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PUTUSAN

Nomor ; 119 / Pid.Sus / 2ni 1/ PN.Clp

Atas Nama Terdakwa:
GIAM HWEI LIANG AHas TONI
Alias HARTONI JAVA BUANA

PENGADILAN NEGERI CILACAP



P U T TT g A
Nomor; 119/Pid.Sus/2011/PN.CIp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara

biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama
terdakwa :

Nama lengkap .

Alias HARTONI JAVA BUANA
Tempat lahir . Madiun
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun (26 Pebruari 1960)
Jenis kelamin . Laki.|a,,j

'̂ ®''3"9saan . Indonesia.
Tempat tinggal . ji.satelit Timur n Blok QQ 17, Damio

Satelit Town Surabaya atau Lapas
Nusakambangan Cilacap

. Kristen

, pedagang

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa dalam perkara Ini didamplngi oleh Penaslhat Hukum, yang

bernama : LGUNTUR P.DAULAY, SH. 2.EDY PRAi^lUDIARSO, SH.MH. 3AGUS TO
SUSANTO, SH.MH. 4.DENI RAMON SIREGAR, SH. 5.BANUA SANJAYA HASIBUAN,
SH. 6.DAVID M.AGUNG ARUAN, SH.MH. Para Advokat pada Kantor GPD GROUP &
Partners, berkantor di JI.Raya Gempol No.49 Kelurahan Ceger, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus
2011, No.077/Pid.Sus/SK-GPD/vm/2011 yang telah dldaftarkan di Kepaolteraan
Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 08 September 2011 dibawah register
N0.123/2011/SK;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cilacap supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa GIAM HWH LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA
BUANA bersalah melakukan tindak pidana -permufakatan Jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika sebagalmana dimaksud dalam pasa! 114

Hal 1dari 143 haL Putusan No.ll9/Pid.Sus/2011/PN.ap



UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membdi, menerima, menjadi perantara
datam jua! bell, menukar atau menyerahkan NarkoOka Gobngan I bukan
tanaman, beratnya melebihl 5(Hma) gram dan menempatkan, membayarkan
atau membelanjakan, menltipkan, menukarkan, menyembunyikan atau
menyamarkan, menglnvestaslkan, menylmpan, menghlbahkan, mewanskan
dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset balk dalam bentuk
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau bdak berwujud yang
berasal dan tindakpidana Narkotika'TnelsnqQw Kesatu Primair Pasal 114 ayat
(2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagalmana Dakwaan JPU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAM HWH LIANG alias TONI alias
HARTONI JAVA BUANA dengan PIDANA MATI;

3. Menyatakan barang buktl berupa :
1. 2(dua) paket/pak plastik klip yang dllakban warna coklat, 1(satu) pak

plastik warna benlng ukuran Va kg, 4(empat) kantong plastik warna bening
bekas isi sabu-sabu yang slaah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1(satu)
korek api Marlboro, maslng-maslng dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan Coollection yang berlsl 2 (dua)
bungkus plastik besar Isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1
(satu) kaleng warna kunlng komblnasl bunga Isl 1(satu) bungkus/paket
plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1(satu) buah baskom warna
abu-abu dan 1(satu) buah baskom warna merah masing-masing barang
buktl disita dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTO bin
PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ;

3. 5(lima) huan HP yaitu 1(satu) buah HP Nokia seri 2112 warna hitam putih,
1(satu) buah HP Nokia seri 1508 wama biru putlh, 1(satu) buah HP Nokia
seri 2112 wama putih silver, 1(satu) buah HP merk Huawel warna hitam, 1
(satu) buah HP Nokia seri Rl^ 512 wama hitam silver, masing-masing
dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebaskan kepada Negara;
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat

Hukumnya, mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2012
yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
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- Bahwa yang melakukan pemufakatan jahat adalah petugas Lapas Narkotika
Nusakambangan, karena merekalah yang bermufakat memperalat Terxlakwa
dengan menyiksa Terdakwa, setelah itu memeras Terdakwa dengan
menjanjikan Terdakwa agar mendapat temapat yang nyaman;
Mereka meminta Terdakwa agar memperbaiki Lapas yang rusak,
memanfaatkan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membangun
petemakan sapi;

- Bahwa karena bisnis petemakan sapi Hdak iancar, petugas iapas Narkotika
memperkenalkan Terdakwa dengan saksl Syafrudln, dan Terdakwa dan
Syafrudin mengadakan juai beli Narkotika;
Bahwa Terdakwa dalam pengawasan yang sewaktu-waktu dapat disiksa dan
dianiaya, sehingga dengan tekanan yang luar biasa Terdakwa melakukan
bisnis Narkotika dengan Syafrudin, dan hasilnya sebagian besar diserahkan
kepada hampir seluruh petugas atau pimpinan Lapas Narkotika
Nusakambangan;

- Bahwa terhadap tuntutan pidana mati Jaksa Penuntut Umum, haruslah ditolak
karena Terdakwa dalam keadaan tertekan diantara kepentingan hukum dan
kewajiban hukum, dan yang sebenarnya menerima hukuman adalah orang-
orang yang menekan Terdakwa didalam suatu system pemasyarakatan yang
sesat;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA:
PDM-Sl/QLAC /Euh.2/08/2011, tanggal 15 Agustus 2011, sebagai berikut •
KESATU

Prfmalr:

Bahwa ia terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA pada
hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti antara bulan Oktober
2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 di pondok kandang
sapi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap
atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilana Negeri
Cilacap, MahmefakukanpenrnmatanJahat dengan Drs. ManvanAdH, Syafrudin
alias Syaf alias Isap alias Capten dan Cahyono alias Nyoto (masing-masing
terdakwa daiam berkas tersendiri) yaknl tanpa hak atau meiawan hukum
menawarkan untukdijuai, menjuai, memtjeii, menerima, menjadiperantara daiam
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jua! ben menukar atau menyerahkan Narkotika Gohngan I, yang dilakukan
def>gan cara-cara sebagaJ berikut:

- Pada harl dan tanggal yang sudah tidak diingat, terdakwa Terdakwa
menghadap Marwan Adii, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba (Lapas
Narkotika) Nusakambangan Cilacap di ruang kerjanya untuk minta ijin
mendirikan gubug kandang sapi dan memelihara sapi di lingkungan Ijpas
Narkotika Nusakannbangan Cilacap;

- Bahwa atas permintaan ijin terdakwa, Drs. Marwan Adii sebagai Kepala Upas
Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir tugas
di bidang Tata Usalia, keamanan dan ketertiban serta pembinaan narapidna
memberikan kesempatan kepada terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias
TERDAKWA menjadi rarapidana btnaan, memberikan ijin dan fasilitas tempat
untuk mendirikan gubug di samping luar Lapas NarkoHka Nusakambangan ;
Bahwa dengan diijinkannya terdakwa GIAM HWH LIANG alias TONI alias
TERDAKWAmendirikan gubug dan beternak sapi di lingkungan Lapas Narkotika
Nusakambangan oleh Maman Adii, maka terdakwa Terdakwa leluasa keluar
masuk Lapas Narkotika dan telah mendirikan bangunan di samping luar Lapas
Narkotika Nusakambangan yang oleh terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI
alias TERDAKWA selain digunakan untuk memelihara sapi juga digunakan
untuk tidur terdakwa dan saksi Cahyono Cahyono alias Nyoto serta sebagai
tempat meiakukan komunikasi dengan menggunakan Hand Phone untuk
berbusiness narkotika, memesan maupun menawarkan narkotika jenis shabu
kepada Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yang sudah berjalan sejak
bulanJuli 2009;

Pada sekitar bulan Juni 2010 terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias
TERDAKWA dikirimi Narkotika jenis Shabu oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap
alias Capten atau oleh seseorang yang bekerja sama dengan Syafrudin,
seberat 600 gram dengan total harga Rp. 540.000.000 (Limaratus empatpuiuh
juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa GIAM HWEI LIANG
alias lONI alias TERDAKWAdengan cara ditransfer melalui reqening BCA
nomor : 0510925874 atas nama May Wulandari ke nomor rekening yang
diberikan Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yaitu reqening BCA nomor
. 0073080816 atas nama Saifiil Abu Gozala, reqening BCA nomor 7120325731
atas nama Asep Tapa Hidayat, reqening BCA nomor: 1080884610 atas nama
Seipih, reqening BCA nomor: 7600389054 atas nama Sallia Melanie , reqening
BCA nomor: 2270146239 atas nama Koming Dewi Sapta. Shabu seberat 600
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gram dari Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dilcemas kedalam 6
kantor>g ptastik dikfrim ke rumah Didik Marsudianto kakak ipar saksi Kiswanto
di Jl. Kayak VI NO. 9 RT. 06 RW. 07 Kelurahan legal Kamulyan Kecamatan
Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap bersama dengan makanan ringan, yang
kemudlan paketan tersebut atas perintah saksi Kiswanto diambil oleh saksi
Slamet Wahono dari rumah Didik Marsudianto dan dibawa ke Nusakambangan
diberikan kepada terdakwa GIAM HWB UANG alias TONI alias TERDAKWA di
depan pondok kandang sapi tempat terdakwa menginap. Narkotika jenis Stiabu
seberat 600 gram yang dikemas kedalam 6kantong plastik itu seteiah diterima
oleh terdakwa, oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten telah dijual
kepada narapidana bemama Boyor, sisanya sebanyak 5,5 kantong plastik, oleh
terdakwa pada bulan Juii 2010 dimasukkan kedalam 4 kaleng lalu kaleng itu
dimasukkan kedalam sebuah baskom plastik yang ditutup dengan baskom
plastik lainnya selanjutnya diserahkan kepada Cahyono alias Nyoto yang
kemudian oleh Cahyono alias Nyoto dikubur/dipendam didalam tanah di
belakang pondok kandang sapi di areal Lapas Narkotika Nusakambangan
Cjfacap.

Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa
GIAI^ HWEI IJANG alias TONI alias TERDAKWAmenyuruh saksi Cahyono alias
Nyoto untuk mengambil Shabu yang disimpannya , dan Cahyono baru
mengambilnya hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB. Seteiah diambil, Narkotika
jenis Shabu daiam kaleng yang ada didalam baskom diserahkan kepada
terdakwa GIAM HWB OANG alias TONI alias TERDAKWA yang kemudian oleh
terdakwa diambil 2 kaleng lalu Shabunya dibuang ke sungal di belakang
pondok kandang sapi , sedangkan sisanya 1 kaleng warna biru bertuliskan
COLLECnON yang berisi 2bungkus Shabu berat masing-masing sekitar 100,8
gram serta 1 kaleng warna kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus
Shabu berat sekitar 102,3 gram diserahkan kembali kepada Cahyono untuk
dislmpan yang oleh Cahyono alias Nyoto disimpan di dalam almari pakaiannya.
Seteiah perbutan terdakwa diketahui oleh PolisI, maka pada hari Rabu tanggal
16 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB , Rahmat Adi Pbersama dengan
Dhanny Sukma Panggota Satuan Narkoba Polres Cilacap mendatangi pondok
kandang sapi dan seteiah dilakukan penggeledahan ditemukan 1kaleng wama
biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2bungkus Shabu dan 1kaleng wama
kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu, dl almari pakalan
Cahyono alias Nyoto yang menurut Cahyono alias Nyoto bahwa barang-barang

Hal 5dari 143 hat Putusan No.ll9/Pid.Sua/2011/PN.Clp



tersebut adalah milik terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias hartoni
JAVA BUANA. Selain itu ditemukan pula 2pak plastik klip yang dilakban wama
coklat, 1pak plastik bening ukuran 'A kg, 4 kantong plastik benlng bekas Isi
Shabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, 1 buah korek apl merk
Marlboro, 1unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 wama hitam putih, 1 unit
Hand Phone merk Nokia serl 1508 wama putlh biru , 1unit Hand Phone merk
Nokia seri 2112 wama putih silver, 1 unit Hand Phone merk Huawei wama
hitam, 1unit Hand Phon merk Nokia serl RM 512 wama hItam sliver didalam
kamar terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA, yang ternyata
barang berupa Shabu yang ditemukan dialmari pakaian saksi Cahyono alias
Nyoto maupun sisa shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa , darl
hasil pemenksaan Laboratorlum Forensik Cabang Semarang dalam BA
Pemeriksaan Laboratoris Krlminallstik No. Lab. : 216/KNF/II/2011 tanggal 24
Februarl 2011 dan dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Krlminallstik No. Lab. :
217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 adalah positif METAMFETAMINA
terdaftar dalam daflar Narkotlka Golongan I Nomor urut 61 lamplran Undang-
undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuabm terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasa!114ayat (2)jo. pasa!132ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair;

Bahwa ia terdakwa TtRDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tkJak
bisa dllngat dengn pasH antara bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 16
Februari 2011 atau setldak-tldaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009,
tahun 2010 dan tahun 2011 di pondok kandang sapi di llngkungan Lembaga
Pemasyarakatan Narkotlka Nusakambangan Cilacap atau dl tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilana Negeri Cilacap, teiah
metakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan AdH, SyafhJdin alias Syaf
alias Isap , Cahyono alias Nyoto (maslng-maslng terdakwa dalam berkas
tersendin) yaknl tanpa hak atau melawan hukum memlliki, menylmpang,
menguasai, atau menyedlakan Narkotlka Golongan I bukan tanaman, yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berlkut:
- Pada harl dan tanggal yang sudah tidak dllngat, terxlakwa Terdakwa

menghadap Mar wan Adii, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba (Lapas
Narkotlka) Nusakambangan Cilacap di ruang ketjanya untuk minta Ijin
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mendirikan gubug kandang sapi dan memelihara sapi di lingkungan Lapas
Narkotjka Nusakambangan CHacap;
Bahwa atas permnintaan ijin terdakwa, Drs. Marwan Adii sebagai Kepala Lapas
Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir tugas
di bidang Tata Usaha, keamanan dan ketertiban serta pembinaan narapidna
memberikan kesempatan kepada terdakwa Terdakwamenjadi narapidana binaan
, memberikan ijin dan fasititas tempat untuk mendirikan gubug di samping iuar
Lapas Narkotika Nusakambangan;
Bahwa dengan diijinkannya terdakwa Terdakwa mendirikan gubug dan beternak
sapi di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan oleh ivjarwan AdIi, maka
terdakwa GIAM HWB LIANG alias TONI alias TERDAKWA leiuasa keluar masuk
Lapas Narkotika dan telah mendirikan bangunan di samping iuar Lapas
Narkotika Nusakambangan yang oleh terdakwa Terdakwa selain digunakan
untuk memelihara sapi juga digunakan untuk tidur terdakwa dan saksi
Cahyono Cahyono alias Nyoto serta sebagai tempat melakukan komunikasi
dengan menggunakan Hand Phone untuk berbusiness narkotika, memesan
maupun menawarkan narkotika jenis shabu kepada Syafrudin alias Syaf alias
Isap alias Capten yang sudah bcrjalan sejak bulan Juli 2009;
Pada sekitar bulan Juni 2010 terdakwa GIAIM HWEI LIANG alias TONI alias
TERDAKWA dikirimi Narkotika jenis Shabu oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap
alias Capten atau oleh seseorang yang bekerja sama dengan Syafrudin, seberat
600 gram dengan total Ivarga Rp.54D.OOO.OOO (Limaratus empatpuluh juta
rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa GIAM HWB LIANG alias
TONI alias TERDAKWA dengan cara ditransfer melalui reqening BCA nomor :
0510925874 atas nama May Wulandari ke nomor reqening yang diberikan
Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yaitu reqening BCA nomor;
0073080815 atas nama Saiful Abu Gozala , reqening BCA nomor 7120325731
atas nama Asep Tapa Hidayat, reqening BCA nomor; 1080884610 atas nama
Selpih, reqening BCA nomor; 7600389054 atas nama Sallia Melanie, reqening
BCA nomor; 2270146239 atas nama Koming Dewi Sapta. Shabu seberat 600
•gram dart Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dikemas kedalam 6
kantong plastik dikirim ke rumah Didik Marsudianto kakak ipar saksi Kiswanto
di Jl. Kayak VI NO. 9 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan
Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap bersama dengan makanan ringan, yang
kemudian paketan tersebut atas perintah saksi Kiswanto diambil oleh saksi
Slamet Wahono dari rumah Didik Marsudianto dan dibawa ke Nusakambangan
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diberikan kepada terdakwa GIAM HWH LIANG alias TONI alias TERDAKWA dl
depan pondok kandang sapi tempat terdakwa menginap. Narkotika jenis Siiabu
seberat 600 gram yang dikemas kedalam 6kantong plastik itu setelah dlterlma
oleh terdakwa, oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten telah dijual
kepada narapidana bemama Boyor, sisanya sebanyak 5,5 kantong plastik, oleli
terdakwa pada bulan Juli 2010 dimasukkan kedalam 4 kaleng lalu kaleng itu
dimasukkan kedalam sebuah baskom plastik yang ditutup dengan baskom
plastik iainnya seianjutnya diserahkan kepada Caiiyono alias Nyoto yang
kemudian oleh Cahyono alias Nyoto dikubur/dipendam didaiam tanah di
belakang pondok kandang sapi di areal Lapas Narkotika Nusakambangan
Cilacap.

Pada hari Selasa tanggal 15 F=ebruarl 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa
GIAI^I HWEI LtANG alias TONI alias TCRDAKWA menyuruh saksi Caiiyono alias
Nyoto untuk mengambil Siiabu yang dislmpannya , dan Caiiyono baru
mengambilnya hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB. Setelah diambil, Narkotika
jenis Shabu dalam kaleng yang ada didaiam baskom diserahkan kepada
terdakwa Terdakwayang kemudian oleh terdakwa diambil 2 kaleng lalu
Shabunya dibuang ke sungai di belakang pondok kandang sapi, sedangkan
sisanya 1kaleng wama biru bertuliskan COLLECTtON yang berisi 2 bungkus
Shabu berat masing-masing sekitar 100,8 gram serta 1kaleng wama kuning
kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu berat sekitar 102,3 gram
diserahkan kembali kepada Cahyono untuk disimpan yang oleh Cahyono alias
Nyoto disimpan di dalam almari pakalannya.
Setelah perbutan terdakwa diketahui oleh Polisi, maka pada hari Rabu tanggal
16 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Rahmat Adi Pbersama dengan
Dhanny Sukma Panggota Satuan Narkoba Polres Cilacap mendatangi pondok
kandang sapi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1kaleng warna
biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2bungkus Shabu dan 1kaleng wama
kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu, di almari pakaian
Cahyono alias Nyoto yang menurut Cahyono alias Nyoto bahwa barang-barang
tersebut adalah milik trrdakwa GIA|V| HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI
JAVA BUANA. Selain itu ditemukan pula 2pak plastik klip yang dilakban wama
coklat, 1pak plastik bening ukuran Va kg, 4 kantong plastik bening bekas isl
Shabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, 1 buah korek apl merk
Marlboro, 1unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 wama hitam putih, 1unit
Hand Phone merk Nokia seri 1508 warna putih biru , 1unit Hand Phone merk
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Nokia seri 2112 warna putih silver, 1 unit Hand Phone merk Huawei warna
hitano, 1 unit Hand Phon nnerk Ptokia seri RM 512 warna hitam silver didalam
kamar terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA, yang ternyata
barang berupa Shabu yang ditemukan dialmari pakaian saksi Cahyono alias
Nyoto maupun sisa shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa , dari hasil
pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam BA Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 216/KNF/n/2011 tanggal 24 Februarl 2011
dan dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 217/KNF/II/2011
tanggal 24 Februarl 2011 adalah positif METAMFETAMINA terdaftar dalam
daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang lU nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ^rdakwa sebagahnana dfatur dan dlancam pidana
dalam pasa! 112 ayat (2) jo. pasa! 132 ayat (1) UU No. 35tahun 2009
tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa la terdakwa GIAM HWB LIANG alias TONI alias HARTONI JAVA
BUANA, antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidak-
tldaknya pada waktu lain yang maslh termasuk dalam tahun 2009, tahun 2010 dan
tahun 2011, bertempat dl Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan
atau setidak-tldaknya ditempat lain yang maslh termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Ciiacap, atau setidak-tWaknya di tempat-tempat tain dimana
berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ciiacap berwenang
mengadilinya, yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan,
rnemtipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,
menyimpan, menghlbahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan
benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun Odak bergerak,
berwujud atau tkJak berwujud yang berasa! dart tindak phjana Narkotika.
Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dllakukan dengan cara sebagai
berikut:

Bahwa perbuatan pidana tersebut diawali ketika pada tanggal 16 Februari
2011 Jam 16.00 WIB, PenyWik Pdres Ciiacap telah melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa Giam Hwet Liang alias Toni alias Terdakwa di Gubug dekat
kandang sapi yang lokaslnya berada dl samping / dl luar Lapas Narkotika
Nusakambangan, pada saat penggeledahan Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni
alias Terdakwakedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus pelastik berisi serbuk kristal
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shabu-shabu (NarKotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat
98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibetl dari Syarifudln alias Capten.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Poiri
Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagalmana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim Potri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011
tanggai 24 Februari 2011.

Bahwa dari Banjamiasin Terdakwa Giam Hwei Uang alias Toni alias
Terdakwatelah menerima pembayaran hasil penjualan shabu-shabu yang
ditempatkan / ditampung di rekening BCA i^lay Wulandari dan rekening BCA Rita
JunfatJ, dfantaranya:

Dan rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 periode 12 Oktober 2009 sampai transaksi
terakhir tanggai 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 4.906.260.000,-
Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 periode 16 Nopember 2009 sampai transaksi
terakhir tanggai 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,-

- Dari rekening Ba Hendry Wijaya nomor: 0510922778 ke rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 periode 21 Desember 2009 sampai transaksi
terakhir tanggai 29 Maret 2010 sejumlah Rp.1.623.840.000,-

- Dari rekening BCA Rahmadanlah nomor : 0511185903 ke rekening BCA May
Wulandari nomor: 0510925874 periode 30 Desember 2009 sampai transaksi
terakhir tanggai 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.1.676.700.000,-
Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 periode 16 Nopember 2009 sampai transaksi
terakhir tanggai 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,-
Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita
Juniati nomor: 0511196212 periode 3Januari 2011 sampai transaksi terakhir
tanggai 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-
Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA Rita
Junlatl nomor ; 0510925874 periode 8 Nopember 2010 sampai transaksi
terakhir tanggai 6Desember 2010 sejumlah Rp. 93.000.000,

Bahwa hasil dari keuntungan jual bell Narkotika dari Banjarmasin, yang
ditampung / ditempatkan di dalam rekening May Wulandari dan Rita Juniati
dikirlmkan kebeberapa orang, diantaranya :
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Periode 22 Januari 2010 sampal 24 Januari 2011, dari rekening BCA l^ay
Wulandari nonnor: 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana
nomor: 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000.

Periode 18 Oktober 2010 sampai 3Desember 2010, dari rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 di ditransfer l<e rekening BCA Dhil<o Aldila
nomor; 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000.

Periode 24 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor ;
0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rinal Komlai nomor : 0960579267
sebesar Rp. 15.000.000

Periode 1November 2010 sampai 21 Januari 2011, dan rekening BCA May
Wulandari nomor: 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Iwan Syaefudin
r>omor: 0960569946 sebesar Rp. 4.500.000.

Periode 09 Juni 2010, dari rekening BCA May Wulandari nonnor: 0510925874
di ditransfer i<e rekening BCA Rismayana nomor ; 1340894878 sebesar Rp.
50.000.000,-

Periode 16 November 2009 sampai 25 Januari 2011, dari rekening BCA May
Wulandari nomor: 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhlyono
nomor: 4341100458 sebesar Rp. 100.850.000,-.

Periode 04 Januari 2010 sampai 07 September 2010 2011, dari rekening BCA
May Wulandari nomor ; 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA May
Wulandari (yang dipegang oleh sendiri) nomor : 0510900430 sebesar Rp.
9.250.000,-.

Periode 12 Oktober 2009 sampai 09 Agustus 2010 , dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Asep Tata
Hidayat nomor: 7120325731 sebesar Rp. 1.152.500.000,-.
Periode 04 Januari 2010 sampai 07 Mel 2010 , dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Komlng Dewl
Sapta nomor: 2270146239 sebesar Rp. 273.250.000 ,-
Periode 21 oktober 2009 sampai 4 Juni 2010 , dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Saipul Abu
Gozaia sebesar Rp. 1.199.500.000,-
Periode 14 Juii 2010 sampai 17 September 2010 , dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Sallia Melanie
nomor: 7600389054 sebesar Rp. 34.500.000.

Hal 11 dari 143 hal Putusan No.ll9/Pid.Siis/2011/PN.Clp



Periode 12 Oktober 2009 sampai 31 i^lei 2010 dari r^lcening BCA |v|ay
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekenir»g BCA Sesilia Natatie
nomor: 7420146951 sebesar Rp. 970.000.000.

Periode 14 Desember 2009 sampai 13 Agustus 2010 dari rekening BCA i^ay
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Selpih nomor :
1080884610 sebesar Rp. 842.200.000 .

Periode 27 Agustus 2010 sampai 11 Oktober 2010 , dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rita Juniati
nomor: 0511089343 sebesar Rp. 3.000.000

Pertode 28 Juni 2010 sampai 27 Januari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana nomor:
6805000426 sebesar Rp. 113.000.000.

Periode 5April 2010 sampai 4Februari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA 1=08 Budhiyono nomor :
4341100458 sebesar Rp. 42.500.000.

Periode 4Februaii 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212 di
ditransfer ke rekening BCA May Wulandari nonrar ; 0510900430 sebesar Rp
3.000.000,-.

