    batal    demi    hukum,    karena    tidak

memenuhi   Pasal   197   ayat  (1)  d  jo   Pasal   197   ayat   (2)   KUHAP,   yang

menyatakan :

Pasal 197 ayat (1) d KUHAP,
" Surat putusan pemidanaan memuat :

a .............. dst sampai dengan hurut c ;

d.    Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan

keadaan  beserta  alat pembuktian yang  diperoleh dari  pemeriksaan

di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

e ..... „...dan seterusnya sampai dengan hurufl ;                             I

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP

Yang  dimaksud  dengan  "fakta dan  keadaan"  disini  ialah  apa  yang  ada

dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain

Penuntut  Umum,  Saksi  ahli,  Terdalowa,  Penasehat  hukum  dan  Saksi

korban."

Pasal 197 ayat (2) KUHAP :                                                                             I

Tldak dlpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b,c,d,e,f, h, j,k dan I

pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa, sebagai negara kesatuan yang berketuhanan yang maha esa serta

menjunjung   tinggi   perikemanusiaan   yang   adil   dan   beradab   sesuai   sila

pertama  dan  sila  kedua  Pancasila,  sudah  sepatutnya  Terpidana  Mati  Sdr.
Rodrigo  M.  Gularte  mendapatkan  persamaan  hak  di  muka  hukum,  yaitu

mendapatkan     pertimbangan     hukum     yang     seobjektif    mungkin     atas

perbuatannya    setelah    ia    tertangkap    dan    diadlli    di    wilayah    Republik
Indonesia.

Sebab,  sisi  sifat  baik  dari  Terpidana  Mati  Sdr.  Rodrigo  M.  Gularfe  wajib

diperhatikan       oleh       Hakim       yang       memeriksa       perkaranya       guna

mempertimbangkan  berat  ringannya  penjatuhan  sanksi  hukuman  pidana

(vide   Pasal   28   ayat   (2)   Undang-undang   No.   4   Tahun   2004   Tentang
Kekuasaan Kehakiman).

5.    Bahwa,   perlJ   disampaikan   pada   memori   Peninjauan   Kembaw   ini,   kami
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Iampirkan   putusan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung   Republik   Indonesia,

b'ahwa  di  dalam  kasus  Narkoba Tan  Duo Thanh  Nguyen,  Si YI  Cheh  dan

Matthew James Norman No. 22 PK/PID.SUS#007 jo No.  1691  K/PID/2006

jo No. 26/Plo.Bra006/PT.DPS jo. No. 625/Pid.Bra005/PN.Dps, yaitu putlisan

Pengadilan Neg.eri Denpasar yang dinilai telah tepat dan benar oleh Majelis

Hakim  tingkat  Peninjauan  Kembali  dan  memutus  para  Terdak\^/a  tersebut

bukan  dengan  hukuman  mati.  Dalam  kasus  tersebut,  para  Terdakwa  di

muka persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana secara terorganisir tanpa hak mengekspor narkotika golongan

I  berupa heroin seberat lebih dari 8202,11  gram  memenuhi unsur Pasal 82

ayat (3) a , namun para Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup.           I

Berdasarkan   uraian   di   atas,   maka   majelis   Hakim   Pengadilan   tihggi

Banten   dan   Hakim   Pengadilan   Negeri   Tangerang   dalam   memeriksa   dan

memutus perkara pidana a quo telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang

nyata  di  dalam  mempertimbangkan  kejahatan  yang  telah  dilakukan  Terpidana

Mati  Sdr.   Rodrigo  M.  Gularte  yang  notabene  terbukti  mempunyai  sifat  baik.

Sehingga dengan demikian, hukuman mati yang dikenakan terhadapnya adalah

sangat keji  dan  tidak  berperikemanusiaan  serta tidak memenuhi  rasa  keadilan

dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Menimbang,   bahwa   atas   alasanralasan   tersebut   Mahkamah   Agung

berpendapat :

Bahwa  alasan-alasan  Peninjauan  Kembali  Pemohon  terhadap  putusan

Pengadilan  Tinggi  Banten  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  dapat

dibenarkan,  karena  pertimbangan dan  putusan  Judex  Facti tidak  mengandung

kekeliruan nyata ;

Adanya  pendapat ahli  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai  dengan  ideologi

negara Pancasila bukanlah merupakan novum ;

Menimbang,  bahwa dengan demikian  berdasarkan  Pasal 266 ayat (2) a

KUHAP   permohonan   peninjauan   kembali   harus   dit,olak   dan   putusan   yang

dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku :

Menimbang, bahwa oleh karena pemohonan peninjauan kembali ditolak,

maka   biaya   perkara   dalam   pemeriksaan   peninjauan   kembali   dibebankan

kepada Negara ;

Memperhatikan,  Pasal  82 ayat (1)  hurut a  Undang-Undang  RI  Nomor 22

Tahun  1997,  Undang-Undang  No.8 Tahun  1981,  undang-Undang  No.48 Tahun

2009,  dan Undang-Undang  No.14 Tahun  1985 sebagaimana yang telah diubdh

dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  2004,  dan  perubahan



kedua    dengan    Undang-Undang    Nomor   3    Tahun    2009    serta    peraturai

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILl

Menolak   permohonan   peninjauan   kembali   dari   Penrohon   Pf ninjaua

KembaliITerpidana : Rodrigo Gularfe tersebut ;                                              ,

Menetapkan   bahwa   putusan   yang   dimohonkan   peninjauan   kemb€

tersebut tetap berlaku ;

Membebankah   biaya   perkara   dalam   peninjauan   kembali   ini   kepad

Negara ;

Demikianlah    diputuskan    dalam    rapat    permusyawaratan    Mahkam€

Agung  pada  hari  Rabu,  tanggal  1  Juni  2011  oleh  Djoko  Sarv`roko9 SH.Mll

Ketua  Muda  Mahkamah Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agur

sebagai   Ketua   Majelis,   Dr.   H.   Andi   Abu   Ayyub   Saleh,   SH.MH.,   dan   D

Salman    Luthan,    SH.MH.,    Hakim-Hakim    Agung    sebagai    Anggofa,    d€

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  iuga  oleh  Ketl

Majelis  bes*erta  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dan  d.bantu  oleh  Purwam

SH.,    Panitera    Pengganti    dan    tidak    dihadiri    oleh    Pemohon    Peninjalig

KembaliITerpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Haklm Anggota   :
ttd./ Dr. H. Anal Abu Ayyub Saloh, SH.MH

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH
Panltera Pengganti ;

ttd./
Purwanto, S.H.

Ketua   :
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG  R.I

S U N A R YO. SH.WIL±

NIP. : 0400044338