Periode 23 Maret 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212 di
ditransfer ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511089343 sebesar Rp
2.000.000 ,-

Periode 31 Maret 2010 sampai 26 April 2010, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Asep Tata Hidayat nomor:
7120325731 sebesar Rp. 145.000.000.
Periode 07 Juni 2010 sampai 14 Juni 2010, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor; 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor:
2270146239 sebesar Rp. 145.000.000,-.
Periode 07 Juni 2010 sampai 14 Juni 2010, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor:
2270146239 sebesar Rp. 145.000.000,-.
Periode 13 April 2010 sampai 9Agustus 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati
nomor: 05111%212 di ditransfer ke rekening BCA Saipul Abu Gozata nomor :
0073080816 sebesar Rp. 285.000.000.
Periode 14 Mei 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di
ditransfer ke rekening BCA Sallia Melanie nomor : 7600389054 sebesar Rp.
25.000.000,-.
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Periode 29 Maret 2010 sampai 31 Mei 2010, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor: 05H196212 di ditransfer ke rekening BCA Sallia Natalie nomor :
7420146951 sebesar Rp. 232,000.000 .
Periode 3Mei 2010 sampai 9Agustus 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati
nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Selpih nomor :
1080884610 sebesar Rp. 203.000.000

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa GIAM HWEI UANG alias TONI alias HARTONI JAYA
BUANA, antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februarl 2011 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, tahun 2010 dan
tahun 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan
atau setldak-tldaknya ditempat lain yang masih temiasuk daerah hukum
Pengadilan Negerl Cilacap, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dimana
berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negerl Cilacap bemenang
mengadilinya, yang turut serta metakukan percobaan, pembantuan, atau
pemufakatan jahat untuk metakukan tindak pidana pencucian uang
menempatkan, mentransfer, mengallhkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, meniOpkan, membawa ketuar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasH tindak
pidana sebagaimana dimaksud daiam pasai 2 ayat (1) UU No. 8 Taiiun 2010
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asai usui Harta Kekayaan.
Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai
berikut;

Bahwa perbuatan pidana tersebut diawali ketlka pada tanggal 16 Februarl
2011 jam 16.00 WIB, PenyWIk Polres Cilacap telah metakukan penangkapan
terhadap Terdakwa Glam Hwei Uang alias TonI alias Terdakwa di Gubug dekat
kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika
Nusakambangan, pada saat penggeledahan Terdakwa Glam Hwel Liang alias Toni
alias Terdakwa kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus pelastik berisi serbuk kristal
shabu^habu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat
98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibell dari Syarifudin alias Capten.

Hal 13 dari 143 hal Putusan No.ll9/Pid.Sus/2011/PN.ap



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Poiri
Cabang Semarang, shabu-shabu tereebut positif mengandung metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.1 Nomor 35 Tatiun 2009
tentang NarkoHka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminailstik
Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011
tanggai 24 Februari 2011.

Babwa dari Banjarmasin Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias
Terdakwateiah menerima pembayaran hasii penjualan shabu-shabu yang
ditempatkan di rekening BCA atas nama May Wuiandari dan rekening BCA atas
nama Rita Juniati, diantaranya :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May
Wuiandari r»omor : 0510925874 hingga tanggai 20 Januari 2011 sejumlah Rp.
4.906.260.000,-

Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 hingga tanggai 27 Desember 2010 sejumlah
Rp. 256.360.000,-

Dari rekening BCA Rahmadaniah nomor : 0511185903 ke rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 hingga tanggai 18 Oktober 2010 sejumlah
Rp.1.676.700.000,-

Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 hingga bulan Desember 2010 sejumlah Rp.
256.360.000,-

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita
Juniati nomor : 0511196212, transaksi dari tanggai 3Januari 2011 sampai
dengan tanggai 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-
Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA Rita
Juniati nomor: 0510925874, transaksi dari tanggai 8Nopember 2010 sampai
sampai dengan tanggai 6Desember 2010 sejumlah Rp. 93.000.000,

Bahwa hasii dari keuntungan jual beli Narkotika dari Banjarmasin, yang
ditempatkan di daiam rekening May Wuiandari dan Rita Juniati dikirimkan
kebeberapa orang, diantaranya:

- Periode 1 November 2010 sampai dengan tanggai 24 Januari 2011, dari
rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening
BCA Andhika Permana nomor: 6805000426 sebesar Rp. 58.000.000 ,-.
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Periode 18 Oktaber 2010 sampai 3Desember 2010, dari relcening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer Ice rekening BCA Dhiko Aldila
nomor: 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000.

Periode 24 Januari 2011, dari rekening BCA l^ay Wulandari nomor :
0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rinal Kornial nomor : 0960579267
sebesar Rp. 15.000.000,-.

- Periode 1November 2010 sampai 21 Januari 2011, dari rekening BCA May
Wulandari nomor: 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Iwan Syaeftidin
nomor: 0960569946 sebesar Rp. 4.500.000

- Periode 16 November 2009 sampai 25 Januari 2011, dari rekening BCA May
Wulandari nomor; 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono
nomor: 4341100458 sebesar Rp. 100.850.000,-.

- Periode 04 Januari 2010 sampai 07 September 2011, dari rekening BCA May
Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari
(yang dipegang oleh sendiri) nomor: 0510900430 sebesar Rp. 9.250.000,-.

- Periode 24 Januari 2011 sampai 27 Januari 2011, dari rekening BCa' Rita
Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana
nomor: 6805000426 sebesar Rp. 87.000.000,-.

- Periode 5April 2010 sampai 4 Februari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati
nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono nomor :
4341100458 sebesar Rp. 42.500.000,-.

- Periode 4 Februari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212
di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari nomor: 0510900430 sebesar Rp.
3.000.000 ,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 jto pasal 10 UU ILL Nomor : 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah
mengerti tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya, akan tetapi Terdakwa
maupun Panasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah
menurut cara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

1 Saksi :RAHMAT flpj, p,
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Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dan keterangan yang saksi
berikan didepan Penyidik adalah benar.

Bahwa saksi dalam perkara ini telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu,
tanggal 16 Pebruari 2011 sekira jam.14.30 WIB. di Gubug peternakan sapi
di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan Cilacap .
Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa itu terdakwa
bersama tim yang betjumlah 7orang dibawah pimpinan Kasat Narkoba .
Bahwa seiain terdakwa, ada orang lain yaitu seorang laki-iaki yang bernama
Cahyono ais.Nyoto.

Bahwa gubug itu ada 2kamar, ruangan kosong dan ada 1kamar mandi.
Bahwa sewaktu terdakwa tertangkap, di kamar terdakwa ditemukan
barang-barang berupa;

4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah
satunya bertuliskan 99,8 ;

- 2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat;
- 1(satu) pak plastik warna bening uicuran V4 kg ;
- 1 (satu) korek apl merk Marlboro;

5(lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia
seri 1508 wama putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk
Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver;

Bahwa Terdakwa meiihat waktu petugas meiakukan penggeiedahan,
terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang-barang Itu milik
terdakwa.

Bahwa saksi juga melakukan penggeiedahan di kamar Cahyono, saksi
menemukan barang-barang berupa :

- 1(satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2(dua)
bungkus / paket platik besar Isi sabu;

- 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket
plastik besar isi sabu;

- 1 (satu) buah baskom wama abu-abu;
- 1 (satu) buah baskom warna merah;
Bahwa barang-barang tersebut dislmpan di dalam almari hanya ditutup
baskom, dan yang mengeluarkan barang-barang itu dari almari Cahyono
sendiri, sedang terdakwa ada di kamamya sendiri .
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- Bahwa setelah saksi menanyakan pada Cahyono, yang bersangkutan
mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa.

- Bahwa di dalam kamar terdakwa plastik-plastik bekas di tempat sampah
dalam keadaan kosong tidak ada bekas sabu-sabunya, dan ada di lakban
ada yang tercecer;

- Bahwa Hand Phone (HP) ada di kamar terdakwa dan ada juga yang dikamar
Cahyono.

- Bahwa Cahyono Tidak piinya ijln menyimpan sabu-sabu itu;
- Bahwa Lokasi gubug itu ada disamping LP Narkotika jarak dan antara gubug

LP Sekitar 100 meter.

- Bahwa Kandang sapinya ada di dekat gubug;
- Bahwa sewaktu Saksi menangkap terdakwa tidak ada petugas LP yang ikut,

setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan baru memberltahu
petugas LP.

- Baiiwa petugas dari LP yang kemudian datang ke lokasi Kalapas dan
petugas piket LP, kemudian ada komunikasi antara petugas dan Kalapas.
Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Qiacap
untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ada petugas LP yang datang ke Polres.

- Bahwa status terdakwa dan Cahyono adalah napi.
- Bahwa

Bahwa terdakwa tentang keterangan saksi ke-1 tersebut, menyatakan
keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :

- Waktu barang bukti dltemukan dl almari Cahyono, sudah ada petugas dari
LP.

- Bekas plastik ada di kamar terdakwa semua .

2 Saksi: DHANNT , p
- Bahwa saksi pernah dlminta keterangannya dan keterangan yang saksi

berikan dldepan Penyidik adalah benar.

Bahwa saksi dalam perkara Ini telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu,
tanggal 16 Pebruarl 2011 sekira jam.14.30 WIB. di Gubug peternakan sapl
dl llngkungan LP Narkotika Nusakambangan Cilacap .
Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa itu terdakwa
bersama tim yang beijumlah 7orang dibawah pimpinan Kasat Narkoba .

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dl Gubug
peternakan sapi di llngkungan LP Narkotika Nusakambangan Cilacap,
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karena ada informasi adanya peredaran Narkoba di LP Narkotika
Nusakambangan Cilacap.

Bahwa Saksi sudah sejak pagi ada di lokasi penangkapan, saksi Saksi
menangkap Cahyono yang waktu itu ada di dalam gubug yang tertutup,
setelah diketok tidak mau membuka kemudlan didobrak dan saksi
menangkap Caliyono.

Bahwa selanjutnya saksi dan sdr.Rahmad lalu mengadakan penggeiedahan,
didalam aimarl ditemukan baskom plastik warna merah dan biru serti
pakaian Cahyono.

Bahwa saksi menemukan 2kaleng yang satu berisi 2bungkus plastik serbuk
kristal sedang yangs atunya berisi 1bungkus serbuk kristal, kaleng seng itu
ada tulisannya tapi salcsi iupa apa tuiisan tersebut.
Bahwa saksi melihat kamar sebelah dan melihat terdakwa duduk di kasur,
sedang waktu itu petugas lain sedang menggeledah kamar tersebut.
Bahwa didalam kamar terdakwa ditemukan Plastik kosong ditempat sampah
ada tulisan angka dari spidol hitam, tapi jumlahnya berapa saksi Iupa.
Bahwa waktu penggeiedahan di kamar Terdakwa di temukan pula HP
sebanyak 5buah merknya ada Nokia dan yang lain saksi iupa, dan ada juga
di kamamya Cahyono dan menurut Cahyono HP yang ada dikamarnya diberi
oleh terdalcwa.

Bahwa selain terdakwa, ada orang lain yaitu seorang laki-laki yang bemama
Cahyono als.Nyoto.

Bahwa gubug itu ada 2kamar, ruangan kosong dan ada 1kamar mandi.
Bahwa sewaktu saksi menangkap terdakwa, di kamar terdakwa saksi
menemukan barang-barang berupa;

4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang saiah
satunya bertuliskan 99,8;

2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat;
- 1(satu) pak plastik warna bening ukuran 'A kg ;
- 1(satu) korek apl merk Marlboro;
- 5(lima) buah Handphone merk Nokia serl 2112 warna hitam putih, Nokia

sen 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk
Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver;
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Bahwa Terdakwa melihat waktu petugas melakukan penggeledahan barang
bukti tersebut sudah disatukan, tetapi saksi tidak tahu dimana barang bukti
itu ditemukan, terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang-
barang itu milik terdakwa .

Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan di kamar Cahyono, saksi
menemukan barang-barang berupa :

- 1(satu) kaieng wama biru bertuiiskan COLLECnON yang berisi 2(dua)
bungkus / paket platik besar is! sabu;
1 (satu) kaieng warna kuning kombinasi bunga Isi 1 bungkus/paket
plastik besar isi sabu;

- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baskom wama merah ;
Bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam almari hanya ditutup
baskom, dan yang mengeluarkan barang-barang itu darl almari Cahyono
sendiri, sedang terdakwa ada di kamamya sendiri.
Bahwa setelah saksi menanyakan pada Cahyono, yang bereangkutan
mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa.

Bahwa di dalam kamar terdakwa plastik-plastik bekas di tempat sampah
dalam keadaan kosong tidak ada bekas sabu-sabunya, dan ada di iakban
ada yang tercecer;

Bahwa Hand Phone (HP) ada di kamar terdakwa dan ada juga yang dikamar
Cahyono.

Bahwa Cahyono Tidak punya ijin menyimpan sabu-sabu itu;
Bahwa Lokasi gubug itu ada disamping LP Narkotika jarak dan antara gubug
LP Sekitar 100 meter.

Bahwa Kandang sapinya ada di dekat gubug;
Bahwa kondisi dari gubug tersebut, lantal dari keramik, kamar mandl

keramik, atap seng saksi melihat di gubug ada TV (LCD).
Bahwa saksi sempat tanya pada terdakwa dan dijawab bahwa gubug Itu

untuk Istirahat siang, sedang pada malam harinya terdakwa masuk ke LP.
Bahwa waktu penangkapan Saksi mengamankan Cahyono, sedangkan

Rahmad mengamankan barang-barang bukti.
Bahwa sewaktu Saksi menangkap terdakwa tidak ada petugas LP yang Ikut,
setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan baru memberltahu
petugas LP.
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Bahwa petugas dari LP yang kemudian datang ke lokasi Kalapas dan
petugas piket LP, kemudian ada komunikasi antara petugas dan Kalapas.
Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Qlacap
untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ada petugas LP yang datang ke Polres.

- Bahwa status terdakwa dan Cahyono adalah napi.
Bahwa terdakwa tentang keterangan saksi ke-2 tersebut, menyatakan

keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :
- Terdakwa tidak pernah mellhat saksi waktu penangkapan.
- Almar yang ada di kamar Cahyono tidak ada raknya .
- HP milik terdakwa semua .

3 Saksi: KISWANTo bin haht

- Bahwa saksi pemah diminta keterangannya dan keterangan yang saksi
berikan didepan Penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi bekerja di Lapas Narkotlka Nusakambangan sejak tahun 2008
sebagai anggota jaga yang bertugas mengawasi Napi, Terdakwa pindahan
dari Lapas Besi dalam perkara Narkoba;

- Bahwa petugas jaga di Lapas Narkotika melaksanakan tugas, ada 3sip,
yaitu jam.08.00 - jam.13.00, jam.13.00 - jam.17.00 dan jam.17.00 -
jam.08.00 .

- Bahwa saksi Lupa Terdakwa menempati kamar nomor berapa di Lapas
Narkotika, di kamar terdakwa itu ada 4sampal 5orang .
Bahwa saksi pernah membawakan titipan untuk terdakwa pada tahun 2010,
tapi tepatnya saksi lupa, titipan itu dari Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan),'
dan isi bungkusan itu setelah dibuka Susu dan pakaian ;

- Bahwa proses barang titipan masuk ke LP, dengan cara barang dari luar
diserahkan kepada petugas portir, Napi yang mendapat kiriman dipanggil,
kemudian barang tersebut dibuka, setelah Itu diserahkan kepada Napi yang
bersangkutan.

- Bahwa saksi menyerahkan titipan pada terdakwa sebanyak 3 kali, yang
pertama tahun 2010 yang membawa Mamet yang tinggal di JI.Beo Barat
Cilacap, yang kedua yang mengambll saksi di JI.Kayak Cilacap dan yang
ketiga juga;

- Bahwa barang Itu di kirim ke alamat saksi di JI.Kayak, karena waktu istri
terdakwa bernama Yina waktu besuk ke Nusakambangan pada tahun 2009,
minta alamat saksi dan saksi beri alamat rumah di JI.Kayak Cilacap, untuk
menenma barang kiriman;
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Bahwa isi kiriman atau bungkusan tersebut yang pertama berisi susu
Dancow dalam dos dan pakaian, yang kedua berisi alat keseiiatan dan ke
tiga bensi sandal kesehatan. Barang yang dikirim itu dimasukkan dalam
kardus sebesar kardus supemii, antara kiriman pertama dan kedua,
betjarak sekitar 2 bulan;

- Bahwa kiriman Susu Dancow dalam kardus 1bungkus seberat V-i kg Susu
Dancow Aniene, di dibuka di portir;

- Bahwa sewaktu pengirlman barang yang pertama, saksi diberi imbalan
sebesar Rp. 100.000,- dan saksi berikan kepada Mamet Rp.50.000,-;
Bahwa barang yang dikirim itu diaiamatkan kepada DIDIK di JI.Kayak
Cilacap, karena saksi tinggai bersama dengan kakak saksi yang bemama
DIDIK dan diiingkungan itu yang leblh dikenal adalah DIDIK, sehingga
pengirlman barang itu diaiamatkan kepada DIDIK .
Bahwa kiriman barang diantar langsung oleh Mamet kepada terdakwa di
kandang sapi Itu tidak benar, yang benar bahwa kiriman dikirim oleh
Mamet, kemudian diserahkan kepada saksi di Lapas, selanjutnya dlperiksa
dan dibuka oleh petugas portir.

Bahwa paket ditulis sebagai berikut: Dikirim kepada Sdr.Didi M, di JI.Kayak
Cilacap pengirim Yina Jl.Satelit Surabaya .

- Bahwa saksi tahu kalau kiriman itu untuk terdakwa, karena pengirimnya
telpon dulu pada saksi, yang membawa kiriman paket itu pertama dibawa
oleh Mamet, yang ke-2 dan ke-3 saksi bawa sendiri.
Bahwa kiriman yang pertama yang mengantar Mamet, karena saksi sedang
dinas, lalu saksi memerintahkan Mamet untuk mengambil kiriman itu .

- Bahwa saksi melihat terdakwa ke luar gedung LP/Ke kandang sapi, atas ijin
lesan dari Kepala LP, dari jam.09.00 sampai dengan jam.12.00 .
Bahwa selain kandang sapi, ada gubug dan didalam gubug itu ada kamar
tidur, tempat tidur dan toilet.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pindahan dari Kalimantan dalam kasus
Narkoba dengan hukuman 8 tahun .

Bahwa saksi tidak siapa yang memungut iuran dari Napi yang pakai HP, tapi
ada bagian uang penggunaan HP yang dibagi kepada karyawan .

- Bahwa di LP ada penguat sinyal .

Bahwa terdakwa tentang keterangan saksi ke-3 tereebut, menyatakan
keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :
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- Bahwa antene yang satu adalah antene TV dan yang satunya antene penguat
sinyal.

4. Saksi : PIDIK MARSUDIAI>^T9 bin Al MMllcr^p^
- Bahwa saksi pernah dinriinta keterangannya dan keterangan yang saksi

berikan didepan Penyidik adalah benar.

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, karena saksi mendapat kiriman
paket, tapi tidak tahu Is! paket itu, yang mengirim paket itu Yina;

- Bahwa saksi tidak pemah memberi alamat rumah pada Yina;
Bahwa tulisan pada paket itu yaitu : Kepada Hartono d/a.Didik
l^arsudianto JI.Kayak No.9.

- Bahwa terhadap paket tersebut laiu saksi taruh, kemudian diambil oleh
Mamet, yang memerintah Mamet untuk mengambil paket itu, Saksi tidak
tanya.

- Bahwa punya saudara yang bekeija di Upas Nusakambangan, yaitu
Kiswanto.

- Bahwa saksi menerima paket dari Yina sebanyak 3kali, paket yang pertama
terima pada tahun 2010, tapi tanggal dan bulannya lupa .

- Bahwa bentuk paket itu yang pertama dan yang kedua bentuknya kardus
super mi, sedang yang ketiga bentuknya amplop besar.
Bahwa rumah dl JI.Kayak Itu rumah kakak saksi, yang menempati saksi dan
Kiswanto menumpang dl rumah tersebut;

- Bahwa Kiswanto tidak pemah bilang masalah paket tersebut, tapi saksi
pemah menanyakan masalah paket Itu pada Kiswanto waktu paket datang
saksi kemudian menelpon pada Kiswanto dan Kiswanto mengatakan dengan
mengatakan : 'Xis inl ada paketan punya siapa? "Kiswanto menjawab : "0
ya mas nanti ada yang ngambll tukang ojek namanya Mamet", terus saksi
bilang Ya sudah", tapi saksi tidak tahu dengan Mamed, waktu mengambil
paket Itu mengatakan "Mas mau ambil paketan", kemudian saksi
memberlkan paket Itu pada Mamed;
Bahwa Kiswanto adik ipar saksi pernah tinggal serumah dengan saksi,
Kiswanto sudah pindah rumah .

- Bahwa saksi menerima paket 3kali dan yang mengambil Mamed;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa/Hartonl;
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5. Saksi: LEMO

Bahwa saksi pernah diminta keterangannya, karena ada kiriman paket ke
JI.Kayak lewat Titipan Kilat (Tlia) dan keterangan yang saksi berikan
didepan Penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi bekerja di Titipan Kilat (TIKI) sebagal Supervisor;
Bahwa paket tersebut berupa ampiop besar ada tuiisan TIKI dengan
tullsan kepada : HartonI d/a. DIdik , tap! saksi tidak tahu siapa
pengirim paket, karena tidak ditunjukkan oleh Polisi.

- Bahwa pengiriman Sekitar Januarl 2011 asalnya dari Jawa Timur yaitu
Kediri atau Blltar, yang mengantar kurir Tiki yang bernama Hari dan yang
menerima Didi M.

- Bahwa prosedur menglrim paket melalui Tiki, yaitu ditanyakan isinya,
sehlngga Isi bukan tanggung jawab Tiki.

- Bahwa untuk tahun 2009-2010 ada 1 kali pengiriman berapa kali untuk
JI.Kayak;

- Bahwa pengirim paket tanggal 6 Januari 2011 adalah Gunawan tanpa
aiamat lengkap, karena saksi mengecek data-data darl Kantor, asal paket
dari Kediri.

6- Saksi: CAHYQNQ AI^.NYOTO BlM PAintM

Bahwa saksi berada dl LP.Narkotika Nusakambangan sejak tahun 2009, dl
pldana dalam perkara pembunuhan dl Jakarta Utara dan saksi dipidana
selama 20 tahun;

Bahwa saksi tidak berada dalam kamar yang sama dengan terdakwa, saksi
dan terdakwa berada dalam Blok yang sama, tapi kamarnya berbeda, saksi
sekarang ada di Blok A-1 kamar 3, sedang terdakwa ada di Bingker;
Bahwa saksi ditangkap petugas Pollsl pada hari Rabu tanggal 16 Pebruarl
2011 sekitar jam.14.30 WIB., ditangkap petugas di luar LP Narkotlka,
tepatnya dl pondok kandang sapl di llngkungan LP Narkotlka
Nusakambangan;

- Bahwa Saksi ditugaskan dl kandang sapl oleh Pak Andi kerja secara lesan
sejak bulan Juli 2010 ;

Bahwa tugas Saksl dl kandang sapl itu membantu terdakwa mengurusi sapl;
Bahwa saksi keluar LP dan masuk lagi ke dalam LP. jam.08.00 WIB. dan
masuk LP lagi pada Jam.17.00 WIB .

- Apakah saksi pemah tidak masuk LP (tidur di luar LP), yaitu waktu ada kuda
melahirkan.
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Bahwa jarak antara pondok sapi dengan LP.Narkotika sekitar 50 meter.
Bahwa pondok sapi tersebut ada 2 kamar tidur yang ada kasumya, 1
ruangan, 1toilet dan ada TV-nya sebanyak 2 buah;
Bahwa pada waktu ditangkap saksi ada di ruang tamu dan terdakwa ada di
kamamya;

Bahwa sewaktu Petugas menggeledah kamar saksi, ditemukan menemukan
2baskom plastik berwarna merah dan abu-abu, yang wama merah ada
diatas dan yang abu-abu ada dibawah. Didalam baskom itu ada 1kaleng
wama biru bertuliskan COU-EOION yang berisi 2 bungkus plastik besar isi
sabu-sabu dan 1 kaleng wama kuning kombinasi bunga yang berisi 1
bungkus plastik besar isi sabu-sabu.

Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan dl dalam almari yang ada
didalam kamar.

Bahwa almari tersebut ada 2 rak, yang digunakan untuk menyimpan
pakaian;

Bahwa petugas juga masuk ke kamar terdakwa, yang ditemukan petugas di
kamar terdakwa petugas menemukan 2 pak plastik yang di lakban wama
coklat, 1pak plastik warna bening ukuran 'A kg, 4 kantong plastik wama
bening bekas is! sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8,1 buah korek api
merk Marlboro dan 5 buah HP.

Bahwa barang-barang yang saksi simpan dalam almari itu milik terdakwa,
barang-barang Itu ada di almari yang ada dl kamar saksi, karena saksi
dimintai tolong oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut.
Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi simpan di belakang
kandang dan ditanam didalam tanah ;
Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas, kira-kira 2 hari
sebelum penangkapan;

Bahwa saksi mendapat barang-barang tersebut darl terdakwa, kemudian
saksi ditanam di dalam tanah agar aman;
Bahwa saksi tahu kalau barang yang saksi simpan itu sabu-sabu;
Bahwa yang memerintah saksi untuk mengambil barang tersebut adalah
Terdakwa, kemudian barang itu dibawa ke kamar terdakwa dan terdakwa
juga yang kemudian menyuruh saksi untuk menyimpan kembali;
Bahwa waktu ditangkap barang itu ada di almari karena saksi setelah
mengambil barang tersebut belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa,
sehingga saksi simpan dl dalam almari, setelah itu saksi ditangkap Polisi;
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- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari mana;
- Bahwa saksi pemah melihat terdakwa memakal HP;
- Bahwa di dekat gubug sapi ada 2 antene, yaitu Antene TV dan antene

penguat sinyal;

Bahwa terdakwa mendapatkan ijin untuk menggunakan HP itu dari KPLP;
- Bahwa saksi bekerja diiuar LP sejak menjalani hukunrian 2tahun ;
- Bahwa untuk kerja diiuar itu ada ijinnya, yang kerja di kandang sapi itu ada

6 orang .

Bahwa Saksi memakal sabu-sabu bersama dengan terdakwa, sebanyak 3-
4 kali.

Bahwa saksi selama ini tidak tahu apa isi dari baskom itu, karena setelah
diambil lalu diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa kemudian
dibawa ke dalam kamar, 1jam kemudian disuruh menyimpan kembali oleh
terdakwa.

Bahwa Saksi mempunyai 2 buah HP merk Nokia, yang satu diberi oleh Dedl
yang sekarang sudah pulang dan yang satunya lagi diberi oleh terdakwa .

Bahwa kalau keluar LP, Kadang-kadang dahulu terdakwa;
Bahwa saksi kenal dengan Safrudin als.Capten, sewaktu yang bersangkutan
keluar ke kandang sapi.

- Bahwa saksi pemah diberi uang oleh terdakwa, yaltu sebesar Rp.50.000,-
/minggu untuk membell makanan dan rokok.

Bahwa saksi terakhir kali diberi sabu-sabu oleh terdakwa, 3 hari sebelum
ditangkap;

- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan dengan jalan ditanam didalam
tanah Itu atas kemauan slapa saksi blar aman, ditanam di dalam tanah
setlap sekitar jam.15.00 WIB.;

- Bahwa untuk setlap menggunakan HP itu membayar kepada petugas LP,
per bulannya membayar Rp.50.000,- untuk setlap HP;

- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu Itu di kamar terdakwa memakal

dengan alat Botol, korek api, pipet;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengambll sabu-sabu sekitar jam.12.00
WIB. dan ditanam kembali sekitar jam.16.00 WIB;
Bahwa terdakwa tentang keterangan saksi ke-6 tersebut, menyatakan

keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :
- Saksi menyimpan sabu-sabu sejak Juli 2010 (sejak kuda lahir);
- Barang yang dislmpan Itu sering diambil, tapl tidak lama-lama ;
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7- Saksi; Drs.MARWAN adlt. nr jp
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik BNN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kalapas Narkotika Nusakambangan dari

tanggal 14 Maret 2008 sampai dengan ditangkap.
- Bahwa bisa kenal dengan Terdakwa, karena terdakwa sebagai warga

binaan di LP Narkotika sejak Oktober 2008 .

- Bahwa Terdakwa Pindahan dari LP Banjarmasin .
- Bahwa Terdakwa di Banjarmasin sudah menjalani hukuman 2 tahun dalam

kasus Narkotika dan terdakwa dihukum selama 8 tahun.
- Bahwa pertama kali terdakwa pindah ke LP Narkotika, terdakwa

ditempatkan di Blok masa perkenaian iingkungan seiama 1 buian sampai
April atau Maret 2010, kemudian baru masuk ke biok Binker (Bimbingan
Keija).

- Bahwa pada Binker Itu ada kegiatan yang dilakukan didalam tembok LP
kegiatannya yaitu menjahit, membuat patung, peternakan ayam kampung,
membatik, reparasi, sedang di iuar tembok LP kegiatannya yaltu peternakan
sapi, iebah madu, temak Ikan, perkebunan;

- Bahwa kegiatan-keglatan tersebut ada aturannya, yaitu Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang Pola Pemblnaan di Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Ikut setelah ada peternakan sapl
dan pembabatan rumput.

Bahwa modal sapl itu dari plhak ke-3 dalam hal ini sdr.Gunawan yaitu kakak
kandung terdakwa .

Bahwa keija sama dengan pihak ke-3 itu ada aturannya, yaltu PP No.58
tahun 1999 pasal 11 tentang Kerja sama dengan pihak ke-3 .

- Bahwa kemudian dibuat peijanjian dengan pihak ke-3 tereebut, perjanjian
tersebut mengatur mengenai Hak dan Kewajiban ;

- Bahwa Perjanjian itu dibuat untuk 2 tahun, muiai 3 Januari 2009 sampai
dengan 3Januari 2011 dan bisa diperpanjang kembaii.

- Bahwa modal yang diserahkan oleh oleh Gunawan •a'hpc^r
Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta ruplah);

- Bahwa untuk keperiuan ternak sapi Itu, dibangun sarana kandang sapi 1
blok yang selesal dalam waktu 2 minggu, dibangun juga pondok untuk
tempat makanan ternak dan alat-alat kerja .

Hal 26 dari 143 haL Putusan No.ll9/Pid.Sns/2011/PN.Clp



Bahwa kemudian terdakwa diangkat sebagai tamping yang bertugas
membantu pegawai untuk kegiatan ketja dan pada bulan April 2009
terdakwa diangkat sebagai pemuka (SK dari KanwII).
Batiwa untuk merawat sapi itu dari jam.08.00 sampai dengan jam.17.00
WIB. hal tersebut berdasarkan Keputusan saksl seiaku Kaiapas;
Bahwa orang yang merawat sapi awal-awalnya ada 30 orang, akhir 2009
ada 20 orang dan akhirnya tinggal 8orang.
Bahwa cara pengamanan untuk napi-napi yang merawat sapi bagian Binker
mendata, penjaga kemudian menggitung, waktu di portir juga dihitung
setelah itu baru keiuar dan pada waktu masiik dihitung kembaii dan buku
hitungan tersebut diketahui oleh saksi.

Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah menginap di iuar, cuma waktu
ada sapi sakit di Buku laporan ada catatan bahwa terdakwa keiuar, tapi
malamnya masuk kembaii.

Bahwa tahu terdakwa mernakai HP, pada bulan Januari 2011.
Bahwa saksi pemah minta dikirimi uang oleh terdakwa, yaitu pada bulan
Juni 2009.

Bahwa cara saksi minta uang, dengan Saksi menulis rekening lalu diberikan
kepada terdakwa dan setelah uang dikirim terdakwa memberitahu pada
saksi, tapi saksi tidak tahu bagalmana cara terdakwa mengirim uang
tersebut.

Bahwa rekening-rekening itu atas nama, atas nama Andhika, Dhiko, Rinai di
Bank BCA.

Bahwa Saksi untuk menerima uang dari terdakwa itu harus menggunakan 3
rekening, karena untuk keperluan yang berbeda-beda .
Bahwa saksi mempunyai rekening sendiri yaitu di BRI dan BNI.
Bahwa uang yang telah dikirim terdakwa melalui rekening Andhika, Dhiko
dan Rinal, yaitu sebanyak Rp.5.900.000,- untuk membeli senapan angin,
Rp.40.000.000,- untuk membeli 5 ekor sapi di Sokaraja dan untuk bell
pakan sapi, Rp.26.000.000,- untuk bell kursi pijat, Rp.35.000.000,- untuk
bell bibit sapi, Rp. 125.000.000,- untuk membeli tanah bag! terdakwa di
Bogor seluas 3.000 m2.

Bahwa saksi pemah ke Pengaiengan untuk membeli sapi, tapi harganya
mahal, sehlngga tidak jadi membeli;
Bahwa saksi membeli kursi pijat 2 buah, yang satu dikirim ke keluarga
terdakwa di Surabaya sedang yang sebuah lagi ditaruh di rumah saksi;

Hal 27 dari 143 haL Putusan No.ll9/Pid.Sus/2011/PN.CIp



Bahwa saksi dl Kantor memakai HP;
Bahwa saksi waktu memakai HP itu pakai penguat sinyal;
Bahwa saks! meiihat kalau diatas genteng tahanan Itu ada banyak antene
TV dan hal itu merupakan kesepakatan Kalapas-Kalapas.
Bahwa saksi dalam kerja sama dengan pihak ke-3, LP menyediakan, Tenaga
kerja, keamanan, menanam rumput gajah .
Bahwa uang dari pihak ke-3 (Gunawan) itu dipergunakan untuk membuat
kandang sapi dan gubuk sebesar Rp.15.000.000,- sampai dengan
Rp.20.000.000,-, membeli sapi 10 ekor sebesar Rp.105.000.000,-, membeli
sapi 5 ekor Rp.60.000.000,- , membeii 10 ekor sapi Rp.70.000.000,-.
Kemudian sapi yang 10 ekor yang pertama dijual dengan harga
Rp.90.000.000,- dipergunakan untuk membeli pakan
Rp.15.000.000,. Selanjutnya sapi yang 10 ekor yang kedua dijual lagi dan
uangnya dipergunakan untuk membeli senapan dan pakan temak.
Bahwa yang menjuai sapi itu, Kasi Binadik dan yang menyuruh adalah saksi.
Bahwa terdakwa mengirim uang kepada saksi awalnya saksi tidak tahu, tapl
setelah perkara ini saksi baru tahu yaltu pakai rekening atas nama May
Wulandari.

Bahwa saksi membuat rekening atas nama cucu sdr.yang bemama Rinal
awalnya saksi pinjam uang sebesar Rp.185.000.000,- juta, pada saat di
Bank karena identitas saksi tertlnggal di Bekasi, maka saksi kemudian
membuat rekening atas nama cucu saksi yang bernama Rinal, yang pada
saat itu dengan saksi.

Bahwa saksi belum membeli tanah yang untuk terdakwa di Bogor itu;
Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 16 Pebruari 2011 karena
menyimpan sabu-sabu di pondok sapi.
Bahwa yang pertama datang ke pondok sapi yaitu 2orang polisi, baru saksi.
Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penangkapan tersebut adalah 2kaleng
yang berisi sabu-sabu.

Bahwa kaleng-kaleng itu disimpan, di dalam baskom yang disimpan di
dalam almari Cahyono.

Bahwa selain sabu-sabu, barang yang ditemukan Polisi HP ada dikamar
terdakwa sebanyak 6 atau 7 buah, uang Rp.3.000.000,- milik terdakwa dan
Cahyono, asalnya saksi tidak tahu, plastik kosong, korek api.

Hal 28 dari 143 haL Putusan No.ll9^d.Siis/2011flf>N.Clp



Bahwa sabu-sabu pada waktu itu saksi tahunya milik Cahyono karena
ditemukan di almari Cahyono, tapi setelah itu saksi tahu sabu-sabu itu milik
terdakwa.

Bahwa ada warga binaan yang mendapat sabu-sabu dari terdakwa,
kemudian Saksi sudah memerintahkan kepada Kasi Pembinaan dan
Ketertiban untuk memerlksa terdakwa tapi tidak diperiksa .
Bahwa saksi belum pemah menerima transver oleh Fob;
Bahwa setelah terdakwa ditangkap Pollsl, saksi pemah diberi uang secara
cash oleh terdakwa, sebesar Rp. 10.000.000,-, sekitar tanggal 17 atau 18
Pebruari 2011.

Bahwa saksi punya rekening di BRI 2buah dan untuk BNI 1buah, nomor
Rekening yang di BRI Cabang Cilacap atas nama Marwan No.010601-025-
187-50-0 dan yang di BRI Cabang Bekasi atas nama Marwan No.75501-
000032-50-8.

Bahwa saksi pemah menyerahkan No.Rekening BRI pada terdakwa, pada
tahun 2009, tapi terdakwa minta rekening BCA.
Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Fob Budiono laporan, kalau telah
mengirimkan uang ke rekening saksi.

Bahwa saksi tidak pemah perintah pada tertlakwa untuk mengirim uang
pada waktu ada tamu darl KanwII.

Bahwa saksi menerima transver uang darl terdakwa melalul BCA atas nama
rekening Andhika, Dhiko dan RInal, dan setelah mengirim uang itu
terdak'yva laporan atau memberltahu pada saksi kalau uang sudah dikirim.
Bhwa buku dan ATM hilang Andhika, untuk Dhiko bukunya hiiang ATM nya
ada, untuk Rinal buku dan ATM ada pada saksi.

Bahwa pada saat pembuatan pondok saksi mengawasi, tukangnya bernama
Sahlan dari Blltar yang membawa sdr.Gunawan, pondok itu digunakan
untuk menylmpan pakan ternak, di pondok tersebut ada antene TV.
Bahwa untuk penggunaan HP di LP tidak dllarang, tapi ada mekanlsmenya
yaitu sesuai dengan SE DIrjen Pemasyarakatan tanggal 05 Pebruari 2008
No.PAS.15.05.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung Telepon
Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Bahwa saksi setiap kali minta uang pada terdakwa pasti dipenuhl, waktunya
harl Itu juga atau harl berlkutnya, tapi saksi tidak tahu bagaimana cara
terdakwa mengirimkan uang tersebut;
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Bahwa terhadap napi yang dipindah ke Nusakambangan itu ada kriterianya,
yaitu masalah keamanan, pembinaan, karena ada kasus, karena
mendekatkan dengan keluarga, tapi untuk terdakwa saksi tidak tahu kenapa
dipindahkan ke Nusakambangan.
Bahwa sebelumnya di LP Narkotika sudah belum ada ternak sapi;
Bahwa dalam pondok itu seharai-hari ada orang, yaitu lebih darl 2orang
Bahwa pada waktu penangkapan di pondok ada 2orang, yang lain ada tapi
terus pulang .

Bahwa tanah di Bogor belum di bayar lunas, baru perskot Rp.40.000.000,-
dan uang tersebut sudah diambil dan diserahkan pada BNN .
Bahwa di LP Narkotika pemah ada tes urine, yaitu tanggal 22 Januari 2011
dan ada 20 orang yang positif, tapi terdakwa tidak ikut test urine;
Bahwa terdakwa Maret 2009 terdakwa menjadi tamping dan Juni 2009
menjadi pemuka.

Bahwa proses pindahan napi yaitu napi dibawa ke Portir, lalu ke KP1_P
seianjutnya ke Bagian Registrasi untuk Biodata, seianjutnya ke Reglstrasi
Induk, bahwa dalam proses tersebut saksi mengetahui, untuk Buku Induk
ke saksi, tapi berkas ada dibaglan Registrasi, seianjutnya napi itu
dimasukkan ke sel pengenalan lingkungan selama 1 bulan hai tersebut
sesuai dengan ketentuan LP, pada waktu pengenalan iingkungan itu bisa
diketahui apakah napi tersebut punya musuh, punya penyakit dan untuk
tranformasi infbrmasi.

Bahwa pemindahan napi dari LP ke LP itu kewenangan Dirjen .
Bahwa di sei terdakwa tinggal bersama dengan 14 orang napi, tapi dalam
kasus yang lain.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan kapan kemudian akrab dengan
terdakwa sejak terdakwa pindah ke LP Narkotika dan menjadi akrab sejak
ada petemakan sapi pada akhir Januari 2009, yang merupakan gagasan
dari Gunawan;

Bahwa evaluasi terhadap terdakwa, secara kasat maka kelakuan terxJakwa
baik.

Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16-2-2011 sekira
jam.15.00 WIB. saksi ada di kantor, saksi diberitahu oleh petugas kemudian
ke lokasi. Di iokasi saksi meiihat 2orang petugas salah satunya Pak Kardi
dan Kasat Narkoba Pak Hanung, meiihat terdakwa di pondok;

Hal 30 dari 143 haL Putusan No.ll9/Pid,Sus/2011/PN,Clp



- Bahwa saksi pantas minta uang pada terdalwa, Icarena buian uang negara
dan uang tersebut dipergunakan dengan jelas.

- Bahwa pada waictu terdaiwa ditangicap saici tidak menawarkan Penasehat
Hukum untuk terdakwa;

Bahwa saksi mulai nfiinta uang pada terdakwa, mulai bulan Juni 2009
sampai dengan Januari 2011.

- Bahwa para napi itu kerja diluar, mulai jam.08.00 s/d. Jam.17.00 WIB.,
bahwa yang mengecek bukan saksi tapi itu kewajiban petugas jaga, karena
ada pergantian regu jaga .

- Bahwa saksi punya kewajiban mengecek terdakwa sudah masuk apa beium,
tapi diserahkan kepada petugas jaga .

- Bahwa napi-napi yang keluar itu dicata di buku Catatan .

- Bahwa pada Nopember 2010 ada laporan Capten ditangkap;
- Bahwa saksi terakhir menerima uang dari Capten, pada September 2010,

seteiah itu tidak iagl.

g, SYAFRUDIN AIS.SYAF ALS.ISAP ALSrAPTFi^
- Bahwa saksi masuk ke LP.Narkotika Nusakambangan pada bulan April 2009,

saksi pindahan dari LP.Cipinang dalam kasus Narkotika dan dihukum selama
8 tahun dalam kasus narkotika.

- Bahwa saksi waktu masuk pertama kali ditempatkan di sel karantina
kemudian masuk Blok B1 No.l bersama dengan Joi dan Tino.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Mei 2009, karena waktu itu
terdakwa main ke kamar saksi, Terdakwa ditempatkan dl Binker dalam
kasus Narkotika dan dihukum selama 8 tahun.

- Bahwa saksi pernah 1 kamar dengan terdakwa, karena saksi ditarik oleh
terdakwa untuk satu kemar dengan terdakwa.

- Bahwa periakuan petugas terhadap terdakwa diperlakukan lain dengan
napi-napi yang lain, setahu saksi terdakwa memakai HP, saksi juga punya
HP 2 buah dan sebuah lap Top.

- Bahwa saksi pemah ditawari memakai sabu oleh terdakwa, waktu itu
terdakwa datang ke kamar saksi dengan membawa 1plastik kecil sabu dan
alat berupa bong, alluminium foil, kemudian saksi makai sabu dengan
terdakwa dan juga napi yang lain.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu, tapi saksi
tahu terdakwa menjual/bisnis sabu, karena terdakwa sering telpon dengan
temannya membicarakan masalah sabu.
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Bahwa saksi tahu teman bisnis sabu-sabu terdakwa, yaitu Cengceng,
Gunawan, Aling .

Bahwa saksi tidak bisnis sabu-sabu dengan terdakwa, sejak buian Mei 2010
karena ada masalah pribadi, kemudian terdakwa pindah kamar, setelah itu
saksi masih berhubungan dengan terdakwa, karena setelah itu terdakwa
pinjam uang pada saksi untuk beli sabu-sabu sampai dengan bulan Juli
2010;

Bahwa setahu saksi di LP.Narkotika pernah diadakan test urine oieh BNN,
yaitu tanggal 28 Januari 2011 dan pada tanggal 29 Januari 2011 saksi
dinyatakan positif, sehingga setelah itu saksi di-isolasi.
Bahwa setahu saksi terdakwa punya sapi, terdakwa meoibangun pondok
dan kandang sapi, terdakwa sebagai pemilik sapi, saksi pemah ke pondok
kandang sapi, dengan istri saksi atas ijin terdakwa dan waktunya pada
malam hari.

Bahwa saksi tidak ditarik iuran untuk penggunaan HP;
Bahwa keuntungan dari sabu-sabu saksi gunakan untuk memperbaiki auia
LP saksi membantu 86 zak semen dan untuk membuat taman LP.

Bahwa saksi untuk memperbaiki aula dan taman tersebut mengirim uang
kepada pak Iwan dan Pak Fob.

Bahwa Marwan sering minta uang pada saksi, Pak Marwan minta uang
sesuai dengan kepentingan dan uang tersebut saksi transver meiaiui
rekening atas nama Andhika, Dhiko, Rinai.
Bahwa terdakwa juga sering memberikan uang pada sdr.l^arwan karena
terdakwa sering memberikan uang pada Pak Marwan, karena terdakwa
pernah menunjukkan SMS-nya pada saksi.

Bahwa saksi dan terdakwa juga main judi melalui internet dan telepon,
sedang saksi main judi bola.

Bahwa saksi waktu terdakwa ditangkap Polisi, saksi ada di sel tikus.
Bahwa yang ditemukan Polisi waktu terdakwa ditangkap Polisi, adalah sabu-
sabu sebanyak 300 gram dari Qallng.

Bahwa saksi bisnis sabui-sabu dengan terdakwa setelah dipanggil Kalapas.
Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak sabu-sabu yang saksi kirim kepada
terdakwa, bahwa Terdakwa membayar sabu melalui rekening Rita Juniati
dan May Wulandari.
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Bahwa benar terdakwa perriah mentranver melalui rekening May Wulandari
kepada saksi dengan menggunakan rekening atas nama Sesiiia Nataiie
sebesar Rp.1.324.000.000,-;

Bahwa benar terdakwa pernah mentranver melalui rekening May Wulandari
kepada saksi dengan menggunakan rekening atas nama Salpul Abu Gozaia
sebesar Rp.l.199.500.000,-;

Bahwa saksi sebelum dipanggi! Kalapas terdakwa pernah minta sabu-sabu
pada saksi tapi tidak saksi berl, tapi setelah Kalapas memanggil saksi dan
biiang 'Toiong bantu HartonI" baru saksi memenuhl permintaan Hartoni.
Bahwa seingat saksi memaKai rekening atas nama Sesiiia Natalie, Selpih,
Koming DwI Sapta, Saipul Abu Gozaia, Asep Tapa HIdayat, Sallia Melani,
tapi saksi hanya pegang Bankingnya saja .

Bahwa saksi membayar sabu pada Rusmanto, menggunakan rekening atas
nama Maryono.

Bahwa saksi tidak ingat banyak dan berapa kali uang yang sudah saksi
berikan kepada Marwan , tapi saksi memberikan Rp.53.000.000,- untuk ke
Jakarta.

Bahwa saksi memberikan uang pada sdr.Marwan, agar saksi memperoleh
kenyamanan dl LP.

Bahwa saksi sudah berhenti bisnis dengan terdakwa, tapi saksi maslh mau
meminjami uang pada terdakwa, agar tidak mendapat masalah.
Bahwa saksi diajak untuk bisnis sabu oleh terdakwa, bukan saksi yang
mengajak terdakwa untuk bisnis sabu .

Bahwa terdakwa yang minta sabu-sabu itu diklrim ke Banjarmasin, denga
alamatnya berbeda-beda, cara dengan SMS, kemudian SMS tersebut saksi
klrim ke Maryono di Jakarta, kemudian diklrim kepada Dedi dl Banjarmasin.
Bahwa saksi hanya bisnis sabu-sabu dengan terdakwa;
Bahwa saksi waktu nyabu bersama terdakwa belum bisnis sabu-sabu
dengan terdakwa, waktu Itu terdakwa datang ke kamar terdakwa di Blok B1
No.l;

Bahwa terdakwa bisa main ke kamar saksi, karena sel dibuka darl jam.08.00
sampai dengan jaml2.00 WIB., setelah itu 2 minggu kemudian saksi
dipindah ke kamar terdakwa .

Bahwa saksi punya HP 2buah, jadi cara menggunakannya SIM cardnya
ganti-ganti.
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- Bahwa saksi pindah ke Binker dengan terdakwa, sekitar bulan Juli-Agustus
2009, di Binker ada 2 kamar, Binker 1 ada 2 kamar dan Binker 2 ada 1
kamar;

- Bahwa di LP.Narkotika ada Wartel, tapi HP saksi tidak diregister oleh
petugas/pegang sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan Cialing di LP Pondok Bambu, Cialing sekarang
sebagai warga binaan di LP.Tangerang .

- Bahwa sebeium bisnis sabu-sabu dengan saksi, terdakwa sudah punya
sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa pinjam uang pada saksi dengan cara Terdakwa datang ke
kamar saksi untuk pinjam uang untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi
transver ke rekening yang diberi oleh terdakwa.

Bahwa istri saksi ditahan di Pondok Bambu, dan istri saksi pernah cerita
kaiau pak Marwan pemah menemui Aling di Pondok Bambu atas perintah
terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan Rusmanto di Cipinang, kenal dengan Acuan di
Salemba, tapi dengan John saksi tidak kenal.

- Bahwa saksi gunakan ijp Top untuk meiihat CCTV rumah di Purwokerto.
Bahwa saksi tahu jika Marwan pemah minta uang kepada terdakwa untuk
membeli karaoke;

- Bahwa saksi setelah ribut dengan terdakwa, sdr.Marwan pemah minta uang
pada saksi.

- Bahwa saksi membeli senapan angin untuk sdr.Marwan sebanyak 2 buah
jenisnya tidak tahuy, harganya sebuah 2-3 juta .
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa

keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
- Terdakwa tidak pernah menjaiii istri orang.
- Waktu terdakwa pertama kali datang ke kamar saksi, Sinyo dan Joy sudah

pakai sabu-sabu.

Saksi yang menawarkan sabu-sabu para terdakwa dan terdakwa bilang
kalau laku baru dibayar.

9, MAPI SUNARTO ALS.YOYOK

- Bahwa saksi sebelumnya dari LP Madiun karena kasus Narkotika dan
dihukum selama 22 tahun untuk 3 perkara, lalu saksi diplndah ke U.Besi
selama 4tahun, lalu di LP.Batu selama 5bulan dan di LP.Narkotika sampai
dengan sekarang .
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Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Surabaya waktu di Rutan i^adaeng .
Bahwa saksi pertama kali ketemu dengan terdakwa di Nusakambangan
pada bulan Agustus 2010 saksi ketemu dengan terdakwa di LP Besi sekira
jam.11.00 WIB;

Bahwa saksi bisa ketemu dengan terdakwa di LP.Besi, karena waktu itu
terdakwa dengan napi yang lain datang ke LP.Besi dalam rangka Paskah,
kemudian saksi ketemu dengan terdakwa dan mengajak terdakwa ke kamar
saksi selama 1 jam.

Bahwa terdakwa datang ke kamar saksi sendirian, di kamar saksi bersama
terdakwa memakai sabu-sabu, Saksi yang mempunyai sabu-sabu tersebut;
Bahwa setelah paskah saksi pemah jual sabu-sabu pada terdakwa, dan
terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu pada saksi.
Bahwa Terdakwa membeli sabu 10 gram dengan harga Rp. 12.000.000,-
Terdakwa pesan lewat telpon.

Bahwa saksi menyerahkan sabu-sabu itu pada terdakwa, melalui tamping
dari LP.Besi yang mengambil tapi saksi tidak ingat nama tamping itu,
kemudian diserahkan kepada tamping terdakwa .

Bahwa terdakwa membayar sabu-sabu dengan menggunakan M-Banking
menggunakan rekening atas nama May VVulandari dan terdakwa menerima
dengan menggunakan rekening atas nama Teguh Prayitno;
Bahwa saksi membeli sabu-sabu Itu, untuk dipakai bersama dengan Aan,
Yull (Petugas) Agus.

Bahwa waktu terdakwa beii sabu-sabu saksi diberi duiu, membayarnya
kemudian.

Bahwa saksi mendapatkan modal untuk membeli sabu-sabu tersebut saksi
peroleh darl Arlyawan sebesar Rp.25.000.000,-;
Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu tahu terdakwa memperoleh sabu-
sabu, tapi sekarang tahu yaitu dari Aling, Gunawan, Ayung dan saksi bisa
tahu karena dengar dari orang dan dengar sendiri dari terdakwa.
Bahwa saksi membeli sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 3 kali masing-
maslng 10 gram dengan harga Rp.36.000.000,-

Bahwa waktu membayar kepada terdakwa, terdakwa menggunakan
rekening atas nama May Wulandari.

Bahwa saksi pemah menjual ektasi kepada terdakwa, sebanyak 3.000 buUr
pada tahun 2010 dengan harga Rp.60.000,- tlap butir.
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- Bahwa saksi dengar dari terdakwa, jika untuk memperoleh sabu-sabu, dari
Ayung, Aceng Botak, Aiing, Capten;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada terdakwa dari
Charii (Jakarta) dengan harga Rp.900.000,- tiap gramnya, sebanyak 5kali.
Bahwa saksi mengirim ektasi ke Banjarmasin, sebanyak 2 kali, yaitu
sebanyak 1.000 butir dan 2.000 butir.

- Bahwa saksi melakukan bisnis sabu-sabu, karena ada tekanan dari petugas,
kebutuhan dan pemakaian, bentuk tekanan petugas yaitu permintaan
petugas untuk keperluan petugas itu sendiri.

- Bahwa yang mengantar paket dari Jakarta Itu ke LP untuk saksi adalah
petugas LP yang bemama Aan dan Bagus .
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa

keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
- Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu pada saksi.
- Saksi membeii ektasi kepada saksi sebanyak 3.000 butir, yang balk 1.000

butir dan yang 2.000 butir tepung .
Selanjutnya saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan saksi sudah
mengembaiikan uang ektasi yang 2.000 butir ;
10.RADEN HERl RUSTAMAnn

Bahwa saksi kenal terdakwa, sejak terdakwa jadi warga binaan di
LP.Narkotika tepatnya saksi lupa tapl pada tahun 2008 .

- Bahwa saksi bertugas dl LP.Narkotika, sejak awal tahun 2008 .
- Bahwa saksi lebih dulu dl LP.Narkotika, baru terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu jlka Terdakwa itu pindahan dari Banjarmasin daiam kasus

narkoba, tap! dihukum berapa lama saksi tidak tahu .

- Bahwa waktu terdakwa datang ke LP.Narkotika, saksi sebagai Komandan
Biok Regu II yang bertugas menjaga keamanan, terdakwa baru datang
ditempatkan dl Karantina Kamar A2 dibawah pengawasan saksi (kaiau saksi
piket), laiu dlpindah ke Binker yaitu tempat untuk kegiatan ketja;

- Bahwa seorang napi menurut aturan tidak bisa ditempatkan di Binker, tapi
kenyataannya bisa.

- Bahwa saksi pemah menanyakan kepada Indra PItoy kenapa terdakwa
tinggal dl Binker, tetapi Pak Indra menjawab diam saja .

- Bahwa penggunaan HP mulal diperbolehkan di dalam LP.Narkotika, setelah
ada luran yaitu pada tahun 2010, tapi tanggal dan buiannya saksi lupa .
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Bahwa saksi pernah mendapat pembagian dari iuran HP itu, sebesar
Rp.350.000,-, uang tersebut dari Kamtib lalu ke Bu Nur dan diserahkan
kepada anggota saksi kemudian baru ke saksi.

Baliwa saksi tahu jika Ijin penggunaan HP di dalam LP itu dari Kamtib
daiam hal in! KPLP .

Bahwa saksi tidak tahu Kalapas penggunaan HP di dalam LP, saksi meiihat
napi-napi memakal HP, di kamar-kamar;
Bahwa saksi tahu kelau di LP itu ada penguat sinyai, pada tahun 2010 yaitu
sebeium kejadian ini.

Bahwa saksi pemah meiihat terdakwa memakai HP, tepatnya di kandang
sapi, Saksi mendengar waktu di kandang sapi terdakwa bicara dengan
Gunawan;

Bahwa terdakwa ke kandang sapi tidak setiap hari, untuk merawat sapi.
Bahwa terdakwa kalau mau keluar minta ijin terlebih dahulu secara lesan
kepada KPLP dan Kalapas.

Bahwa setahu saksi seharusnya napi yang keluar LP dicatat di dalam buku
dan harus dikawal.

Bahwa saksi pernah mengawal terdakwa ke kandang sapi, sebanyak 2atau
3 kali untuk merawat kuda .

Bahwa saksi tahu jika tidak punya rekening BCA, yang punya istri saksi.
Bahwa saksi pemah diberi uang oleh terdakwa, tapi berapa kali saksi lupa,
istri saksi pernah ditransver oleh terdakwa lewat l*1-Banking, uangnya untuk
membayar makan.

Bahwa terdakwa kalau keluar LP, dikawal atau tidak, sama banyak atau
imbang yaitu sering juga dikawal dan sering tidak dikawal.
Bahwa saksi juga sering menerlma uang dari terdakwa, saksi kenal dengan
Kiswanto, sejak tahun 2008, waktu Itu sebagai anggota penjagaan,
kemudian menjadi komandan blok tahun 2011.

Bahwa saksi tahu jika di BInker ada 2 kamar, yang satu untuk terdakwa dan
satunya lagi untuk Kapten;

Bahwa saksi terdakwa ditangkap Polisi, karena terdakwa punya sabu-sabu.
Bahwa proses pengiriman paket, yaitu sesampai di Wijayapura, kemudian
dimabll oleh baglan umum, lalu dibuka di Registrasl bersama dengan
petugas jaga .

Bahwa Petugas jaga di LP.Narkotika ada 4regu, masing-masing regu ada 5
anggota dan napi di LP.Narkotika ada Kurang iebih 350 orang .
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Bahwa waktu diluar LP terdakwa bisa menerima barang kiriman, karena
terdakwa Udak dikawal oleh petugas .

- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai HP saksi dibiarkan, karena sudah
ada iuran .

- Bahwa saksi menerima pembagian uang iuran HP pada bulan September
2010.

- Bahwa waktu terdakwa dari Karantika tidak langsung ke Binker, tapi dari
Karantina lalu ke Blok B1 No.l, setelah itu baru ke Binker, untuk
pemindahan napi itu menjadi kewenangan KPLP .

- Bahwa waktu terdakwa keluar LP pemah tidak dicatat di dalam buku, ha! itu
bukan karena perintah dari atasan, tapi karena inisiatif saksi sendiri untuk
tidak mencatat di buku, karena kebiasaan waktu aplusan.

- Bahwa saksi pernah masuk ke pondok kandang sapi, sebelum terdakwa
ditangkap, keadaan pondok kandang sapi ijntainya dari keramik, ada TV,
speaker aktif, kipas angin, aksur busa, kuikas, barang-barang itu miiik
Terdakwa .

- Bahwa Kamar di LP itu ukuran 3x3 meter penghuninya 5orang, di kamar
ada kasurnya, tapi bisa membawa sendiri.

- Bahwa di LP.Narkotika ada petugas kesehatan, yaitu Pak Sugeng Herjito,
tapi tidak ada rehabilitasi ketergantungan;

- Bahwa Terdakwa memberi uang ke kantin itu untuk membayar makanan.
- Bahwa napi-napi itu mendapatkan HP, bisa dari petugas dan bisa juga dari

luar.

ll Saksi: IMAM SUSAWTo. sh ,

- Bahwa saksi sejak tahun 2008, sebelumnya tahun 2007 saksi kerja di
LP.Besi.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tahun 2008 karena terdakwa warga
binaan LP.Narkotika pindahan dari Banjarmasin daiam kasus Narkoba .

- Bahwa terdakwa ditangkap, karena terdakwa memiiiki sabu-sabu.

- Bahwa kandang sapi ada di luar LP dan yang membangun terdakwa
- Bahwa terdakwa sering keluar LP, karena nfiengurusi sapi, atas ijin Kalapas.
- Bahwa seharusnya napi-napi yang keluar dicatat di buku, yang dicatat yaitu

jumlah napi dan nama napi yang keluar;

- Bahwa proses paket itu masuk ke LP, yaitu Paket awalnya sesampai di
Wijayapura lalu ke LP, selanjutnya diserahkan ke Registrasi, Bagian
registrasi dan Penjaga kemudlan membuka paket tersebut.
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- Bahwa terdakwa kalau keluar tidak dikawal, karena ada ijin lesan dari
Kalapas.

- Bahwa waktu terdakwa keluar ke kandang sapi tidak dikawal dan diawasi;
- Bahwa setelah ada iuran HP para Napi boieh memakai HP, besamya iuran

HP Rp.50.000,-, dan saksi pernah mendapat bagian Rp. 150.000,-, kemudian
Rp.300.000,-. dan semua pegawai dibagi;

- Bahwa di LP ada Wartel, setelah terdakwa ditangkap .
- Bahwa saksi tahu terdakwa pakal HP, akhir tahun 2008, atasan saksi Hdak

melarang napi pakai HP, saksi pernah melaporkan masaiah napi memakai
HP pada atasan, yaitu kepada Pak Indra (KPLP lama).
Bahwa di LP Narkotika ada sinyal 1-2 sehingga putus-putus, lalu dipasang
penguat sinyal, sebeium terdakwa ditangkap banyak penguat sinyal tapi
dalam jumlah puluhan dan kalau ada tamu KPLP perintah agar diturunkan .

- Bahwa terdakwa memasang antena di Binker, dimana Binker tempat untuk
menyimpan alat-alat kerja (cangkul, arit).

- Bahwa terdakwa dekat petugas LP, karena terdakwa supei kepada petugas,
saksi pernah diberi uang oleh terdakwa;
Bahwa saksi punya rekening BCA, tapi lupa kapan membuatnya, Terdakwa
transver kepada saksi untuk lebaran, untuk membeli makanan.

- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai HP di Binker;
Bahwa saksi pernah masuk ke pondok sapi, disana ada antene, ada alat-alat
elektronik, yaitu TV, AC, barang-barang itu milik Terdakwa .
Bahwa saksi mendapat kiriman uang dari terdakwa melalui melalui M
Banking BCA, termasuk teman-teman saksi yang lain .

- Bahwa pondok di kandang sapi sudah tidak ada dan saksi dengar dari
teman-teman antara lain Adii, Ubay pondok tersebut dibongkar oleh Polisi.

12.Saksl : SURYA SUNARTA ALS. SIIN SUN-

Bahwa saksi tahu apa yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini Saksi tahu
di BNN terdakwa terkait perkara Narkoba;

- Bahwa kaitannya saksi dengan terdakwa karena saksi mentransver uang;
- Bahwa saksi sebagat pemilik Rekening BCA No.0510111001, rekening

tersebut maslh aktif sampai dengan sekarang;
Bahwa saksi lupa kapan tepatnya membuka rekening tersebut, tapi tahun
2006;

- Bahwa selain Rekening di BCA, saksi punya rekening di Bank lain, yaitu dl
Mandiri, BII, BI*II.
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Bahwa saksi pernah mengirim ke rekening atas nama May Wulandari dan
Rita Juniati, tapj waktunya lupa;

Bahwa saksi tahu nomor rekening atas nama i^ay Wulandari dan Rita
Juniati, dari orang yang mengirim uang;

Bahwa saksi mengirim uang tersebut menggunakan ATM ;
Bahwa saksi tidak menanyakan asal uang yang dikirim itu;
Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari pengiriman uang itu maksimum
saksi mengambii 1% dari uang yang dikirimkan;
Bahwa saksi membernarkan hasil print out, uang yang saksi kirimkan ke
rekening atas nama May Wuiandari dari tanggai 12-10-2009 sampai dengan
tanggai 20-01-2011 sejumlah Rp.4.906.260.000,-,
Bahwa saksi nDembemarican hasil print out, uang yang sdr.kirimkan ke
rekening atas nama Rita Juniati dari tanggai 03-01-2011 sampai dengan
tanggai 31-01-2011 sejumlah Rp.519.140.000,-,
Bahwa saksi untuk pengiriman uang tersebut, 3 rekening yaitu atas nama
saksi sendiri, Amin Sunarta (ayah saksi) dan atas nama Hendry Wijaya
(teman saksi)

Bahwa saksi tidak punya ijin untuk jasa transver inl;
Bahwa jasa transver ini saksi tutup Setelah diperiksa oleh BNN dan saksi
baru tahu kalau uang yang dikirim ke May Wulandari dan Rita Juniati Itu
uang narkoba.

Bahwa uang yang saksi kirim dalam 1hari Maximum Rp.100.000.000,-.
Bahwa penglrim memberikan saksi uang tunai dan nomor rekening yang
diklrimi.

Bahwa apabila Bank sudah tutup Saksi melakukan setoran tunai di ATM .
Bahwa saksi memakai rekening atas nama yang lain Agar pengiriman uang
itu btsa leWh banyak.

Bahwa aiasan orang mengirim uang lewat saksi kar«na Bank ramai, maias
mengantri dan Banknya sudah tutup.

Bahwa saksi tidak mentransver dari rekening saksi ke rekening tujuan, tapi
saksi selalu menerima kiriman uang cash .

Bahwa saksi tWak tahu nama yang mengirim uang itu, saksi hanya tahu
nama yang diklrimi uang;

Bahwa yang mengirim ke rekening May Wulandari dan Rita Juniati Itu tidak
satu orang, yang mengirim orangnya bergantl-ganti lebih dari 3orang .
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Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa ia
tkiak tahu;

13. Saksi : HENDRY WIUYA ALIAS A

- Bahwa hubungan saksi dengan Surya Sunarta adalah teman baiknya ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan buku dan ATM rekening BCA atas nama

sdr. pada Surya, dengan rekening nomor 0510922778. dibuat pada tahun
2006;

- Bahwa rekening tersebut saksi pinjamkan kepada Surya Sunarta Tahun
2007, waktu itu saksi main ke rumah Surya Sunarta;

- Bahwa saksi meminjamkan rekening tersebut Karena Surya Sunarta teman
balk dan dapat dipercaya.

- Bahwa Surya Sunarta pinjam rekening itu Katanya untuk transver uang.
- Bahwa Surya Sunarta punya usaha Penjuaian tiket, travel, penjualan

sembako.

Bahwa sekarang buku dan ATM ada pada saksi, buku dan ATM tersebut
saksi ambil seteiah diperiksa oleh BNN sekitar bulan Juni 2011;

- Bahwa uang yang tetah diklrim melalul rekening saksi ke rekening atas
nama iviay Wulandari dan Rita Junlati Sekitar 1,6 milyard;

- Bahwa saksi membuat rekening BCA itu Untuk keperluan sendiri;
- Bahwa keuntungan Surya untuk mengirim uang itu Untuk pengiriman 1

juta, Surya mendapatkan Rp.10.000,-.

- Bahwa saksi punya rekening di Bank lain yaltu di Bank Mandiri, tap! sudah
ditutup.

Saksi: SLAMET WAHONO als.mamft ffiN ALM.wrnnn^.
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DI LP.Narkotika Nusakambangan,

karena saksi beketja di Koperasi LP.Narkotika dan terdakwa sering makan di
Koperasi, sehingga saksi kenal dengan terdakwa .

- Bahwa saksi bertugas di koperasi membell makanan dan sayuran darl
pasar, kemudlan makan dan sayuran tersebut saksi bawa ke LP.Narkotika
Nusakambangan.

- Bahwa saksi pemah diperintah oleh sdr.Kiswanto untuk mengambll
paketan di rumahnya, yaltu pada bulan JunI 2010.

- Bahwa saksi ditelpon oleh sdr.Kiswanto untuk mengambil paketan di
rumah agar dibawa ke LP.Narkotika;

Bahwa paket tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di kandang sapi
yang berada disebelah LP.Narkotika, pagi hari sekitar jam.07.00 WIB.
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Bahwa blasanya paket diserahkan ke portir dulu, tapi waktu itu tidak saksi
perhhatkan di portir, tapi langsung saksi bawa ke kandang sapi dan saksl
serahikan kepada terdakwa.

Baliwa Paket tersebut dimasukkan dalm tas kresek warna hitam, tapi tidak
taiiu isi paket itu.

- Bahwa setelah menyerahkan paket pada terdakwa saksi diberi uang oleh
terdakwa Rp.50.000,-.

Bahwa waktu saksi ketemu dengan terdakwa, terdakwa memakai pakaian
tahanan.

- Bahwa saksi sebelum kerja di koperasi LP.Narkotika Saksi bekerja di
proyek bangunan di LP.Musakambangan .

Bahwa waktu di rumah Kiswanto yang memberikan paket itu tidak ada,
saksi hanya disuruh mengambil saja .

- Bahwa waktu di penyeberangan paketan tidak diperiksa;
Bahwa perintah Kiswanto waktu mengambii paket di rumahnya Paket

tersebut agar dibawa langsung ke kandang sapi.
Bahwa saksi mengantar paket ke Nusakambangan hanya 1kali pada bulan

JunI 2010.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab
bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yaitu :

Saksi lebih dari 2 kali mengantar paket pada terdakwa .

iS Saksi: ENDARTO putra ]Aya. s h

- Bahwa saksi pernah dimlntai keterangan oleh Penyidik - BNN dan saksi
sebagai Karyawan di PT. BCA Tbk. Satuan Ketja Hukum dan Kepatuhan di
Pusat Staf Biro melaksanakan Administrasi umum dan berkoordinasi
dengan BCA yang berada dibawahnya dan melakukan langkah-langkah yang
terkait dengan permasalahan hukum.

- Bahwa saksi kenal nasabah atas nama MARWAN ADLI, ANDHIKA PERMANA,
DHIKO ALDILA DIRGANTARA, RINAL KORNIAL, menurut catatan MARWAN
ADU bukan nasabah BCA, sedangkan RINAL KORNIAL tercatat sebagai
nasabah BCA Cilacap buka buku Tertanggal 28-12-2010 dan setoran awai
tidak ada data, ANDHIKA PERMANA tercatat sebagai nasabah BCA Cabang
Tebet buka buku Tertanggal 06-01-2009, DHIKO ALDIU DIRGANTARA
tercatat sebagai nasabah BCA A. Yani Bekasi buka buku Tertanggal 06-01-
2009.
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Bahwa yang menjadi persyaratan BCA apabila seseorang akan menjadi
nasabah, adalah Identitas asli dari nasabah bisa berupa KTP, SIM atau
paspor.

Bahwa seorang nasabah yang menyetorkan uang lebih dari Rp.
100.000.000,- pihak BCA ada kewajiban untuk menanyakan asal usul uang
setoran tersebut, kalau tidak ditanyakan asal usul uang dapat dikatakan
melanggar ketentuan, ditanyakan pada saat setoran awal dan ada formullr
yang harus diisi oleh nasabah asal usui uang yang akan disetorkan. I^isai
dalam formulir diisi asal uang dari nenek, maka isian yang tercantum dalam
formulir diisi oleh calon nasabah, lalu di ferlfikasi oleh bank, seteiah mengisi
formuiir ditandatangani oleh nasabah ataupun calon nasabah selanjutnya
disaksikan oleh CSO nya.

Bahwa yang harus bertanggung jawab atas isian fonnullr yang diisi oleh
nasabah atau calon nasabah, adalah Nasabah itu sendiri yang
bertanggungjawab.

Bahwa seorang nasabah yang tidak memiliki pekerjaan dan identitas
sebagai seorang pelajar mempunyai setoran awal Rp. 100.000.000,-
termasuk dalam katagori resiko rendah dan setoran akan dilaporkan dan
dlanaiisis.

Bahwa terhadap penggunaan rekening milik orang lain dan resiko hukum
dibebankan kepada nasabah pemiiik rekening.
Bahwa seandalnya rekening atas nama Nasabah A, digunakan oleh B, maka
antara nasabah Adan pihak BCA dilengkapi dengan permohonan atau
pernyataan bahwa resiko ditanggung oleh nasabah.
Bahwa dengan adanya transaksi yang beresiko sebagaimana yang
tercantum dalam formulir, pihak BCA berwenang untuk membiokir dan
menutup dan bila pitiak BCA ragu-ragu harus dipertimbangkan berbagai
factor. Antara lain dari penampilannya/profiie, besaran transaksinya .
Bahwa transaksi rekening nasabah atas nama May Wulandari dan Rita
Junlati termasuk katagori transaksi yang mencurigakan, May Wulandari dan
Rita Junlati adalah nasabah BCA yang keduanya memiliki transaksi yang
mencurigakan karena transaksi tidak sesuai dengan profile.
Bahwa saksi mengetahui bahwa dari ke dua rekening tersebut digunakan
oleh orang lain seteiah diperiksa oleh Penyidik - BNN.
Bahwa transaksi dari rekening atas nama MAY WUU\NDARI ke rekening
atas nama ANDHIKA PERMANA dari Bulan JunI 2009 sampai dengan Bulan
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Januari 2011 dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebanyak 6 kali
transaksi sebesar Rp. 103.900.000,-

Bahwa transaksi dari rekening atas nama RITA JUNIATI ke rekening atas
nama ANDHIKA PERMANA, dari Bulan Juni 2010 sampai dengan Bulan
Januari 2011 dengan menggunakan fasilitas (^-Banking sebanyak 4 kali
transaksi sebesar Rp. 113.000.000,- dari rekening atas nama MAY
WULANDARI ke rekening atas nama DHIKO ALDIU dari Bulan Oktober
2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 dengan menggunakan fasilitas
M-Banking sebanyak 2kali transaksi sebesar Rp. 14.000.000.-, dari pemlllk
rekening No. 0960579267 ke rekening atas nama RINAL KORNIAL dengan
menggunakan fasilitas M-Banking sebesar Rp. 145.444.869,- dari rekening
atas nama MAY WULANDARI ke rekening RINAL KORNIAL dengan
menggunakan fasilitas M-Banking sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan
untuk transaksi dari RUA JUNIATI ke rekening atas nama DHIKO ALDILA
tidak ada.

Bahwa dalam print out rekening koran ada beberapa kolom pada kolom
terakhir adalah kolom untuk keterangan mutasi, fasilitas M-Banking ada
kolom isi berita.

Bahwa fasilitas Internet Banking dan Mobile Banking adalah program Black
Berry sedangkan untuk Nokia belum ada fasilitas tersebut.
Bahwa keunggulan fasilitas transaksi dengan menggunakan M-BankIng yaitu
dalam raport ada nama penerima rekening, saldo yang diterima, tidak ada
nama dan nomor pengirim.

Bahwa ada transaksi atas nama rekening MAY WULANDARI semenjak
Tahun 2007 sampai dengan 2011 dari plhak BCA tidak serta merta
melakukan pembloklran akan tetapi melalui tahapan anallsis transaksi.
Bahwa dari plhak BCA sudah melaporkan terkalt dengan adanya transaksi
yang mencurigakan tersebut, dengan cara setelah beri<as nasabah dipelajari
dengan adanya transaksi yang mencurigakan itu, lalu dari pihak BCA
melaporkan ke PPATK untuk anallsis dan proses lebih lanjut dan saksl sudah
mengetahui bahwa pihak BCA sudah melaporkan langsung ke PPATK
Bahwa tujuan dari plhak BCA untuk memonltor adanya rekening yang
memiliki resiko rendah, karena Undang-undang antar bank yang mengatur
untuk melakukan pengawasan bagi nasabah-nasabah yang beresiko
termasuk resiko rendah.
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Bahwa dari pihak BCA dalam transaksi antara Tahun 2007 smpai dengan
Tahun 2011 yang dilakukan oleh nasabah BCA terindikasi adanya money
laundry, adalah BCA hanya melaporkan dalam bentuk surat / komunikasi
langsung, sedangkan yang menindak adalah PPATK,.
Bahwa BCA bisa melakukan pembloklran akan tetapi tidak dilakukan oleh
BCA karena dasar untuk melakukan pemblokiran harus ada alasan yang
kuat, wewenang untuk Itu bisa tetapi yang melakukan pemblokiran adalah
PPATK.

Bahwa yang menangani monitoring rekening nasabah adalah devisi satuan
ketja sedangkan yang menganalisa hasil monitoring rekening adalah unit
kerja pengenalan nasabah.

Bahwa dengan adanya prosedur monitoring dan analisis yang dilakukan
guna menemukan transaksi yang mencurigakan ditempuh jalan untuk
diminta data yang lengkap terhadap Nasabah yang diduga mencurigakan
kepada BCA Cabang dimana transaksi itu dilakukan tanpa diketahui saksi
selaku biro hukum pihak BCA.

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening atas nama MAY WULANDARI
diblokir karena tidak tahu data yang pasti karena harus dilakukan
pengecekan ke kantor pusat.

Bahwa nasabah beresiko tinggi dapat diketahui bahwa nasabah beresiko
tinggi ada pada ketentuan PPATK.

Bahwa Prosedur penarikan tunai dengan menggunakan buku rekening,
pihak nasabah harus datang ke BCA iaiu mengisi slip penarikan dan
menyerahkan ATM. Setelah PIN dan ATM termasuk buku rekening
diserahkan ke pihak bank baru BCA menyerahkan sejumlah sisa uang yang
ada.

Bahwa Definisi ATM iaiah Anjungan Tunai Mandiri yang mempunyai fungsi
agar nasabah bisa melakukan transaksi tunai tanpa harus mendatangi teller.
Bahwa ATM untuk verifikasi adanya prinsip kehati-hatian dan ATM ada biaya
administrasi jadi semua nasabah harus mempunyai ATM alasannya untuk
tanggungjawab terjadinya resiko.

Bahwa aliran dana yang masuk ke rekening atas nama ANDHIKA PERMANA
yang berasal dari:

- SESILIA NATAUE data saksi tidak ada.

- SAEPUL ABU GOZAU 1 kali Tanggal 17-09-2010 melalui M-Banking
sebesar Rp. 10.000.000,-
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SELPIH Tanggal 05-12-2009 melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,-
- SALIA MELANIE dari data saksi tidak ada, namun sebagaimana barang

bukti dalam perkara ini, Tanggal 18-08-2010 benar telah tenadi
transaksi 3 kali ke rekening ANDHIKA PERMANA.

Bahwa data yang benar dari SALIA MELANIE Rp. lo.ooo.ooo,- melalui M-
Banklng. Sedangkan data yang ke luar sebagaimana daftar rekening yang
diserahkan ke Pengadilan merupakan data yang benar.

• KOMING DEWI SAPTA dengan No. Rekening lebiii dari 2diantaranya No.
Rekening 227034242239, sedangkan Tanggal 17-09-2009 dari No. Rekening
KOMING DEWI SAPTA yang lain melalui fasilitas M-Banking Rp. 3.000.000,-
Tanggal 12-1-2009 sesudah Bulan September - Maret 2011.
Bahwa transaksi aliran dana yang masuk ke rekening atas nama DHIKO
ALDILA DIRGANTARA, yang berasal dari:

- CESILIA NATALIE data dari Oktober 2009 - 2011 tidak ada.
- AUUA HAPSA Tanggal 26-1-2010 Rp. 10.000.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama SURYA
SUNARTA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 5
Januari 2009 - 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama AMIN SUNARTA
yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 5 Januari
2009 - 20-12-2011, sebesar Rp. 1.204.820.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama HENDRI
WDAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WUUNDARI periode 22-
12-2009 - 29-03-2011, sebesar Rp. 1.623.840.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama RAHMADANIAH
yang masuk ke rekening atas nama MAY WUUNDARI periode 07-01-2009 -
18-10-2011, sebesar Rp. 1.676.700.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama YINNA SWATAN
No. Rek. 6102977 yang masuk ke rekening atas nama MAY WUUNDARI,
ada mutasi dan liai ini juga pernali ditanyakan oieh Penyidik - BNN sebesar
Rp. 3.388.985.000,-

Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama SURYA
SUNARTA No. Rek. 051011001 yang masuk ke rekening atas nama RTTA
JUNIATI, periode Tanggal 03-01-2022 sebesar Rp. 519.140.000,-
Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama YINNA SWATAN
No. Rek. 6120158587 dan No. Rek. 6120193935 yang masuk ke rekening
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atas nama RITA JUNIATl, periode Tanggal 01-06-2010 - Tanggal 02-03-
2011 sebesar Rp. 312,650.000,-
Bahwa saksi total tidak memiliki data transaksi yang berasal dari rekening
atas nama YINNA SWATAN No. Rek. 6120169177 yang masuk ke rekening
atas nama RITA JUNIATT .

Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama RENDI PUMA
yang masuk ke rekening atas nama RITA JUNIATl, periode Tanggal 22-06-
2010 sebesar Rp. 75.000.000,-

- Bahwa transaksi dari MAY WUUNDARI kepada SESILIA, Tanggal 12-09-
2009 ada transaksi dari MAY WUUNDARI kepada SESIQA sebesar Rp
25.000.000,-

- Bahwa ada transaksi masuk dari RITA JUNIATl kepada SAIPIL ABU
GOZAU, DEMI KOMING SAPTA dan SESILIA , dari RITA JUNIATT kepada
SAIPUL ABU G02ALA ada transaksi masuk.

Bahwa atas keterangan saksl, terdakwa menerangkan tidak keberatan
atas keterangan Saksi;

le Saksi: MAY WULANHApy

Bahwa Saksi kenal dengan Hartoni pada tahun 2007 di LP Teluk Dalam
Banjarmasin .

- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena waktu itu saksi diajak kakak saksi (Rita
Junlati) menjenguk suamlnya (Ismadhani) yang ada di LP Banjarmasin dan
saksl kemudian ketemu dengan Hartoni.

- Bahwa Hartoni dipenjara Setahu saksi karena urusan kayu (illegal loging).
- Bahwa setelah pertemuan itu Hartoni kemudian minta tolong untuk

membuatkan rekening, pada pertemuan ke-2 atau ke-3 kira-ktra bulan
Oktober 2007, HattDni kemudian minta tolong untuk dibuatkan rekening di
BCA.

Bahwa saksi tanya kenapa tidak atas nama terdakwa saja, tapi menurut
Hartoni karena dia dipenjara dan tidak punya KTP.
Bahwa untuk nrembuat rekening tersebut saksl diberl uang Rp.550.000,-,
untuk saldo di rekening sebesar Rp.500.000,- dan untuk membell pertlana
XL untuk M-Banking sebesar Rp.50.000,-.

- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Hartoni berkaitan dengan rekening itu
ATM, Buku rekening dan M-Banking .

- Bahwa setelah itu Sakst pemah ketemu dengan Hartoni, karena tidak ada
kepentingan, tapi kalau komunikasi ada.
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Bahwa Hartoni menghubungi Saksi kurang iebih 2buian kemudian Hartoni
menghubungi saksi dan n>lnta nomor rekening saksi katanya akan mengasih
saksi kalau ada rejeki.

- Bahwa Hartoni mengirimi Saksi 7kali, mulai kapan saksi lupa tapi yang
terakhir sekitar Maret 2011.

- Bahwa waktu mengirim pettama Hartoni sudah ada di Nusakambangan dan
Hartoni mengirim menggunakan rekening atas nama saksi (May Wulandari).
Bahwa Kakak ipar Saksi Ismadhani dipenjara karena masalah narkotlka dan
dihukum selama 8 tahun .

Bahwa Saksi tahu kalau Hartoni dipenjara karena masalah loging dari kakak
ipar saksi (Ismadhani).

- Bahwa Hartoni pindah ke Nusakambangan Tahun 2008 .
- Bahwa Hartoni pernah menghubungi Saksi lagi pada bulan Maret 2011

Hartoni menghubungi saksi dan minta agar di print-kan selama 3 bulan
terakhir yaitu dari Januari sampai dengan Maret 2011

- Bahwa hasll print tersebut saksi tidak kirim ke Hartoni karena diambll oleh
petugas BNN.

- Bahwa Saksi mau membuat rekening atas nama saksi untuk Hartoni Karena
Hartoni balk dengan kakak Ipar saksi (Ismadhani).

- Bahwa Saksi memberikan Buku Tabungan, ATM dan M-Banking kepada
Hartoni di LP.Banjarmasin Tahun 2007;
Bahwa Buku tabungan dan ATM dikemballkan kepada Saksi Tanggal 7Maret
2011, sebelumnya Buku tabungan dan ATM itu ada di Hartoni.
Bahwa Saksi komunikasi dengan Hartoni Tanggal 4Maret 2011, waktu itu
Hartoni mengatakan akan mengirim Buku tabungan untuk di print.

- Bahwa Saksi dijemput oleh BNN Tanggal 9 Maret 2011 petugas yang
menjemput Almas, Suglarto, Mino. dibawa ke Jakarta Tanggal 10 Maret
2011 subuf*.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa la tidak
keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi: RITA JUNIATT

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Karena saksi punya rekening
yang dipakai oleh Hartoni;

- Bahwa Saksi kenai dengan Hartoni di Polda Banjarmasin waktu bezuk
suami saksi sekitar bulan Desember 2006 atau Januari 2007 bersama
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dengan adik saksl yang bernama May Wulandari, setelah itu ketemu lagi
6i LP.Banjarmasm.

- Bahwa yang saksi tahu Hartoni ditahan Setahu saksi dalam kasus loging
dan narkoba.

Bahwa saksi tahu adik sdr. yang bemama May Wulandari membuat
rekening untuk Hartoni;

- Bahwa saksi tahu, tahu May Wulandari diberi uang oleh Hartoni dan uang
tersebut juga dibagikan kepada saksi.
Bahwa saksi masih berhubungan dengan Hartoni sekitar buian Pebruari
2010 Hartoni telpon dari Nusakambangan, waktu Itu Hartoni minta
dikirimi tape, tapi tldak saksi kirim karena tape makanan basah.
Bahwa kemudlan Hartoni telpon lagi pada bulan Maret 2010 Hartoni
telpon saksi dan minta untuk dibuatkan rekening saksi buatkan rekening
BCA Cabang Banjarmasin.

- Bahwa saksi membuatkan rekening untuk Hartoni Karena waktu memakal
rekening atas nama May Wulandari tldak ada masalah, sehingga saksi
mau membuatkan.

Bahwa cara pembuatan rekening tersebut, yaitu saksi dikirimi uang
Rp.10.000.000,- oleh Hartoni ke nomor rekening saksi, kemudlan saksi
membuat rekening atas nama saksl dan uang yang Rp.10.000.000,- ttu
saksi transver ke rekening baru atas nama saksi yang untuk Hartoni.'
Bahwa saksi waktu membuka rekening baru itu, Saksi mendapat ATM
Platinum, Buku dan Mobile Banking yang kemudlan saksi kirim ke Hartoni,
pada hari ketlga, tetapi saksi lupa di kirimkan kepada siapa tapi ke Cllacap
melalui TIKI.

Bahwa saksi pemah menglrim uang sebanyak 3 kali pada tahun 2010
yaltu 2juta, 1juta dan 2juta, setahu saksi uang itu dari usaha toging dan
besi tua.

- Bahwa saksl ditangkap BNN Maret 2011 dan saksi juga ditunjukkan hasil
print-nya, tetapi saksi tidak kenal dengan nama-nama yang di-print itu.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa ia Hdak

keberatan dengan keterangan saksl tersebut;
IS Saksi: ANDHIKA pfbma^^

Bahwa saksl pernah, No.Rekening : 6805000426 pada tanggal 6Januari
2009, selain rekening tersebut saksi punya juga rekening di Di Bank Mandiri
dan BRI.

Hal 50 dari 143 hal Putusan No.ll9/Pid.Sus/2011/PN.Clp





- Bahwa saksi membuka rekening BCA untuk terima gaji kantor agar lebih
cepat.

Bahwa fdak tahu terdakwa punya rekening BCA;
- Bahwa saksi menerima kiriman uang dari ayah saksi yang bernama Marwan

muiai awal Juni 2009 sampai dengan Januari 2009 sebanyak 13 l<ali.
- Bahwa saksi tahunya menerima uang itu dari ayah saksi, tapi temyata

kiriman uang dari rekening atas nama May Wulandari, Rita Juniati.
- Bahwa saksi uang yang saksi terima dari Rita sekitar 100 juta dan dari l^ay

tidak beda jauh.

Bahwa setelah ada kiriman uang ke rekening saksi, ayah saksi teipon ada
kiriman masuk suruh di cek.

Bahwa saksi pemah transver ke rekening terdakwa Pemah 1 kali pada
Januari 2011 sebanyak Rp.5.500.000,- atas permintaan ayah saksi, proses
pengirimannya Terdakwa teipon saksi, kemudian saksi mengirim uang
tersebut.

Bahwa saldo awal waktu sdr.membuka rekening BCA Rp.2.000.000,- seteiah
itu saksi memasukkan Rp.30.000.000,-.

Bahwa buku dan ATM BCA sekarang hilang tanggal 7-2-2011 dan ATM
hiiang tanggal 6-3-2011.

Bahwa sisa di rekening BCA rnilik saksi kurang lebih Rp.100.000,-.
- Bahwa Rekening Mandiri saksi digunakan untuk terima gaji, sedangkan

rekening BRI digunakan untuk transver ke nenek.
Bahwa seiain dari May dan Rita, saksi menerima transver uang dari Sesiiia
Natalie, Zaipur Abu Gozala .

Bahwa jumiah uang yang saksi terima Kurang lebih 230 juta dari 2009
sampai 2011.

- Bahwa saksi pernah beli mobil Strada tahun 2004, saksi membayar 225
juta, 125 juta saksi jual mobil BMW dan yang 100 juta dari ibu.

- Bahwa pada pertengahan 2008 ayah beli ru.nah seharga 70 juta dan dibaiik
nama pada Pebruari 2009.

- Bahwa saksi pernah menerima transver dari Rinal yaitu tanggal 4-2-2011
dan 7-2-2011 masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- dan uang tersebut
diberikan kepada ibu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa ia tidak
keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
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19 Saksi: DHIKO ALDII ^ p^pipai^iTARA ALS-nH^fn
Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Karena rekening saksi mendapat
transveran uang dari rekening May Wulandarl sebanyak 2kali yaitu sebesar
Rp.7.500.000,- dan Rp.6.500.000,-.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan l^lay Wulandari jadi saksi tahunya yang
mengirim uang tersebut adaiah ayah saksi, setiap ada kiriman sebelumnya
ayah telpon, setelah saksi ambil, uang tersebut kemudian saksi serahkan
kepada ibu sesuai perintah ayah .

- Bahwa saksi membuka rekening BCA di Bekasi pada tahun 2010 .
Bahwa saksi waktu membuka rekening diisi Rp.2.000.000,-;

- Bahwa saksi tahu ivlay Wulandari setelah ada perkara ini dan setahu saksi
dfa orang Banjarmasin.

- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama dengan ayah Ibu .
- Bahwa saksi tidak pemah mendengar kalau ayah pemah kirim uang pada

Andhika .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa la tidak
keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
20.Saksi; RINAL KORNlAi

Bahwa saksi ikut kakek yang bernama Marwan Adii yang bertugas sebagai
Kepala LP Narkotika.

- Bahwa saksi pernah disuruh kakek untuk membuat rekening di BCA yaitu
tanggal 28 Desember 2010 di BCA Cilacap, bersama Kakek (Marwan) sekitar
jam.14.00 WIB.

- Bahwa membuka rekening BCA itu katanya untuk menerima uang pinjaman
sebesar Rp. 185.000.000,- dari teman kakek yang bemama Pak Satia .
Bahwa saksi waktu membuka rekening BCA, sdr.menggunakan identitas
KTP saksi dan pekerjaan saksi Mahasiswa.

Bahwa saksi waktu membuka rekening, ditanya petugas Bank ditanya uang
apa dan saksi jawab uang pinjaman .
Bahwa Buku dan ATM, kemudian saksi serahkan kepada kakek (Marwan).

- Bahwa saksi tidak pemah transber ke rekening lain karena ATM dan
Bukunya diminta kakek, tap! setelah ada perkara ini saksi tahu ada
pengiriman dari May dan Andhika .

Bahwa selain BCA saksi punya rekening iain yaitu BRI.

Hal 52 dari 143 hal. Putusan No.ll9/Pid.Siis/2011/PN.CIp



- Bahwa saksi disuruh membuka rekening BCA oleh kakek (Maman) Karena
waktu itu KTP kakek ketinggalan di Bekasi, sehingga kemudian saksi yang
disuruh membuka rekening BCA.

- Bahwa kakek ketemu dengan Pak Satia Di Toko Buku Gramedia, tapi waktu
itu saksi ada di mobll.

Bahwa saksi dari rumah, lalu menemui Pak Satia di Toko Buku Gramedia,
iaiu ke Bank BCA untuk membuka rekening dan menyimpan uang pinjaman
dari Pak Satia itu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab bahwa ia tidak
keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
21 Saksi: |WAN SYAERIDTN. A.Md . tp c h

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi bertugas di LP Narkotika
Nusakambangan Bulan Mei 2010 dan sebagai saksi menjabat selaku Ka.
KPLP, sedangkan terdakwa sebagai Kalapas.
Bahwa saksi selaku KPLP mempunyai tugas-tugas :

l^engkoordinasikan tugas pengamanan pimpinan dan Ka. Sie.
- Memimpin tugas penjagaan yang dilakukan oleh regu jaga.
- Mengatur tugas kebersihan.

Saksi selaku Ka. KPLP hanya mempunyai staf 1orang.
- Bahwa saksi mulai bertugas di LP Narkotika Nusakambangan sudah ada

warga binaan yang bernama Hartoni - ia dipidana 8tahun kasus Narkoba.
Bahwa saksi datang sudah ada bangunan kandang Sapi dan Sapi ada
sekitar Bulan Juni/Juli 2010 .

Bahwa memang Hartoni ada izin dari i^pas untuk mengurusTernak Sapi di
Luas Lapas, kalau program temak tentu ada izin yang dikeluarkan oleh
bagian pembinaan dan Hartoni sebagai Pemuka Ketja, untuk ke luar masuk
Lapas ada prosedur karena memang ada program kerja.

- Bahwa saksi sekitar Bulan Juni/Juli 2010 saksi pernah masuk Bangunan
Kandang Sapi yang terdiri ruang gudang, ruang istirahat, ruang tamu tidak
ada, menurut infomasi yang membangun warga binaan Lapas dan saksi
tidak pemah mellhat adanya renovasi bangunan tersebut, sedangkan letak
bangunan Kandang Sapi di sebelah Tlmur samping Lapas menghadap
Selatan.

Bahwa apabila ada warga binaan yang ke luar tembok diperiksa oleh
petugas portir, ada 2pintu penjagaan, dalam setiap l regu terdiri 5orang
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(yang ada 4regu) yang bertugas secara bergantian setiap 2jam dilihat dari
kekuatan regu, apel jam 09.00 baru ke luar.
Bahwa Petugas Pengelolaan Peternakan Sapi dari petugas LP terdiri Agus
Sugiarto, Bagyo, Johan Dan Jaga dan dari warga 8orang secara bergillran
diantaranya Hartoni, Cahyono, Parno.
Bahwa saksi tidak tahu kaiau Hartoni bermaiam di Kandang Sapi dan tidak
pernah mmta izin kepada saksi untuk bermaiam di Kandang Sapi, akan
tetapi Hartoni dan Syaefudin menempati kamar huni sendiri-sendiri namun
kamarnya bersebeiahan, Syaefudin mengeloia BImker di daiam dan tidak
pernah keluar.

Bahwa Penggunaan HP oleh warga binaan di dalam Lapas di kamar tidak
boleh namun di luar kamar diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya
namun dengan pengawasan petugas, apabila ada watga binaan yang
mempunyai HP pribadi dilakukan razia untuk penertiban, selain HP di razia
juga berupa cangkul, parang.
Bahwa saksi tidak tahu adanya antena penguat signal penggunaan HP
mereka mempunyai antenna TV dan di alam LP ±15 buah antenna TV.
Bahwa saksi Untuk menggunakan Hp tidak ada iuran dan tidak pernah tahu
adanya iuran HP.

Bahwa saksi sama sekali tidak tahu Transaksi Narkoba dan tahu setelah
kejadian pada waktu Hartoni ditangkap Polisi.
Bahwa Kandang Sapi dibongkar 7hari setelah penangkapan Hartoni hal itu
dilakukan atas perintah Ka. LP dan saksi tidak ikut hanya anak buah.
Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Keluarga Hartoni ke rekening
saksi dan teman saksi di Cirebon untuk keperluan saksi dan untuk
keperluan dinas. Untuk keperluan saksi berupa pembelian sepeda motor
Revo, Hartoni juga pernah menawarkan untuk titip uang Rp, 50.000.000,-
dan saksi gunakan untuk DP pembelian mobil namun akan saksi ganti,
sedangkan untuk keperluan Kantor digunakan membuat taman, saluran air,
Sanyo. Total saksi terima uang sejumlah Rp. 80.000.000,-
Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni yang diterima melalui transfer
Rekening dari May Wulandari dan Rija Juniati.
Bahwa Hartoni begitu balk terhadap saksi membantu dan untuk keperluan
pribadi maupun untuk kantor sedangkan mereka ada di dalam Lapas
sedang menjalani pidana, karena la mempunyai usaha berupa besi tua dan
selain Itu warga binaan yang lain membantu adalah Syafrudin.
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Bahwa saksi menerima bantuan dari Hartoni tidak menaruh curiga dan baru
mendengar katanya Hartoni memasukkan barang ke dalam l^apas. I^lemang
saksi pernah menerima info melalui telpon gelap laiu memberitahukan
kepada anak buah untuk mengecek, oleh karena masih tahan info belum
melaporkan ke Ka. LP namun konfrontir teriebih dahuiu meiakukan razia di
biok dan kandang Sapi menunggu perintah Ka. LP. Pernah Bulan Januari
2011 ada razia terhadap Syafrudin.
Bahwa saksi sudah laksanakan tugas karena sudah pemah meiakukan razia
di blok dan di kandang Sapi harus menunggu perintah Ka. LP razia.
Bahwa di Kandang Sapi ada Hartoni, ada Daeng dan keberadaan mereka di
luar merupakan keiemahan anggota, kejadian Napi di iuar belum saksi
laporkan ke Ka. LP karena anak buah bilang itu perintah pimpinan.
Bahwa masalah Sapi pernah menanyakan ke pengurus koperasi dan dijawab
bahwa ternah milik keluarga Hartoni katanya .
Bahwa ada petemakan Ikan di dalam LP dan sejak saksi masuk sudah ada
penghuni dengan jumlah 285 orang.
Bahwa Pemasangan antena dari atas genting jarak ±3meter.
Bahwa pernah ada kunjungan dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa
Tengah dan berkaitan ada kunjungan dari petugas LP sebagaian
membersihan dan merapikan dan tidak semua di bersihkan karena ada
antenna TV, karena untuk TV diperbolehkan dan sudah mendapatkan izin
memang aturan tidak ada akan tetapi tidak dilarang.
Bahwa jumlah uang bantuan yang telah saksi terima dari Hartoni yaitu
melalui rekening atas nama Rismayana sebesar Rp. 50.000.000,-
selanjutnya pernah terima Rp. 10.000. 000,- untuk IhR, Rp. 2.000.000,'
Rp.7.000.000,- Rp. 15.000.000,- untuk perbaikan taman/pagar, Rp!
37.000.000,- untuk mesin dan tidak pernah menerima uang dari kantor,
sedangkan penerimaan uang dari Hartoni sebagaimana yang tercantum
dalam BAP Penyidik itu tidak benar.

Bahwa Hartoni dan Cahyono tidur di luar itu tidak benar dan belum pemah
menerima laporan itu karena status di LP Narkotika baru.
Bahwa Hartoni dan Cahyono tidur di luas Lapas saksi tidak pemah
melaporkan kepada Kalapas karena Kalapas lebih tahu dari pada saksi dan
saksi memberitahukan hal tersebut kepada Pak. Agus Rachmanto maupun
pak Fob namun tidak efektif, pada waktu saksi baru datang dan bertugas di
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LP Narkotika, Caprten sudah berada di Binker, dan setelah dilakukan sidak ia
dimasukkan ke dalam sel.

Bahwa tata cara apabila ada seorang warga binaan yang dipanggil Kalapas
harus menghadap Dan Jaga dulu, tetapi dalam hal ini ada yang nyelonong
nimbrung yaitu Hartoni, warga binaan Nigeria dan Capten.
Bahwa BAP Penyidk - BNN No. 11 yang bunyinya sebagai berikut:
" Bahwa Sdr. Hartoni berada dl gubug peternakan luar gedung Lapas

Narkotika Nusakambangan tersebut, dan memang sebeium diiakukan
penggerebegan tersebut saksi sudah mendapat informasi bahwa Sdr.
Hartoni melakukan kegiatan Narkotika di LP Narkotika Nusakambangan
tersebut yang informasi tersebut saksi dapatkan darl para petugas Ijpas,
para Napi dan pemah dari penelpon geiap yang memberikan infosmasi
bahwa Sdr. Hartoni melakukan kegiatan narkotika di gubug peternakan
dimana Sdr. Hartoni melakukan kegiatan sehari-hari dan hal tersebut
saksi sudah panggii Hartoni ke ruangan saksi disaksikan oieh Sdr. Imam
(staf KPLP) dan Sdr. Fob budiyono untuk menanyakan kemungklnan Sdr.
Hartoni melakukan Narkotika, dan Sdr. Hartoni menyatakan bahwa dia
tidak pernah dan tidak akan melakukan kegiatan Narkotika. Seianjutnya
Ka. Lapas juga sudah sempat mencurigai terhadap Hartoni melalui hasil
pemeriksaan Sdr. Capten dkk yang menyatakan pernah menggunakan
Narkotika jenis shabu-shabu bersama Hartoni, kemudlan Ka. Lapas
memerintahkan untuk mengambil keterangan saksi, tetapi tidak diadakan
pemeriksaan dan Ka Lapas ada rencana untuk menggeledah kamar tetapi
belum sempat dilakukan karena Ka. Lapas masih sibuk memeriksa Napi
yang lain dan masih ada pak Agus Rahmanto.

Keterangan diatas, tidak benar, karena Hartoni ada di dalam LP.
Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Lapas Bango Jambi, tugas dl Lapas
Cirebon di Staf Registrasi.

Bahwa saksi kenal dengan Rismayana - ia pemah terkena kasus Narkotika
dan menjadi warga binaan di LP Cirebon dan sudah saksi anggap sebagai
teman. Saksi menerima melalui transfer atas nama Rismayana hanya 1kali
sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa saksi menghubungi Rismayana melalui telpon dirumahanya : "Pak
RIs bisa bantu saksi carlkan mobil" dijawab Rismayana : "BIsa". Atas
jawaban Itu saksi langsung setuju dan kemudlan Rismayana mengatakan
ada mobll Kljang Krista Tahun 1991 dan saksi tanpa mellhat dan tidak tahu
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uang itu berasal dari Hartoni dan ia mendesak sales! untuk membell mobil
alasannya katanya saksi tidak mempunyai mobil dan tidak berfikir karena
Februarl 2011 dia bebas.

Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Hartoni, karena saksi tidak pemah
mendapat perintah dari Ka. LP dan Hartoni memang dekat dengan Ka. LP
dan para Ka. Sie juga sudah tahu kedekatan Hartoni dengan Ka. LP. Salah
satu kedekatannya karena ada kerja sama ternak Sapi, sehingga Hartoni
sering ke ruang Kalapas. Dan memang benar kejadian di dalam Lapas
merupakan tanggung jawab saksi.

Bahwa saksi dari keterangan kawan-kawan itu program dari Ka. LP dan
keberadaannya itu harus izin Kanwil tetapi tidak ada izin resmi dari Kanwil,
dan saksi juga tidak tahu kalau yang meresmikan petemakan Sapi oleh
Kanwil yang pada saat itu menjabat Ka. LP adalah terdakwa.
Bahwa selain Hartoni, Cahyono ditugaskan untuk mengurus ternak Sapi
Karena Cahyono mempunyai kesabaran dalam mengurus temak dan
Cahyono kerja di luar Lapas sebelum saksi ada dan atas izin dari Ka. LP.
(terdakwa).

Bahwa sekitar Buian Desember 2010 atau Januari 2011 ada informasi kalau
di Lapas ada transaksi Narkoba lalu saksi konfrontir kepada Hartoni yang
dijawab oleh Hartoni 'tidak" dan saksi minta petugas portir supaya lebih
ketat, dan waktu razia ditemukan "bong" katanya diperoleh dari Hartoni
yang menurut infbmasinya Hartoni dari Napi pindahan dari Semarang,
dibuat berita acara dan diserahkan kepada petugas pelaporan baru
kemudian kepada Ka. LP.

Bahwa yang diperiksa pada saat dilakukan razia adalah atas kecurigaan
yang seiama inl ada tidak pernah dilakukan pemerlksaan terhadap Hartoni,
namun Syafrudin yang disidak pada Buian Januari 2011 dan dimasukkan ke
dalam sel biok isolasi kamar sempit dan menurut Ka. LP, Syafrudin alias
Kapten ditempatkan disitu ada nilai positif. dan pada saat dilakukan
pemeriksaan oleh BNN yang dl tes urine tidak semua penghuni LP,
sedangkan saksi pulang kerja Jam 13.00 WIB. karena keperluan keluarga.
Hartoni dan Cahyono tidak ikut diperiksa urine.
Bahwa jumlah kamar huni warga binaan yang ada di LP NarkoUka
Nusakambangan ada 80 kamar dan dimungkinkan ada penggunaan HP
sejumlah 300 buah, dengan kapasitas penghuni LP 400 orang, yang
sebenarnya penggunaan HP di dalam LP tidak boleh.
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Bahwa tidak ada usaha peternakan lain yang berada diluar LP selain
perternakan Sapi, untuk Temak Unggas berada di dalam Lapas, sedangkan
untuk temak yang berada di luar Lapas harus izin dari KanwII.
Bahwa tugas saksi diantaranya iaiah melakukan sidak dan pada Bulan Mei
2011 Hartoni akan mendapat PB sidang dihadiri oleh semua pejabat, namun
untuk sidak terhadap Hartoni saksi tidak ada perintah dari terdakwa selaku
Ka. LP waktu Itu.

Bahwa saksi tidak tahu kaiau ada transaksi Narkoba dl Lapas Narkotika
Nusakannbangan.

Bahwa Hartoni pernah mendapatkan remisi dan remisi diberikan jika
berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan tsrtentu sedangkan remisi
tambahan diberikan kalau menjadi pemuka kerja.
Bahwa Pemuka Kerja ada 3 meliputi Pemuka Kerja Kebersihan dipegang
Daeng, Pemuka Kerja Ternak dipegang Hartoni, Pemuka Kerja Pengamanan
blok oleh siapa saksi lupa dan syarat untuk menjadi Pemuka Ketja harus
memenuhi syarat yaltu berkelakuan balk dan latar beiakang pendldikan.

- Bahwa saksi setlap menerlma uang dari Hartoni, tidak melaporkan ke
Kalapas termasuk untuk taman juga tidak iapor karena kalau ada kegiatan
boieh dibantu orang daiam (warga binaan), demlkian puia Capten pernah
membantu.

- Bahwa saksi tidak menggeledah Ruang Hartoni karena takut dengan
Kalapas, karena Hartoni dekat dengan ICalapas.
Bahwa ketentuan bagi warga binaan yang boleh dipekeijakan dl luar
tembok LP yang sudah mempercieh assimilasi Vz, akan tetapi untuk
Cahyono dlpidana 20 tahun dan baru menjalani pidana 2 tahun sudah
dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebljaksanaan pimplnan
adalah Kalapas (terdakwa).

Bahwa Pangkat saksi golongan m/b gaji tiap bulan Rp. 3.600.000,- untuk
membayar cicilan mobii Rp. 3.500.000,- memang saksi kaiau tidak kuat
kemballkan dan cicilan selama 9 bulan dibantu Capten, seteiah Capten di
sel dcllan tidak terbayar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan tanggapan
sebagal berikut:

Bahwa saksi minta uang langsung kepada terdakwa .
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22 Saksi: FOB BUDIYONO., «=:f,
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak bertugas di LP Narkotika
Nusakambangan dan sejak Tanggal 22 Maret 2008 sebagai Ka. Binadik,
saksi lebih dulu di LP Nusakambangan dari terdakwa.
Bahwa saksi selaku Ka. Binadik di LP. Narkotika Nusakambangan bertugas
memberikan pendidikan kerokhanian, Jasmani, kemandirian, ketrampilan,
temak Sapi, batik, Temak Leie, Program assimilasi kerja di luar dan di
dalam Lapas. Sedangkan program PB mellputi : remisi, menerima uang
titipan dari warga binaan.

- Bahwa saksi kenal dengan warga binaan bemama Hartoni yang merupakan
warga binaan pindahan dari Banjarmasin Kasus Narkoba Di Banjarmasin
masuk Tahun 2006 dan pindah ke LP Narkotika Nusakambangan November
2008.

Bahwa Warga binaan yang dipeketjakan di luar atau di dalam Lapas atas
usulan saksi kepada pimpinan dalam hal ini terdakwa selaku Kalapas.
Adapun syarat yang harus dimiliki oleh warga binaan memiliki keahlian dan
Icetrampilan.

- Bahwa Hartoni mempunyai minat dan keahlian di bidang temak Sapi dan
memberi makan campuran Sapi menjadi kosentrat, bahkan untuk ternak
Kuda lebih ahli. Hartoni sudah saksi usulkan dan izin ke luar dengan SK
KanwII untuk keija Bimker sebagai Pemuka ditunjuk Hartoni dan SK KanwII
terhitung Juli 2009. Sedangkan masa menjalani pidana 1/3 di hitung dari
Banjarmasin.

- Bahwa saksi pemah menerima SMS dari Hart:oni yang islnya : "Mau lihat
Sapi yang akan beranak".

- Bahwa Kandang Sapi di bangun mulai Bulan Desember 2008 - Januari 2009
dan selesai Februari 2009 dan Gubug selesai dibangun bersamaan dengan
Kandang Sapi, sebagai pekeija tukang dari Ciiacap dan warga binaan
dengan blaya dari Kakak Hartoni (Gunawan) dan di bawah pengawasan Ka.
Sie Keglatan Kerja.

- Bahwa dl dalam Gubug Kandang Sapi pernah dllakukan pemeriksaan (di
kontrol).

Bahwa Salcsi Iwan tidak pemah menegur saksi masalah Hartoni.
Bahwa Saksi Iwan pemah menegur Hartoni mengenai pemakaian HP
dengan mengatakan :"Jangan pemah pakai lagi".

Hal 59 dari 143 haL Putusan No.ll9/Pid.Siis/2011/PN.CIp



Bahwa ketika ada info kalau Satgas Kamtib akan merazia dan saksi juga
telah melaporkan kepada Kalapas yang jawab :"Ya masuki saja".
Bahwa penggunaan HP untuk Napi tidak diperbolehkan namun dalam
kenyataan ada yang menggunakannya diantaranya Syafrudin, Hartoni.
Bahwa menurut saksi tidak ada alat penguat signal, namun memang ada
antenna di atas genting dengan jarak 1meter dan di dalam kamar ada TV
dan jumlah antenna yang terpasang 40 buah dari ±60 kamar walaupun
menurut Saksi Iwan jumlah ada 80 kamar.

Bahwa pernah menerima transfer ke rek. BCA milik saksi dari Hartoni yang
dikirim dari rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati sebesar Rp.
1.000.000,- untuk membeli bensin dan rokok ; Rp, 30.000.000,- untuk
membeli Avanza dan juga dari tabungan isteri saksi; Rp. 10.000.000,-; Rp.
15.000.000,-.

Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni sejumlah Rp. 187.000.000,- yang
dikirim dari rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati sedangkan
jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,-, telah saksi berikan kepada
terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 2 kali yang saksi serahkan
kepada terdakwa di ruangan Kalapas, sedangkan uang sebesar Rp.
15.000.000,- saksi transfer Tanggal 1- -2010 ke rekening BRI atas nama
terdakwa, yang saksi transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa karena
permintaan terdakwa.

Bahwa saksi menyerahkan uang tunai dari Hartoni sebesar Rp. 10.000.000,-
sebanyak 2kali yang saksi serahkan kepada terdakwa di ruangan Kalapas,
dengan mengatakan "Uang dari Hartoni, Bulan Oktober/November akan
diajukan PB, sebagai ucapan terima kasih.
Bahwa uang-uang yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk apa saksi
tidak tahu persis, namun terdakwa pernah pergi ke luar negeri dan
tsrdakwa pernah minta kamar di Purwokerto.

Bahwa saksi juga pemah menerima uang dari Syafrudin, sebesar Rp.
9.500.000,- dan Rp. 6.000.000,-.
Bahwa jumlah warga binaan yang menghuni LP Narkotika Nusakambangan
saat itu ± 300 orang.

Bahwa Hartoni mulai kerja di luar sejak Bulan Maret 2009 dalam kegiatan
keija bakti dan pada waktu itu Bulan Maret 2009 sudah ada kandang Sapi
dan yang mengurus Sapi yaitu Hartoni, Edi, Lolok.
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Bahwa terkait dengan peternakan Sapi pernah diadakan rapat untuk
menentukan Penfiuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar tembok Lapas
dengan pengawalan dan Seksl Keglatan kerja mengusulkan 15 orang
termasuk Hartoni, namun waktu itu ada yang keberatan bagaimana apabila
ada yang lari dan terdakwa bilang kalau ke luar dikawal oleh Seksi Kegiatan
Kerja dan rnasuk sore diadakan apel, yang dalam prakteknya Hartoni boleh
ke luar sore hari dengan di kawal, ketentuan untuk yang urus ternak Sapi
memang harus rnasuk ke dalam Lapas.

Bahwa pemah ada kunjungan dari Kanwil/Ka.Dlv.Pemasyarakatan datang
dan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Sapi, dan saksi
menjawab bahwa Koperasi kerja sama dengan pihak III, serta keberadaan
Hartoni di Kandang Sapi juga ditanyakan yang diberi penjelasan bahwa
Hartoni di Kandang Sapi dengan pengawalan dan waktu itu yang dipanggil
Kanwil/Ka. Div.Pemasyarakatan adalah Ka.Sie Adm. dan Tatib, Binadik
KPLP.

Bahwa uang yang diberikan oleh Hartoni kepada saksi menurut pengakuan
Hartoni uang yang diberikan kepada saksi adalah berasal dari keluarganya
dan maksud pemberian uang itu apa saksi tidak tahu.
Bahwa Hartoni ditangkap di Gubug Pondok Kandang Sapi karena kasus
Narkoba dan menurut keterangan Saksi-saksi bernama Iwan Syaefiidln,
Syafrudin Als. Capten, Hartoni ditangkap karena ada kaitannya dengan
Marwan Adii, mereka bercerfta mempunyai usaha besi tua. Dan mengenai
pengawasan terhadap Napi yang kerja di luar Lapas oleh Seksi Keglatan
Kerja.

Bahwa keistimewaan dari Hartoni terhadap dinas sehlngga dari saksi
maupun Lapas memberikan tugas dan kerja dl luar Lapas dlbandingkan
dengan warga binaan yang lain, karena Hartoni senang beribadah dl Lapas
walaupun belum ada gereja dl dalam Lapas, pertiuli terhadap keberslhan
Lapas.

Bahwa yang dllnglnkan oleh Hartoni dengan memberikan uang sejumlah Rp.
187.000.000,- untuk mengurus remisi.
Bahwa pernah ada penghuni yang ketangkap menggunakan shabu-shabu
pada bulan Januari dari Kasle, Kabid dan KPLP melakukan pemerlksaan
sejumlah 7 orang warga binaan dan setelah ada pengakuan mereka
menggunakan sabu-sabu lalu dllakukan penggeledahan di dalam kamar
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tsrmasuk kamar Syafrudin, namun untuk kamar Hartoni tidak digeledah,
padahal asal sabu-sabu dari Syafrudin dan Hartoni.
Bahwa kamar Hartoni tidak dllakukan penggeledahan sedangkan yang lain
digeledah, karena takut dengan terdakwa karena kedekatan Hartoni
dengan terdakwa, mereka dekat karena urusan peternakan Sapi dari
kakaknya Hartoni, sehlngga Hartoni tidak ditegur dan juga ada informasi
dari KPLP yang lama bernama Indra Pltoy pernah bilang bahwa ia pemah
ditegur oleh terdakwa disebabkan permasalahan Hartoni. Suatu ketlka
dengan suara keras dari terdakwa : " Sudah kalau mau dimusuhi". Dari
perkataan keras seperti Itu saksl menafsirkan jangan mengganggu Hartoni.
Bahwa kondisi Gubug Pondok Kandang Sapi, dinding Pondok Kandang Sapi
semi permanen terbuat dari batako, ada kamar tidur yang terdiri dari kamar
Hartoni, kamar Cahyono, Agus, Dedi dan dl ruang kamar tIdur ada fasllitas
TV, LCD, AC tidak ada, speaker aktif.

Bahwa Hartoni pemah tidur dl Pondok Kandang Sapl tersebut,
Ketentuannya tidak boleh tIdur di luar dan menurut pengakuan Hartoni, la
tidur di luar telah dllzinkan Ka. LP, sewaktu saksi akan ke luar pintu 3bilang
seperti itu ± Jam 2 siang, yang saksi tanyakan kepada Hartoni : "|v|au
kemana" dijawab Hartoni: "iv|au ke luar siang - malam sudah dllzinkan Ka.
LP .Sedangkan Syafrudin tidak pemah seperti itu, demlkian juga terhadap
warga binaan yang lain tidak pernah ke luar sore hari dan memang tidak
bisa.

Bahwa saat akan ke luar Lapas dari petugas yang berada di pintu 1, 2, 3
tidak melarang, karena Dan Jaga - Andi Setyawan, Imam Setyawan, Herry
KIswanto memang ada instruksl secara lisan dari Kalapas (terdakwa) dan
berani bilang seperti Itu hanya Pak KIswanto saja. Selain itu juga Pak Agus
Rachmanto (Ka. Sle AdminlstrasI), Sumaryono (Ka. Sub. Sle Keamanan),
Untung Setyawan (Ka. Sie Pelaporan) yang memberitahukan saksi ada
instruksl dari terdakwa.

Bahwa hanya Hartoni saja yang diperlakukan demiklan oleh terdakwa dan
tidak berlaku bagi warga binaan yang lain .
Bahwa Hartoni ditangkap Tanggal 16 Februari 2011 pada saat sedang
berdagang Narkoba berupa shabu-shabu dl kamar Pondok Kandang Sapi,
sedangkan saksi dan terdakwa sama-sama Tanggal 8 i^aret 2011.
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Bahwa bangunan Gubug Pondok Kandang Sapi dibongkar ±8hari setelah
penangkapan Hartoni atas perintah terdakwa dan KPLP agar dibongkar dan
yang melakukan pembongkaran Napi yang dtawasi oleh KPLP.
Bahwa pada saat Hartoni ditangkap di Gubug Pondok Kandang Sapi yang
ada disitu Cahyono. Cahyono dipidana kasus pembunuhan di pidana 20
tahun dan dia baru menjalani pidana selama 3tahun.

Bahwa Napi yang bisa ke luar apabila sudah menjalani pidana 1/3 nya,
namun untuk Cahyono walaupun belum menjalani 1/3 pidana yang
dijatuhkan bisa ke luar lapas hal tersebut adalah atas perintah terdakwa.
Saksi tahu karena diberltahu oleh terdakwa yang mengatakan bahwa oleh
karena Tedi bebas diganti Cahyono dengan dikawal oleh Ka. Sie Tenaga
Kerja. Hal ini nnerupakan pelanggaran.

Bahwa mengenai uang Rp. 10.000.000,- yang berasal dari Hartoni saksi
serahkan secara tunai itu atas permintaan terdakwa yang disampalkan
melalui saksi, agar mengambil uang Hartoni lalu saksi menemui Hartoni.
Caranya mengambil ke BCA Cilacap melalui ATM lalu ke kantor saksi
serahkan kepada terdakwa saat dia berada di ruang Kalapas dan terdakwa
tldak bilang apa-apa. Demikian juga Rp. 10.000.000,- yang ke dua dengan
cara yang sama.

Bahwa saksi mengetahui rekening dari terdakwa karena sudah ada catatan
dan rekening atas nama May Wulandarl dan Rita Juniati adalah milik
Hartoni.

Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagai tercantum dalam BAP
Penyidik - BNN No. 26, 27, 28 sudah benar,
Waktu Hartoni akan ke luar pernah menunjukkan HP "ini SMS nya dari Ka.
LP.".

Tentang rapat merupakan program pimplnan membahas mengenai Temak
Sapi saja dan hasil rapat tidak saksi catat.

Masalah Cahyono dipekerjakan di luar Lapas sudah saksi sampaikan kepada
pimpinan bahwa Cahyono belum 1/3 menjalani pidana namun tidak
dijadikan pertimbangan oleh terdakwa, karena dalam kenyataannya
Cahyono tetap bisa ke luar Lapas.
Bahwa saksi diperiksa mengenai permasalahan kekuasaan Hartoni beserta
petemakan Sapi yang dikeiolanya, akan tetapi tidak ada berlta acara yang
harus ditandatangani, jadi hanya diminta keterangannya saja.
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- Bahwa kondisi LP Narkotika waktu itu seperti hutan banyak rumput dan
tembok ambruk serta sel-sel tidak ada kuncinya, akhirnya diambil tindakan
untuk diadakan kerja bakti, mulai dibangun Tahun 2009 dan pada saat
Hartoni masuk tembok sudah ambruk/roboh dari ujung sampal ke ujung.

- Bahwa saksi melihat Hartoni menggunakan HP hanya sekali saja.
- Bahwa terdakwa selaku Kalapas pernah melakukan penggeledahan

terhadap Syafhidin Tahun 2010 terdakwa selaku Kalapas pemah
melakukan penggeledahan terhadap Syafrudin.

- Bahwa tidak semua warga binaan digeledah hanya Syafrudin, acuan hasil
tes dan BNN - positif dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan
fakta bahwa Syafrudin mendapatkan shabu-shabu dari Hartoni.
Bahwa dengan jumlah warga binaan jumlah ±300 orang dan untuk petugas
jaga portir 5orang dan setiap warga binaan yang ke luar ada pengawalan
walaupun pegawai kurang, akan tetapi pada waktu Hartoni ke luar tidak
ada pengawalan dari petugas, itu kesalahan dari petugas portir.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan tanggapan

sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah tahu kalau uang yang terdakwa kirim itu uang dari narkoba.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli

yaitu : MUHAMAD NOVIAN, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokok sebagai
berikut:

Bahwa saksi menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Trisaksi Jurusan
Hukum Perdata Tamat SI Tahun 1991, melanjutkan S2 di Univer^itas
Indonesia Jurusan Hukum Jual bell Tamat Tahun 2007, mengikuti pendidikan
Advokasi, Training instansi, Work shop Tipologi, Penyusunan perencanaan
keuangan baik Nasional maupun Internasional, Pelaporan dan Analisis
keuangan, saat inl menduduki jabatan Analisis Hukum Senior, membuat legal
opini, memberlkan bantuan hukum, memberikan keterangan ahli dalam
persidangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang berhubungan dengan
pencucian uang adalah Penambahan Harta Kekayaan yang patut diduga hasil
dari tindak pidana dengan tujuan untuk menghllangkan asal usul peroiehan
kekayaan dimaksud.

- Bahwa yang dimaksud dengan patut diduga adalah Seseorang yang memenuhi
kondisi transaksi yang diketahui adanya indikasi pelanggaran hukum.
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Bahwa yang dimaksud dengan penempatan, penyamaran, lawyering adalah
Penambahan atas harta kekayaan seorang atas hasil tindak pidana ditempat
penyedia jasa keuangan, menjauhkan kekayaan untuk penyamaran bisa
berupa kendaraan, apartemen dan Iain-Iain serta mencampurkan dengan harta
kekayaan yang syah.
Bahwa untuk bisa diketahui adanya penambahan harta kekayaan dari hasil
tindak pidana pada saat melakukan transaksi patut diduga hasil tindak pidana
untuk mengaburkan asal-usul yang akan diancam tindak pidana pencuclan
uang. Pasal 77 UU No. 8Tahun 2010, terdakwa wajib membuktikan bahwa
harta kekayaan yang diperoleh Udak berasal dari tir.dak pidana. Contoh :
Seseorang diancam tindak pidana pencuclan uang, yang bersangkutan
menerima warlsan dimana ada pewaris ada yang menerima waris wajib
membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil
kejahatan.

Bahwa jlka ternyata terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul harta
kekayaan yang dia peroleh maka salah satu unsur Harta Kekayaan dari Hasil
Tindak Pidana terpenuhi.

Bahwa pelaku menggunakan rekening orang lain dengan demiklan pelaku
mempunyai motif untuk menghilangkan asal usul uang tersebut dengan jalan
menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan uang hasil kejahatan.
Bahwa penempatan harta kekayaan dalam suatu rekening, sebagalmana Pasal
5UU No. 8Tahun 2010 dikenal dengan pelaku aktif dan pelaku pasif, yang
dimaksud dengan pelaku aktif bahwa si pelaku mengetahul tindak pidana
sebelumnya dan setelah memperoleh hasil dalam bentuk harta kekayaan la
tempatkan dalam jasa penyimpan kekuangan dengan tujuan untuk
menyembunyikan, sedangkan pelaku pasIf bahwa la tidak melakukan tindak
pidana asal patut menduga bahwa harta kekayaan yang la tempatkan berasal
dan tindak pidana dan la tahu sebelumnya bahwa la akan menerima transfer
dari hasil kejahatan.

Bahwa pengertian patut menduga, dapat diilustrasikan bahwa seseorang
dalam lembaga pemasyarakatan dengan status Napi yang saat itu tidak
mempunyai pekerjaan, tidak memiliki harta, tiba-tiba mempunyai harta
kekayaan yang begitu besar, orang lain patut menduga bahwa harta kekayaan
yang diperoleh hasil dari tindak pidana, sedangkan Napl yang berada dl dalam
LP tidak bisa ke luar.
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Bahwa bila ada pengakuan dari yang bersangkutan, bahwa harta yang
diperoleh tercampur antara harta yang syah dan harta hasil dari kejatahan,
maka pada awalnya terdakwa yang membuktikan bahwa harta itu bukan dari
hasil illegai dan tindak pidana. i^lencampurkan uang dalam jasa penyimpanan
adalah modus yang sulit untuk dipisahkan di sini ada akutansi forensic yang
dapat memisahkan, misalnya dalam jumlah dipilah-pilah mana yang rutin di
keluarkan. Sangkaan awal dari jumlah tertentu untuk dilakukan pemblokiran.

- Bahwa dalam dunia perbankan, seorang nasabah dalam memberikan
keterangan di bank untuk menentukan asal usul uang maka apabila harta
kekayaan yang berasal karena gaji, bank meminta data lebih lanjut, untuk
menggah lebih jauh. Apabila masyarakat umum, customer akan menggali lebih
jauh pada saat pembukaan rekening awal ada data-data yang harus diisi.

- Bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat altemative .
- Bahwa penekanan dari Pasal 3atau Pasal 5dalam UU tindak pidana pencucian

uang, terhadap Pasal 137 a dan Pasal 137 btentang UU Narkotika, tujuan
menempatkan harta kekayaan pada jasa penyimpanan uang untuk
mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Pasal 5- cukup patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak
pidana.

Dalam UU Narkotika Pasal 137 huruf a - penekanannya bukan hasil tindak
pidana yang dilakukan sendirl melalnkan si pengirim.
Pasal 137 huruf b- tidak terdapat perbuatan, penekannnya tidak hanya
dalam Pasal 137 huruf aakan tetapi juga / atau perbuatan lainnya dengan
tujuan menyamarkan asal usul maka diancam tindak pidana pencucian
uang.

Bahwa Dalam Pasal 5- Harta kekayaan berasal dari kemungkinan pelaku
menerima, pelaku menguasai, pelaku menggunakan.

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah pula didengarkan keterangan
saksi verbalisan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara
agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Saksi verbalisan: TUSIRAN. SH.

- Bahwa saksi ikut penangkapan terdakwa dl gubug dekat kandang sapi, dan
saksi ikut dalam rekontruksl;

Gambar gubug tersebut diambll pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
Didekat gubug tersebut ada 2 antene yaitu antene TV dan antene untuk
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komunikasi. Dinding kamar terdakwa dibuat dari keramik, ada LCD dan ada
penghisap debu.

- Bahwa baskom tersebut berisi 2 kaleng yang berisi sabu-sabu dan
ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono. Bahwa gambar tersebut
diambil saat rekontruksi dan saat rekontruksi gubug tersebut sudali
dirobohkan.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan cara dimasukkan dalam
baskom plastik, kemudian baskom itu ditanam didalam tanah yang terletak
di belakang kandang sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan dan
pada waktu rekontruksi ini baik gubug dan kandang sapi sudah dirobohkan .

- Bahwa sungai tersebut terletak di belakang gubug dan sungai tereebut
digunakan untuk membuang sebagian sabu-sabu oleh terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dipasang
Police line pada tempat tersebut, karena setelah penangkapan hujan lebat
dan pada waktu Polisi datang pada hari berikutnya gubug dan kandang sapi
telah dirobohkan.

- Bahwa saat melakukan penangkapan ada Kalapas Narkotika
2. Saksi vprh^^iic^n; 'ipfi,

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di gubug dekat kandang sapi
tidak ikut;

Bahwa saksi ikut dalam rekontruksi;
- Bahwa gambar gubug tersebut diambil pada saat penangkapan terhadap

terdakwa, tapi waktu rekontruksi gubug tersebut telah dirobohkan .
- Bahwa baskom tersebut berisi 2 kaleng yang berisi sabu-sabu dan

ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono. Bahwa gambar tersebut
diambil saat rekontruksi dan saat rekontruksi gubug tersebut sudah
dirobohkan.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan cara dimasukkan dalam
baskom plastik, kemudian baskom itu ditanam didalam tanah yang terletak
di belakang kandang sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan dan
pada waktu rekontruksi ini baik gubug dan kandang sapi sudah dirobohkan .

- Bahwa sungai tersebut terletak di belakang gubug dan sungai tersebut
digunakan untuk membuang sebagian sabu-sabu sebelum terdakwa
ditangkap.

Bahwa gambar gubug itu dibuat, saat penangkapan pada tanggai 16
Pebruari 2011 sekitar jam.14.30 WIB.
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- Bahwa waktu rekontruksi itu berkas belum P-21, tapi waktu penyerahan
yang pertama belum ada BA rekontruksi.

3- Saksi verbalisan- HERY

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di gubug dekat kandang sapi tidak
ikut;

Bahwa saksi ikut dalam rekontruksi;

- Bahwa gambar gubug tersebut diambil pada saat penangkapan terhadap
terdakwa, tapi waktu rekontruksi gubug tersebut teiah dirobohkan .

- Bahwa baskom tersebut berisi 2 kaieng yang berisi sabu-sabu dan
ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono. Bahwa gambar tereebut
diambil saat rekontruksi dan saat rekontruksi gubug tersebut sudah
dirobohkan.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan cara dimasukkan dalam
baskom plastik, kemudian baskom itu ditanam didaiam tanah yang terletak
di belakang kandang sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan dan
pada waktu rekontruksi ini baik gubug dan kandang sapi sudah dirobohkan .

- Bahwa sungai tersebut terletak di belakang gubug dan sungai tereebut
digunakan untuk membuang sebagian sabu-sabu sebelum terdakwa
ditangkap.

Bahwa gambar gubug itu dibuat, saat penangkapan pada tanggal 16
Pebruari 2011 sekitar jam.14.30 WIB.

- Bahwa waktu rekontruksi itu berkas belum P-21, tapi waktu penyerahan
yang pertama belum ada BA rekontruksi.

4- Saksi verbaiisan: DWIYANTO

Bahwa saksi tidak ikut waktu penangkapan terdakwa di gubug dekat
kandang sapi, saksi datang setelah penangkapan;
Bahwa saksi ikut dalam rekontruksi;

- Bahwa gambar gubug tersebut diambil pada saat penangkapan terhadap
terdakwa, tapi waktu rekontruksi gubug tersebut telah dirobohkan .

- Bahwa baskom tersebut berisi 2 kaieng yang berisi sabu-sabu dan
ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono. Bahwa gambar tersebut
diambil saat rekontruksi dan saat rekontruksi gubug tersebut sudah
dirobohkan.

Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan cara dimasukkan dalam
baskom plastik, kemudian baskom itu ditanam didaiam tanah yang terletak
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di belakang kandang sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan dan
pada waktu rekontruksi ini baik gubug dan kandang sapi sudali dirobotikan .

- Bahwa sungai tersebut terietak di belakang gubug dan sungai tersebut
digunakan untuk membuang sebagian sabu-sabu sebelum terdakwa
ditangkap.

- Bahwa gambar gubug itu dibuat, saat penangkapan pada tanggal 16
Pebruari 2011 sekitar jam.14.30 WIB.

- Bahwa waktu rekontruksi itu berkas beium P-21, tapi waktu penyerahan
yang pertama belum ada BA rekontruksi.

5. Saksi verballsan; lyiDIARTO

Bahwa saksi tidak ikut waktu penangkapan terdakwa di gubug dekat
kandang sapi, saksi datang setelah penangkapan;

Bahwa saksi ikut dalam rekontruksi;
- Bahwa gambar gubug tersebut diambii pada saat penangkapan terhadap

terdakwa, tapi waktu rekontruksi gubug tersebut telah dirobohkan .
- Bahwa baskom tersebut berisi 2 kaleng yang berisi sabu-sabu dan

ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono. Bahwa gambar tersebut
diambll saat rekontruksi dan saat rekontruksi gubug tersebut sudah
dirobohkan.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan cara dimasukkan dalam
baskom plastik, kemudian baskom Itu ditanam didalam tanah yang terletak
di belakang kandang sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan dan
pada waktu rekontruksi ini baik gubug dan kandang sapi sudah dirobohkan .

- Bahwa sungai tersebut terletak dl belakang gubug dan sungai tersebut
digunakan untuk membuang sebagian sabu-sabu sebelum terdakwa
ditangkap.

- Bahwa gambar gubug Itu dibuat, saat penangkapan pada tanggal 16
Pebruari 2011 sekitar jam.14.30 WIB.

- Bahwa waktu rekontruksi itu berkas belum P-21, tapi waktu penyerahan
yang pertama belum ada BA rekon

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah didengarkan keterangan saksi a
de charge/merlngankan dibawah sumpah bernama YINNA SWANTAN, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saksi menlkah dengan terdakwa tanggal 7Agustus 1984
dan telali mennpunyai 4 orang anak;
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Bahwa Terdakwa dihukum karena perkara narkoba dan dihukum selama 8
tahun masuk LP Nopember 2006;
Bahwa terdakwa dipindah ke LP Narkotika Nusakambangan yaitu awal
tahun 2008;

Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum terkena kasus narkoba Pengusaha kayu
yang mengelola perusahaan terdakwa;

Bahwa waktu masih di LP.Banjarmasin, perusahaan tetap jalan tapi
tersendat-sendat, tapi setelah pindah ke LP.Narkotika Nusakambangan
perusahaan berhenti total;

Bahwa waktu di LP.Banjarmasin terdakwa pernah mengeiuarkan dana untuk
perbaikan blok LP, dana tersebut diperoleh dari perusahaan Shaw mill;
Bahwa uang dari perusahaan masuk ke rekening terdakwa;
Bahwa setelah terdakwa pindah ke LP.Narkotika Nusakambangan hubungan
keluarga putus, karena saksl tidak diberitahu terdakwa dipindah ke
Nusakambangan. Tapi pada suatu malam terdakwa telpon dan
mengabarkan terdakwa ada di Nusakambangan dan minta dikirimi uang
Rp.20 juta, kemudian saksl mengirim uang tersebut melalul rekening atas
nama Palupi Wulandari;

Bahwa setelah itu terdakwa masih minta untuk dikirimi uang, terdakwa
kemudian minta dikirimi uang Rp.15 juta, Rp.lO juta, pokoknya jumlahnya
sekltarRp.SOjuta.

Bahwa saksl pernah tanya uang tersebut digunakan untuk apa, tapi
Terdakwa bilang jangan minta penjelasan ;
Bahwa saksl pernah ketemu terdakwa di Nusakambangan, dan saksi ketemu
dengan terdakwa dalam kondisi badannya lebam-lebam Terdakwa cerlta
kaiau waktu masuk LP Narkotika dipukull oleh penjaga dan terdakwa minta
uang untuk penjaga agar tkJak dipukull;

Bahwa setelah itu terdakwa pernah minta uang lagi, katanya untuk
perbaikan tembok, perbaikan taman dan jumlahnya antara Rp.300 Juta
sampal Rp.400 juta.

Bahwa Kepala LP Narkotika waktu itu Pak l^arwan AdII.
Bahwa Saksl tkJak tahu terdakwa ada di btok apa, tapi saksl dengan
terdakwa pindah ke BInker dan terdakwa bilang ingin kenyamanan, tapi
butuh biaya besar;
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Bahwa terdakwa pemah minta uang untuk peternakan sapi , tapi dana
tersebut kemudian diberfkan oleh Gunawan (kakak terdakwa) sebesar
Rp.250 juta, dana tersebut diserahkan kepada siapa, saksi sidak tahu;
Bahwa terdakwa pemah menjual besi tua, besi tua itu dari pabrik yang
dijuai dan uangnya dipegang oleh saksi;
Bahwa Saksi tahu waktu terdakwa dibawa ke Polres Cilacap diberitahu oleh
Kalapas kalau terdakwa dibawa ke Polres Cilacap karena ditemukan sabu-
sabu;

Bahwa Saksi punya usaha catering dan punya usaha lain dan masih ada
tabungan;

Bahwa sejak ada usaha sapi, terdakwa tidak sering minta uang seperti
sebelumnya, paling Rp.lO juta itupun katanya pinjam, dan saksi kirim
melalui rekening atas i^ay Wulandari;
Bahwa terdakwa pemah mengirim uang pada saksi yaitu sebesar pinjaman,
itupun kalau sapinya laku dijuai.;
Bahwa besi rongsok laku Rp.500 juta dan uangnya kemudian saksi tabung ;
Bahwa terdakwa tidak mengirim uang hasil sabu-sabu pada saksi;
Bahwa selain penjaga ada yang minta uang pada terdakwa, saksi dengar
dari terdakwa kalau pegawai-pegawai LP Narkotika juga minta uang pada
terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Bahwa pada awal-awal terdakwa ada di LP.Narkotika, saksi mengirim
Sekitar Rp.60 juta;

Bahwa besi tua itu dijuai Sekitar bulan 1-6 tahun 2009, karena
pembayarannya tidak langsung Rp.500.000.000.-;
Bahwa saksi mengirim uang makan untuk terdakwa tlap bulan Rp.5 juta
sampai Rp.lO juta;

Bahwa saksi punya nomor telpon Marwan dar> nomor telpon itu dari
terdakwa;

Bahwa saksi pemah pemah ngirim uang pada Kalapas yaitu pada awal
terdakwa pindah ke LP.Narkotika melalui rekening BNI atas permintaan
terdakwa;

Bahwa terdakwa nremberl uang pada Kalapas dan yang lain agar mendapat
kenyamanan;

Bahwa terdakwa mendapat HP yang pertama dari Pak Indra Pitoy,
kemudian diberi juga oleh Pak Fob;
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Bahwa terdakwa mulai pegang HP awal tahun 2009 terdakwa sudah pegang
HP dan terdakwa btea tdpor* darf ruangan KPLP;
Bahwa saksi pernah dan saksi pemah nginap di pondok 2kali;
Bahwa waktu saksi menginap terdakwa masuk LP, dan paginya terdakwa
datang ke pondok iagi;

Bahwa fasilitas pondok yang membeli Terdakwa dari hasil penjualan sapi;
Bahwa Fob dan Iwan pernah minta uang pada saksi, tidak pernah minta
uang secara langsung .

Bahwa terdakwa nfiulai jarang minta uang pada Saksi setelah ada
peternakan sap! tahun 2009 dan kalau minta jumlahnya kecil dan paling
banyak Rp.50 juta;

Baliwa Pak Fob pernah nwnta kaos seragam sebanyak 12 dosin .
Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum di LP i^iadaeng Surabaya
seiama 2 tahun karena sebagai pemakai sabu.
Bahwa saksi pemah dipenjara, tap! kemudian dibebaskan;
Bahwa keadaan anak-anak waktu saksi dipenjara Anak-anak ditampung di
gereja dan anak saksi yang bemama Jasmin kemudian yang menanggung
adik-adiknya .

Bahwa setelah terdakwa keluar dari penjara seialu ribut dengan saksi,
sehingga kemudian saksi bekeija .
Bahwa saksi mempunyai berapa rekening di BCA. ada 2 rekening yaitu
No.6120191177 untuk anak saksi dan No.6120158587 yang pakai Mobile
Banking.

Bahwa waktu terdakwa mengirim uang pada saksi memakai rekening atas
nama May Wulandari, rekening tersebut dari Banjarmasin, sehingga saksi
tahu;

Bahwa Terdakwa ngirinrr uang pada saksi sekitar awai tahun 2010 sebesar
Rp.75 juta.

Bahwa hasil penjualan besi tua sebesar Rp.500 juta itu, untuk keperluan
keluarga dan ditabung di BCA .
Bahwa saksi pemah mengirim barang kepada terdakwa, iewat Rosalia Indah
dengan atamat E)idi M, yang dikirim yaitu pakaian, susu, alat kesehatan,
sandal kesehatan.

Bahwa saksi tahu alamat Didi dari petugas U> yang bernama Kiswanto.
Bahwa saksi tidak pemah mengirim barang langsung ke LP;
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- Bahwa saksipemah transver ke Pak Maman untuk membeli kursi kesehatan,
dan saksi mendapat kursi 1, Pak Marwan juga 1.
Bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tereebut,

terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi yang meringankan (a de charge)
tersebut adalah benar;

Menlmbang, bahwa dipersidangkan telah didengarkan keterangan
terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pemah dihukum, yang pertama di Surabaya selama 2 y.

tahun dalam kasus pemakai narkoba dan yang kedua di Banjamiasin selama 8
tahun dalam kasus Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dihukum di LP.Banjarmasin Sejak tahun 2006 dan pada bulan
Oktober 2008 dipindah ke LP.Narkotika Nusakambangan. Kalapas Narkotika
Waktu itu Pak Marwan Adii;

- Bahwa Terdakwa pertama masuk LP Narkotika ditempatkan di blok AII-2
penghunlnya 4orang, kemudian dipindah ke Blok AI-1 setelah itu dipindah ke
Bmker;

Bahwa Terdakwa 1bulan di LP, diangkat sebagai tamping oleh Pak Indra Pitoy
(KPLP);

- Bahwa Terdakwa sewaktu masuk di LP Nusakambangan, kondisi LP waktu ada
pagar yang roboh;

- Bahwa Terdakwa di Banjarmasin bekerja sebagai pengusaha kayu;
- Bahwa Terdakwa waktu di LP Banjarmasin masih bisa usaha kayu, tapi setelah

dipindah ke Nuskambangan tidak bisa usaha lagi;
- Bahwa Terdakwa selama di LP Narkotika terdakwa dibebani oleh Kalapas dan

KPLP untuk memperbaiki LP antara lain pagar yang roboh, taman dan yang lain;
- Bahwa Terdakwa mtnta uang pada istri untuk diberikan kepada petugas aga'r

mendapat fasilltas yang balk, selain itu juga untuk makan dan untuk membuat
kandang sapi;

- Bahwa Peternakan sapi atas ide Kalapas dan kakak terdakwa yang bemama
Gunawan, untuk membuat kandang sapi dan kandang kuda atas biaya
tenlakwa, besamya kurang lebih Rp.300 juta .

- Bahwa untuk pembellan sapi darl kakak terdakwa yang bernama Gunawan
sebesar Rp.250 juta dan uang tersebut diserahkan Gunawan kepada terdakwa
secara cash;

- Bahwa uang tersebut kemudian dibellkan sapi Yang pertama 10 ekor sapi perah
dengan harga Rp.105 juta yang beti Gunawan, yang kedua 5ekor sapi dengan
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harga Rp.62.500.000.-, yang bell Kalapas dan yang ketiga 10 ekor sapi perah
dengan harga Rp.70 juta;

Bahwa kegiatan petemakan sapi pernah dihentikan, yaitu pada bulan Juli-
September 2010, sehingga terdakwa masuk Binker;
Bahwa yang ditugasi merawat sapi awalnya ada 8orang, tetapi sejak tanggal
14-9-2010 ada 4 orang ;

Bahwa prosesnya apabila ada napi akan kduar LP yaitu Napi tersebut kumpul di
Binker, kemudian namanya dicatat di portir;
Bahwa nama Terdakwa tidak dicatat di portir dan dikawal petugas waktu keluar
LP Tidak, karena terdakwa sebagai pemilik sapi;
Bahwa jam 07.00 sampai dengan jam.l2.00 WIB. Jam.12.00 ada apei,
kemudian masuk LP lagi jam.17.00 WIB;
Bahwa jatah makan makanan untuk diluar kandang sapi dikirim ke iuar;
Bahwa di kandang sapi ada pondok dan fasiiitas pondok yang membeli
terdakwa;

Bahwa kadang-kadang tidur di Iuar LP;
Bahwa Kapten kalau keluar LP harus ijin dulu dan bayar Rp.SOO ribu sampai
Rp.2 juta;

Bahwa terdakwa memakai HP tersebut diberi oleh Pak Indra Pitoy dan Fob,
yang putih dari Fob, yang warna hitam dari Indra Pitoy;
Bahwa terdakwa mempunyai HP 5buah;
Bahwa pemilik HP ditarik iuran Rp.50 ribu untuk tiap HP, tapi terdakwa dan
Kapten tidak ditarik karena sudah banyak kontribusinya ke LP;
HP tersebut bisa dipakai di daiam kamar, tapi harus dipasang dengan antene
penguat sinyal yang harganya Rp.l90 ribu dan antene tersebut dipasang
dengan bambu;

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi Tanggal 16 Pebruari 2011 di Pondok kandang
sapi dengan Cahyono;

Bahwa di pondok kandang sapi itu ada 2kamar, dan terdakwa sedang tidur;
Bahwa di kamar tidur terdakwa ditemukan Plastik bening, HP 5buah, kore'k api
Marlboro, Plastik yang ada tulisannya ;
Bahwa di kamar Cahyono ditemukan Baskom wama abu-abu dan merah, 1
kaieng warna biru yang berisi 2bungkus sabu, 1kaleng warna kuning yang
berisi 1 bungkus sabu;

Bahwa terdakwa pernah dikirim sabu-sabu oleh Kapten ke Nusakambangan
sebanyak 600 gram yang dikirim 2kali, yang pertama akhir Juni 2010 jam.ll.OO
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WIB. sebanyak 2 paket dan yang ke dua awal Juli 2010 jam.l3.00 WIB.
sebanyak 1 paket;

Bahwa sabu-sabu tersebut di kirim ke alamat Didi dl JI.Kayak Cilacap, lalu
diantar oleh Memet langsung ke kandang sapi;
Bahwa sabu-sabu tersebut pada awalnya terdakwa simpan di dalam kamar,
setelah itu terdakwa simpan didaiam tanah dengan cara yaitu sabu dimasukkan
dalam kaleng kemudian dimasukkan di dalam baskom lalu dimasukkan didalam
tanah;

Bahwa Kapten kirim sabu dalam jumlah yang banyak (600 gram) terdakwa
tanyakan pada Kapten dan menurut Kapten untuk dijual kepada napi di
LP.Kembangkuning yang bernama Boyo ;
Bahwa kemudian Kapten menjual sabu itu pada Boyo sebanyak 55 gram;
Bahwa sabu-sabu Itu ada yang terdakwa buang ke sungai sebanyak 200 gram
pada tanggal 15 Pebruarl 2011;
Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu dari dalam LP, karena butuh uang untuk
biaya hidup dl LP yang besarnya kurang lebih Rp.5 juta tlap harl, digunakan
untuk makan-makan, menjamu petugas dll.
Bahwa terdakwa menjual besi tua dari pabrik tahun 2009 laku Rp.sOO juta dan
uang tersebut dipegang oleh istrl terdakwa .

Bahwa terdakwa pernah membeli tanah di Bogor untuk Kalapas sebesar Rp.l25
juta.

Bahwa terdakwa pemah niemberl uang kepada sdr.Marv/an AdII sebanyak Rp.50
juta yaitu untuk biaya pindah dari LP.Narkotika ke LP.Pasir Putih pada awal
Nopember atau Desember 2010 .

Bahwa terdakwa bisnis pertama kali dengan Kapten awal September 2009 dan
waktu itu terdakwa dikirimi sabu 1 ons.

Bahwa sabu itu bisa beredar yaitu dengan cara Kapten mendapatkan sabu
dengan cara sms dan Kapten pakal orang yang bernama Dedi, sedang terdakwa
memakai orang yang bernama Hendrik yang terdakwa kenal di Banjarmasin,
tetapi Hendrik ditangkap Pollsl, oleh karena Hendrik ditangkap PolisI maka
terdakwa membayar Rp.70 juta.
Bahwa 1ons sabu terdakwa bell dengan harga Rp.115 juta dan dijual Rp.l30
juta, ke-2 sebanyak 1ons dan terdakwa memakai orang yang bernama Matol,
mengirim melalui jasa transver.
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Bahwa hasil penjualan sabu tersebut masuk ke rekening terdakwa atas nama
May Wulandari, lalu dikirfm ke Kapten ke rekening atas nama yang dikehendaki
Kapten;

Bahwa Matoi mengirim uang 3 kali, setelah itu ditangkap dan selanjutnya
terdakwa memakai orang yang bernama Waluyo ;
Bahwa kiriman paling banyak yang pemah dikirimkan Kapten pada terdakwa
sebanyak 600 gram ;

Bahwa keuntungan tersebut terdakwa digunakan untuk membuat kandang sapl,
diberikan kepada Kalapas, Pak Fob, Pak Iwan dan yang lain ;
Bahwa jual sapl 10 ekor laku Rp. 90 juta dan yang menerlma uang tereebut Pak
Fob;

Bahwa terdakwa member! uang pada Kalapas dan yang lain itu mengharapkan
mendapatkan kenyamanan di LP, dan petugas tahu kalau terdakwa usaha sabu-
sabu;

Bahwa Terdakwa membuka rekening atas nama May Wulandari tahun 2007 dan
digunakan untuk kegiatan transver kayu .
Bahwa pada bulan Juli sampcrt dengan September 2010 tidak ada kegiatan di
peternakan sapi, karena sapinya dijual, sehingga terdakwa jarang keluar LP dan
terdakwa juga tidak boleh keluar LP oleh petugas;
Bahwa cara terdakwa menentukan berat sabu yang akan dijual Terdakwa punya
timbangan untuk nimbang sabu-sabu tersebut ;
Bahwa timbangan dijadikan bukti, karena timbangan dan sabu yang 30 gram
tidak diketemukan;

Bahwa untuk pembellan tanah di Bogor Terdakwa ditunjukkan oleh Pak Marwan
ada tanah di Bogor, kemudian terdakwa mengirim ke rekening atas nama
Andhika sebesar Rp.l25 juta untuk membeli tanah tei-sebut;
Bahwa terdakwa dengan Kapten kerja sama terputus, karena ada penglrlman 50
gram sabu yang salam kirim;

Bahwa terdakwa transaksl dengan Kapten Darl September 2009 sampal dengan
September 2010 dan jumlah transaksl tidak terhitung (leblh dari 60 kali);
Bahwa kalau Marwan minta uang pada terdakwa dllakukan dengan cara
Terdakwa disuruh datang ke ruangan Pak Marwan, Pak Marwan kemudian
bilang "Saya butuh uang untuk Ini", lalu Pak Marwan menyerahkan nama dan
nomor rekening, selanjutnya terdakwa mentransver uang ke rekening yang
diberikan oleh Pak i^Iarwan .
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Bahwa nomor rekening dan nama itu diberikan oleh sdr.Marwan, kadang ditulis,
kadang-kadang SMS, selanjutnya terdakwa nrengirim uang melalui M.Banking
atas nama May Wulandari.

Bahwa terdakwa sebelumnya sdr.pernah mengirim uang pada Andhika pada
tanggal 11-6-2009 untuk membeli senapan angin ;
Bahwa terdakwa pernah memberikan uang secara cash yaitu Rp.30 juta dan
Rp.lO juta untuk membeti sapi.
Bahwa setelah sapl-sapi dijual, pemah untuk membeli sapi lagi sebanyak 5ekor
dengan harga Rp.35 juta .
Bahwa istri terdakwa pemah mengirim uang untuk beli kursi kesehatan 2kursi
dan terdakwa dapat 1 kursi.

Bahwa terdakwa pemah menglrimkan uang kepada sdr.Marwan melalui
rekening Rita ke rekening Andhika sebesar Rp.ll3 juta;
Bahwa terdakwa pemah mengirimkan uang kepada sdr.Marwan melalui
rekening May Wulandari ke rekening Andhika sebesar Rp. 103.900.000,-;
Bahwa terdakwa pemah mengirimkan uang kepada sdr.Marwan ke rekening
Dhiko sebesar Rp.6,5 juta dan Rp.7,5 juta, katanya untuk beli pompa air dan
beli HP;

Bahwa terdakwa pemah mengirimkan uang kepada sdr.Marwan ke rekening
Rinal sebesar Rp.lS juta;

Bahwa terdakwa selain Kalapas ada pejabat lain yang minta uang yaitu Pak
Iwan sebesar Rp.50 juta, Pak Fob banyak tapi jumlahnya lupa;
Bahwa terdakwa memberi uang pada sdr.Fob untuk beli kaca mobil, menjamu
tamu, pergi ke Lombok Rp.lO juta, beli mobil Rp.30 juta;
Bahwa terdakwa pemah transver ke Sdr.Fob sebesar Rp.15 juta, tapi itu untuk
membeli sepeda motor Pak Iwan .

Bahwa uang yang Rp.250 juta dari Gunawan digunakan untuk beli sapi Rp.l38
juta dan untuk beli makanan ternak Rp.lZ juta;
Bahwa kandang sapi itu ukurannya 3x20 meter, membuat 3 kandang dan
biayanya dari terdakwa;

Bahwa terdakwa pemah keiuar untuk melihat pacuan kuda di Adipala, ber^ma
dengan Sugeng, Kalapas dan ibu;
Bahwa terdakwa pemah membeli kuda untuk pacuan seharga Rp.35 juta tapi
mati, Kalapas juga beli 1 ekor;

Bahwa terdakwa pemah memberi uang pada Sdr.Fob sebesar Rp.30 juta, untuk
mengurus PB;
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- Bahwa terdakwa pemah membeli sabu pada Yoyo banyaknya 5gram sebanyak
2 kaH untuk dipakaJ sendfrl;

- Bahwa terdakwa pemah membeli narkoba jenis lain dari Yoyo yang pertama
yaitu ektasi sebanyak 1000 butir dan yang kedua sebanyak 2000 tap!
kwahtasnya tidak balk, sehingga uangnya dikemballkan tapi kurang Rp.so juta;

• Bahwa waktu pindah dari LP.Banjamiasin ke LP.Narkotika Terdakwa mengalami
penyiksaan yang ditakukan oteh petugas LP, katanya mapram (perpeloncoan)-

• Bahwa Terdakwa member! uang pada Ketua Regu atas inisiatif tertakwa sendiri
dan uangnya minta pada istri;
Bahwa memberi uang sebanyak Rp.50 juta pada sdr.Marwan untuk dipindah
dan LP.Narkotika ke LP.Pasir Putih, tapi tidak jadi pindah dan uangnya tidak
dikembalikan;

Bahwa yang merancang kandang sapi yaltu Gunawan dan tukangnya ;
Bahwa Pondok di kandang sapi itu digunakan untuk istirahat dan unJuk tempat
makanan ternak;

Bahwa terdakwa waktu pindah ke Nusakambangan Terdakwa Cuma bawa Pin
M.Banking atas nama May Wulandari.
Bahwa setiap pengiriman paket dialamatkan ke Didi Matas petunjuk Kiswanto.
Bahwa yang membawa masuk ke Nusakambangan Memet, lalu Memet diberi
uang;

Bahwa sabu yang 600 gram dari Kapten sudah dibayar, tapi kurang Rp.33 Vz
juta dan akan dfbayar kafau dapat premi;
Bahwa sabu yang 200 gram sdr.buang ke sungal, karena terdakwa ribut dengan
Kapten;

Bahwa selain dengan Kapten, terdakwa kerja sama dengan Yoyo untuk
narkotika;

Bahwa terdakwa pinjam rekening atas nama l^ay Wulandari, karena waktu itu
sedang ribu dengan isteri, dan pakai rekening atas nama Rita karena untuk
membayar pada Kapten;

Bahwa waktu kerja sama dengan Kapten, keuntungan yang terdakwa peroleh 4
milyar sekian;

Bahwa Marwan pernah ke luar negeri, ke Kor^el pada Oktober 2010 dan ke
Malaysia waktunya lupa;
Bahwa pada tanggai 16-7-2009 terdakwa mengirim uang dengan rekening atas
nama May Wulandari ke rekening atas nama Andhlka, uang itu digunakan untuk
bell sapi;
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- Bahwa sebelum masuk LP.Madaeng terdakwa sudah usaha kayu, dan sudah
bangkrut tahun 2003;

- Bahwa terdakwa ditangkap Polda karena memakai narkoba, tahun 2004, putus
2004 dan bebas 2005, di Banjarmasin tahun 2006 karena masalah inex;

- Bahwa terdakwa dipindah dari LP.Banjarmasin ke LP.Narkotika Nusakambangan
tidak diberi kesempatan memberitahu pada keluarga, setelah 2minggu di
Nusakambangan terdakwa pinjam HP pada petugas untuk menghubungi
keluarga;

Bahwa terdakwa minta uang pada istri sehari setelah ada di LP.Narkotika
Nusakambangan;
Bahwa isteri terdakwa ke Nusakambangan 10 hari setelah terdakwa ada di
Nusakambangan;

Bahwa terdakwa minta uang kemudian berikan kepada petugas karena
terdakwa takut disiksa;

Bahwa penyiksaan di LP.Narkotika waktu Terdakwa baru masuk disulut rokok,
dipukul dengan penggaris, dipukul pakai pecut sapi;
Bahwa terdakwa waktu di karantina sdr.tinggal di Blok Akemudian pindah ke
Blok BII dan pindah lagi ke Binker;
Bahwa terdakwa pertama kali ketemu kapten bulan Oktober 2010, lalu
mengadakan ken'a sama, kapten ada barang terdakwa yang menjual dan
membayamya kalau barang laku;
Bahwa terdakwa ditangkap Polisi tWak ada Kalapas, tapi setelah terdakwa
ditangkap baru ada kalapas, selanjutnya dibawa ke Polres dengan Cahyono;
Bahwa di LP.Narkotlka pemah ada peresmlan kandang sapi yaitu tanggal 23-3-
2009, yag hadir Bupati, Kanwil, tapi waktu acara tersebut terdakwa ada di
dalam LP;

Bahwa dana-dana untuk peternakan sapi darl terdakwa;
Bahwa transver dari Amin Sunarta dan Surya Sunarta itu terkait dengan
Narkotlka;

Bahwa Fob pemah minta uang sebanyak Rp.lO juta untuk sidak kanwil dan
Rp.15 juta untuk sidak Dirjen;
Bahwa terdakwa blsa berhubungan dengan Kapten, karena kamar terdakwa dan
kamar Kapten bersebelahan dan setiap transaksl menggunakan M.Banking,
terdakwa dan Kapten mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan dengan napi
lain;

Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini;
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Menimbang, bahwa dipersidangkan telah pula diajukan barang bukti
berupa:

- 4 (empat) kantong plastik wama bening bekas isi sabu yang salah satunya
bertuliskan 99,8 berat 0,006 gram ;

- 2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat;
- 1(satu) pak plastik wama bening ukuran kg ;
- 1 (satu) korek api merk Mariboro;
- 5(lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 wama hitam putih, Nokia sen

1508 warna putih silver, HP merk Huawei wama hitam, Nokia seri Rivj 512
warna hitam silver;

- 1 (satu) kaleng wama biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dtja)
bungkus / paket platlk besar isi sabu masing-masing berat 99,071 gram dan
99,072 gram;

1(satu) kaleng warna kuning komblnasi bunga isi 1bungkus/paket plastik besar
Isi sabu berat 98,819 gram ;

- 1(satu) buah baskom warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baskom warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, iviajelis Hakim
memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa kenal Marwan AdII sebagai Kalapas LP Narkotlka

Nusakambangan sejak masuk ke LP Narkotika Nusakambangan Tanggal 20
Oktober 2008, pindahan dari Banjarmasin;
Bahwa benar Terdakwa menjadi warga binaan dl LP Narkotika
Nusakambangan sejak Tanggal 20 Agustus 2008 pindahan dari LP Banjarmasin
di vonis 8 tahun penjara;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polda Jawa Timur karena memakai narkoba
tahun 2004 diputus 2004 dan bebas 2005, di Banjamiasin tahun 2006 karena
masalah Inac;

- Bahwa benar Terdakwa ditempatkan di Blok A1 bersama 8orang lalu diplndah
dl kamar Bl, kemudlan diplndah lagi di Binker oleh KPLP yang lama - Pak
Indra Pitoy, sebagai pemuka kerja;

- Bahwa benar saksl Syafruddin masuk di LP Narkotika Nusakambangan Buian
April 2009 di tempatkan di Blok penampungan AI hampir 2 buian, lalu
diplndah dl Blok BI hampir 1 buian dan pindah-pindah kamar itu ada surat
tertulis, setelah di blok binker satu (satu blok dengan Hartonl), menempati
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blok binker Bulan 8/9 satu kamar bertiga dengan Sansan, dengan seizin
petugas Pak Indra Pitoy (KPLP) waktu itu;
Bahwa benar Terdakwa dan Capten nfienempati kamar Bimker dan ada fasilitas
berupa kasur busa dan TV yang membeli Napi yang bersangkutan;
Bahwa benar untuk penempatan ruangan/tempat Nap! yang menentukan
adalah KPLP, dan diketahui dan disetujui oleh Kalapas;
Bahwa benar ruang Binker adalah ruangan yang seharusnya dipergunakan
untuk pelatihan kefja para Warga binaan LP (Napi);
Bahwa benar pada Tanggai 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Terdakwa
dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di iuar
tembok Ijpas Narkotika ;

Bahwa benar penangkapan Terdakwa dan Cahyono dilakukan berawai
seminggu sebelumnya telah di peroleh informasi bahwa di Pondok Kandang
Sapi yang terletak di depan sungai (Pondok Kandang Sapi terietak di beiakang
sungai) di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan diindikasikan terjadi
transaksi Narkoba, yang dlperoieh infomasi tersebut.
Bahwa benar pada waktu akan meiakukan panangkapan seorang petugas dari
Polres QIacap bernama Kami minta izin kepada Pos Jaga bahwa akan ada
penggerebekan, dan ketika Itu iangsung masuk ke Gubug disitu teriihat ada
alat seperti cangkul, ada kamar-kamar oleh karena kamar-kamar terkunci saksl
Dani mendobrak sehlngga bisa masuk kamar depan tempat barang-barang dan
ada kamar-kamar lain yang tidak terkunci, iaiu saksl dan Rachmat
mengamankan Cahyono karena akan lari ke depan, setelah Itu saksi minta
untuk buka kamar yang ditempati Cahyono, dan di dalam kamar itu ada
baskom yang dislmpan di lemari, kamar yang satunya lagi dimasuki oleh
teman saksi dan disitu ada Terdakwa dan setelah masuk kamar Terdakwa
ditemukan barang-barang berupa:
- 4(empat) kantong plastik wama bening bekas isi sabu yang saiah satunya

bertuliskan 99,8;

2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat;
- 1(satu) pak plastik wama bening ukuran Va kg;
- 1(satu) korek apt merk Marlboro;
- 5(lima) buah Handphone merk Nokia sen 2112 wama hitam putlh, Nokia

sen 1508 warna putlh biru, Nokia sen 2112 warna putlh silver, HP merk
Huawel warna hItam, Nokia seri RM 512 wama hitam silver;
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Bahwa benar waktu penggeledahan di kamar Cahyono, ditemukan barang
bukti berupa shabu-shabu seberat ±3ons yang dikemas dalam 3kantong
plastik yang ditemukan di dalam baskom 1 pasang dimana dalam baskom
tersebut ditemukan:

- 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua)
bungkus / paket platik besar Is! sabu;

1(satu) kaleng wama kuning kombinasi bunga isi 1bungkus/paket plastik
besar isi sabu;

Bahwa benar sabu-sabu ditaruh di dalam bak plastic sebelumnya disimpan
dalam tanah oleh Cahyono, pada Tanggal 15 Februari 2011 baskom diambil
oleh Cahyono untuk dipakai dan dilsap dengan kawan-kawan yang beketja di
kandang sapl, tapi sebelum sempat disimpan tiba-tiba pada tanggal 16
Pebruari 2011 ada penggerebekan dari Polisi Cilacap;
Bahwa benar saksi Kiswanto pemah menyerahkan paket kepada Terdakwa
sebanyak 3kali, dengan pengirim YIna Jl.Satelit Surabaya ditujukan kepada
Sdr.Didi M, di JI.Kayak Cilacap yang dikirim melalui Tlia, paket tersebut
diserahkan sesuai prosedur yaitu lewat porter dimana Napi yang mendapat
kiriman dipanggil, kemudlan barang tersebut dibuka, setelah itu diserahkan
kepada Napi yang bersangkutan;
Bahwa benar Isi kiriman atau bungkusan yang dimasukkan dalam kardus
sebesar kardus supermi tersebut, yang pertama berisi susu Dancow dalam dos
dan pakaian, yang kedua berisi alat kesehatan dan ke tiga berisi sandal
kesehatan;

Bahwa benar selain ketiga paket tersebut Terdakwa pernah juga menerima 2
paket, 1paket pada akhir Juni dan 1paket pada awal Jull 2010 yang dlkirlm
melalui PO.Rosalla Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, langsung diantar
kepada Terdakwa ketlka berada di Kandang Sapl oleh Slamet Als. Memet
ketika mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotlka;
Bahwa benar sewaktu pengiriman paket tersebut saksi Kiswanto diberl Imbalan
sebesar Rp.lQO.ooo,- ksmudian dibagi kepada saksi Slamet/Mamet
Rp.50.000,-;

Bahwa benar shabu-shabu seberat ± 3 ons Terdakwa memperoleh dari
Syafrudin als.Kapten yang dikirim 2paket pada akhir Juni dan 1paket pada
awal Jull 2009 2 paket kesemuanya seberat ± 600 gram ditaruh dalam 3
kotak, berdasarkan resi kiriman shabu-shabu yang diberitahukan oleh
Syafrudin als.Kapten melalui HP, yang dikirim ke JI.Kayak, Tegal Kamulyan
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Cilacap, dengan alamat Didi Marsudianto, kemudian diantar oleh Slamet atau
Memet kepada saksi Terdakwa dengan cara dibawa langsung ke Kandang Sapi
tidak melalui portir penjagaan LP;

Bahwa benar sabu yang 200 gram terdakwa buang ke sungai, karena
terdakwa ribut dengan Kapten;
Bahwa benar setelah diadakan penggerebekan di kandang Sapi yang dihuni
oleh Terdakwa dan Cahyono dan ditemukan sejumlah barang buktl ada
penyerahan darl LP kepada Polisi yang dituangkan dalam Berita Acara dan
l^arwan Adii selaku Ka. LP pada waktu itu tidak menghalangi-halangi dan
mempersllahkan petugas untuk menggerebek;
Bahwa benar untuk rekontruksi atas perkara tereebut oleh karena rekontmksi
dilakukan setelah bangunan dibongkar, rekontruksi tetap dilakukan di tempat
penangkapan, tidak di dalam pondok;
Bahwa benar Marwan AdII bersama dengan dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan
(Koko/Kakak Terdakwa) telah rnelakukan perjanjian kerja sama untuk untuk
mengadakan perterakan sapi;

Bahwa benar untuk keperluan pembellan sapi Gunawan telah memberikan
uang sebesar Rp.250.000.000,- karena sudah ada keputusan/kesepakatan, dan
Terdakwa telah mengeluarkan sebagaian uang tersebut dan di serahkan
kepada Marwan AdIi untuk keperluan temak Sapi perah dan telah dibelikan
Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan
princian bell Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-
, lalu bell 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-,
kemudian beli sapi 10 ekor di Pasar Hewan yang melakukan pembellan
Marwan AdIi seharga Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5ekor Jenis PO/Putih,
sisa uang dimasukkan rekening Terdakwa yang atas nama May Wulandari
sejumlah Rp. 11.500.000,-;

Bahwa benar selain pembangunan kandang sapi yang diblayai oleh Hartoni
Jaya Buana, dibungun pula pondok dekat kandang sapi yang awalnya akan
dipergunakan untuk Isdrahat, menylmpan makanan sapi, peralatan
petemakan, dan untuk mneyimpan susu sapi, tetapi oleh Terdakwakamar
pondok sapi tersebut telah renovasi dan melengkapinya dengan faasilitas TV
LCD berikut antenna TV, speaker aktif, alat penguat signal, AC Portable,
kulkas, DVD, dan kamar tersebut dipergunakan pula untuk menginap oleh
Terdakwa dan Syafrudln als. Kapten;
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Bahwa benar sekitar bulan Juli 2010 tedualnya Sapi sejumlah 10 ekor seharga
Rp. 90.000.000,- atas perintah Marwan Adii dan dilaksanakan oleh Fob
Budiaono (Kasi Binadik);

Bahwa benar prosedur warga binaan yang akan ke luar Lapas untuk
melakukan kegiatan bekerja yaitu dengan cara, Kasi Bimker yang bertugas
mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan jumlahnya Napi, kemudian
nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani oleh Komandan
Jaga dan portir kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan
kepada Kaiapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau
nfiengawal Napi ke Portir untuk diperiksa dan teliti lagi nama-nama dan jumiah
Napi yang akan keluar, setelah itu Napi diperbolehkan keluar dengan
pengawasan atau pengawalaan;

Bahwa benar Terdakwa dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke
luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun
selanjutnya tidak ditulis, hal tesebut terjadi secara terus menurus dan sudah
menjadi kebiasaan;

Bahwa benar selanjutnya untuk kegiatan di Kandang sapi setiap ke luar Lapas
Terdakwadan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah
secara iisan Ka.LP (l^lanwan Adil) waktu itu dan semua karyawan sudah tahu
jika usaha peternakan sapi adaiah kerja sama antara Kaiapas dengan Hartoni
Jaya Buana;

Bahwa benar untuk keperluan pencatatan Napi yang akan melakukan kegiatan
kerja luar telah disediakan 3buah buku meliputi: 1buku portir, 1buku berita
acara serah terima, 1 buku taporan;

Bahwa benar dalam sehari atau 1ship sebanyak 3kali pergantian masing-
masing bertugas jaga seiama 6jam, termasuk warga binaan yang ke luar dan
masuk dicatat dalam buku yang ada dl penjagaan, kemudian diteruskan ke
KPLP selanjutnya ke Kaiapas;

Bahwa benar dengan tidak dicatatnya Terdakwa dan Cahyono ke luar LP, KPLP
maupun Kaiapas (Marwan AdIi) belum pemah menegur;
Bahwa benar Terdakwa ketja di luar Lapas Tahun 2008, sedangkan sidang TPP
Tahun 2009, Terdakwa bekerja dulu baru ada siding TPP dipimpin oleh Fob
Budiyono selaku Ka. Sle Binadik yang dihadiri oleh Ka.Sie dan Ka.sub Sle;
Bahwa benar sesuai aturan yang ada warga binaan yang boleh dipekerjakan dl
luar tembok LP adaiah yang sudah memperoleh assimilasi Vi, akan tetapi
untuk Terdakwa dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani
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pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan
pimpinan adatah Kalapas (Marwan Adii);
Bahwa benar terkait dengan peternakan Sapi pernah diadakan rapat untuk
menentukan Pemuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar tembok Lapas
dengan pengawalan dan Seksi Keglatan kerja mengusulkan 15 orang termasuk
Hartoni Jaya Buana, dengan ketentuan untuk yang urus temak Sap! memang
harus masuk ke dalam Lapas;
Bahkan benar Terdakwa sudah usulkan oleh Kasie BInadlk menjadi pemuka
kerja dan Izin ke luar dengan SK Kanwll untuk kerja Bimker sebagal Pemuka
tertanggal 24 Jull 2009;

Bahwa benar bag! warga binaan yang akan dipeketjakan di luar atau di dalam
Lapas atas usuian Kasi Binadik kepada Kaiapas, dengan syarat warga binaan
memiliki keahllan dan ketrampilan;

Bahwa benar Terdakwa mempunyal minat dan keahiian di bidang ternak Sapi
terutama mencampur pakan Sapi menjadi kosentrat, dan ahii merawat Kuda;
Bahwa benar Terdakwa pemah menginap di Pondok Kandang sapi sewaktu
ada Sapi yang akan beranak, menglkutl pajuan kuda di daerah Adipala;
Bahwa benar ketika ada kunjungan dari Kanwil/Ka. Div. ke Nusakambangan
telah memanggll Ka.Sie AdmlnistrasI dan Tatib, Binadik, KPLP, menanyakan
tentang keberadaan Sapi, dan kasi Binadik Fob Budiono menjawab bahwa
KoperasI kerja sama dengan pihak m, serta keberadaan Terdakwa di Kandang
Sapi juga ditanyakan yang diberi penjelasan bahwa Terdakwa di Kandang Sapi
dengan pengawalan;

Bahwa benar warga binaan yang menghuni LP Narkotlka Nusakambangan
pada tahun 2010 beijumlah ± 300 orang, dan kurang lebih dari setengah
jumlah Napi tersebut mengunakan HP;
Bahwa benar awalnya pemakaian HP bagi Napi di ruang reglstrasi dengan
diawasi oleh petugas, setelah itu oleh karena banyak yang memakal HP
akhirnya pemakaian HP tidak di ruang registrasi lagi, selanjutnya untuk
mengunakan HP secara pribadi hanya orang-orang tertentu yang dipandang
baik dan loyal terhadap LP, serta pemuka, tetapi setelah itu napi boleh
mengunakan Hp dengan membayar iuaran, untuk penggunaan HP signal tidak
ada, untuk Itu dipasang antena penguat signal di atas plafon atau dipasang di
atas genting dengan memakal tiang setinggi 3meter;
Bahwa benar sejak bulan JunI tahun 2010 sampai September 2010, bagi warga
binaan yang menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kamtib
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(Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kamtib kepada semua karyawan
dengan pembagian yang berfariasi dari Rp.500.000,- sampal dengan
Rp.300.000.- yang kedua terkumpul uang sebesar ± Rp. 8.000.000,-
selanjutnya saksi Nur Mustafidah diperintahkan Pak Untung untuk dibagikan ke
semua pegawai dengan pembagian yang berfariasi dari Rp. 350.000, sampal
dengan Rp.250.000.-;

Bahwa benar atas perintah KPLP antena penguat signal diperintahkan untuk
diturunkan, jika ada pemeriksaan dari TIm/tamu Kementerian atau Kanwil
Hukum dan HAM, dan alat penguat signal dislmpan di gudang dan setelah
tim/tamu pulang, antenna penguat signal dinaikkkan/dlpasang lagi;
Bahwa benar untuk membedakan antena TV dan antenna penguat signal yaitu
antenna TV lebar, sedangkan antena penguat signal lebih kecll memanjang;
Bahwa benar antenna penguat signal dibell dari Purwokerto dengan cara ditltlp
lewat petugas LP, di dalam LP banyak dipasang antena penguat signal dan
tidak kellhatan dari luar namun apabila dillhat dari dalam LP terilhat;
Bahwa benar untuk penggunaan HP dl LP tidak dilarang, tap! ada
mekanlsmenya yaltu sesuai dengan SE Ditjen Pemasyarakatan tanggal 05
Pebruari 2008 No.PAS.15.05.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung
Telepon Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 pernah menelpon i^iarwan
Adii dengan memakai HP;

Bahwa benar transaksi narkotlka antara Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten
berawal ketlka ada pertandlngan sepak bola sejak 17 Agustus 2009 ketika di
LP dl LP SMS Nusakambangan, Syafrudin als.Kapten bertemu dengan kawan
lama bernama Rusmanto saat menjadi Napl di LP Clplnang dan setelah
berblncang-blncang mengenai sabu-sabu, Rusmanto bersedia menyedlakan,
sepulang dari LP SMS Nusakambangan Syafruddin menyampalkan hal tereebut
kepada HartonI Jaya Buaiia, selanjutnya Syafrudin menindaklanjuti dengan
menghubungkan Terdakwa dengan Rusmanto, untuk pengiriman ke
Banjatmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kawan dl LP
Narkotlka bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakal kawan yang ada di luar
LP bernama Johan kemudian ke Dedl (Idai) di Jakarta yang akan menglrimkan
sabu-sabu ke orang Terdakwa bemama Waluyo di Banjarmasin;
Bahwa benar sabu-sabu pertama diklrim akhir Agustus 2010 paket seberat 1
ons/ 100 gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh Syafruddin
als. Capten, dan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu-sabu tersebut teijual;
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Bahwa benar Syafruddin menjual sabu-sabu tei^ebut kepada Terdakwa
seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram (Rp.1.150.000.- per gram), dan
Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga
Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp. 150.000,- per gram);
Bahwa benar Syafruddin dan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut
memperolah untung Rp.100.000.- sampai dengan Rp. 150.000,- per gramnya;
Bahwa benar terdakwa dan Syafruddin ais. Kapten menjuai sabu-sabu da'ri
dalam LP, karena butuh uang untuk biaya hidup di LP yang digunakan untuk
makan-makan, menjamu petugas dll.
Bahwa benar Terdakwa dan Syafruddin ate. Kapten waktu pindah ke
LP.Narkotika mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh petugas LP, katanya
mapram (perpeloncoan);

Bahwa benar Terdakwa minta uang pada istri untuk diberikan kepada petugas
karena terdakwa takut dteiksa dan agar iDendapat fasllitas yang balk, selain itu
juga untuk makan dan untuk membuat kandang sapi;
Bahwa benar setelah barang diterima di tempat tujuan dan laku tetjual,
kemudian saksi Terdakwa membayar dengan cara transfer dengan memakai
Mobile Banking dari rekening atas nama ivjay Wuiandari dan Rita Juniarti
kepada ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Syafrudin als.Kapten ate.
Capten;

Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone M-Banking untuk
menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :
- Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke

rekening BCA l^ay Wuiandari nomor; 0510925874, periode 5Januari 2009
- 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000.-;

- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor: 0510442377 ke rekening BCA May
Wuiandari nomor : 0510925874 periode 5 Januari 2009 - 20-12-2011,
sebesar Rp. 1.204.820.000,-;

- Dan rekening atas nama KENDRI WUAYA yang masuk ke rekening atas
nama MAY WUIANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011, sebesar Rp.
1.623.840.000,-

- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor: 0510111001 ke rekening BCA Rita
Junlati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksl
terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp, 519.140.000,-

Bahwa benar jual beli narkotika jente shabu antara Terdakwa dengan Syafrudin
ate.Kapten, Terdakwa membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan
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menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY
WUUNDARI, yang dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh SYAFRUDIN
ALS.KAPTCN, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan Terdakwa
ditangkap sejumlah Rp.4.676.650.000.- dengan perincian sebagai berikut:
1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,

sejumlan Rp.1.299.500.000.-

- Tanggal 26 Agustus 2009 Rp.27.500.000.-
- Tanggal 30 Agustus 2009 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 2 September2009 Rp.14.500.000.-
- Tanggal 7 September2009 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 8 September 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 10 September 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 11 September2009 Rp.26.000.000.-
- Tanggal 24 September2009 Rp. 9.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 29 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 2 Oktober 2009 Rp.26.000.000.-
- Tanggal 12 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 2009 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 16 Oktober 2009 Rp.16.000.000.-
- Tanggal 23 Oktober 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 26 Oktober 2009 Rp. 5.000.000.-

- Tanggal 6 Nopember 2009 Rp.42.500.000.-
• Tanggal 30 Nopember 2009 Rp.33.000.000.-
• Tanggal 7 Desember 2009 Rp.40.500.000.-
• Tanggal 16 Desember 2009 Rp.67.000.000.-
• Tanggal 22 Desember 2009 Rp.35.000.000.-
• Tanggal 28 Desember 2009 Rp.35.000.000.-

• Tanggal 28 Desember 2009 Rp.25.000.000.-
• Tanggal 4 Januari 2010 Rp. 7.000.000.-
• Tanggal 6 Januari 2010 Rp.40.000.000.-

Tanggal 11 Januari 2010 Rp.27.500.000.-

Tanggal 13 Januari 2010 Rp.15.000.000.-
Tanggal 5 Pebruari 2010 Rp.28.000.000.-
Tanggal 8 Pebruari 2010 Rp.45.000.000.-
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- Tanggal 3Maret 2010 Rp.45.500.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010 Rp, 5.500.000.-
- Tanggal 5 Maret 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 12 April 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010 Rp.42.500.000.-

- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Mel 2010 Rp.72.500.000.-
- Tanggal 31 Mel 2010 Rp.75.000.000.-

2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA, sejumlah Rp.987.000.000.-
- Tanggal 21 Oktober 2009 Rp.12.500.000.-

- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 24 Nopember 2009 Rp.35.000.000.-

- Tanggal 30 Nopember 2009 Rp.32.500.000.-

- Tanggal 4 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-

- Tanggal 4 Desember 2009 Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 14 Desember 2009 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-

- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2009 Rp.25.500.000.-

- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.28.500.000.-
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp.40.000.000.-

- Tanggal 28 Desember 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 29 Desember 2009 Rp.15.000.000.-

- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010 Rp. 7.500.000.-
- Tanggal 29 Januari 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 2 Pebruari 2010 Rp.37.500.000.-
- Tanggal 19 Pebruari 2010 Rp.21.000.000.-
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- Tanggal 1Maret 2010 Rp.10.500.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010 Rp.39.000.000.-

- Tanggal 14 April 2010 Rp. 12.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 27 Mei 2010 Rp.70.000.000.-

3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah
Rp.1.028.200.000.-

- Tanggal 29 Oktober 2009 Rp.53.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 11 Nopember 2009 Rp.50.000.000.-

- Tanggal 10 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.27.000.000.-
- Tanggal 24 Desember 2009 Rp.35.000.000.-

- Tanggal 30 Desember 2009 Rp.70.000.000.-

- Tanggal 13 Januari 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Januari 2010 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 1Pebruarl 2010 Rp.42.500.000.-
- Tanggal 9Pebruarl 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 16 Pebruari 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010 Rp.39.500.000.-
- Tanggal 19 Maret 2010 Rp.21.500.000.-
- Tanggal 30 Maret 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 5 April 2010 Rp.45.500.000.-

- Tanggal 5 April 2010 Rp.13.000.000.-

- Tanggal 12 April 2010 Rp.67.000.000.-

- Tanggal 13 April 2010 Rp.60.000.000.-

- Tanggal 15 April 2010 Rp.45.000.000.-

- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.70.000.000.-

- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.60.000.000.-

- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.75.000.000.-
4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah

Rp.921.200.000.-

- Tanggal 14 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-
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Tanggal 21 Desember 2009 Rp.32.700.000.-
Tanggal 29 Januari 2010 Rp.53.000.000.-
Tanggal 4 Pebruari 2010 Rp.63.000.000.-

Tanggal 5 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-

Tanggal 11 Pebruari 2010 Rp.54.000.000.-
Tanggal 15 Pebruari 2010 Rp.60.500.000.-

Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.20.000.000.-
Tanggal 11 Maret 2010 Rp.47.500.000.-

Tanggal 12 Maret 2010 Rp.51.000.000.-

Tanggal 15 i^laret 2010 Rp.75.000.000.-
Tanggal 15 Maret 2010 Rp.20.000.000.-

Tanggal 19 Maret 2010 Rp.26.500.000.-

Tanggal 14 April 2010 Rp.15.000.000."

Tanggal 19 April 2010 Rp.65.000.000.-

Tanggal 17 Mei 2010 Rp.25.000.000.-
Tanggal 7 Juni 2010 Rp.60.000.000,-

Tanggal 13 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-
cening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239;

sejumlah Rp.304.250.000.~

- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 1Pebruari 2010 Rp.46.000.000.-
- Tanggal 22 Pebruari 2010 Rp.39.000.000.-
- Tanggal 23 Pebruari 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.24.500.000.-
- Tanggal 17 l*1ei 2010 Rp.32.750.000.-

6. Rekening BCA SHERLY THALITA nomor : 7600387248, sejumlah
Rp.102.000.000.-

- Tanggal 7Juni 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.57.000.000.-

7. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054; sejumlaii
Rp.34.500.000.-

- Tanggal 14 Juli 2010 Rp. I.OOO.OOO.-
- Tanggal 17 September 2010 Rp.33.500.000.-
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Bahwa benar jual beli narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan
SYAFRUDIN ALS.KAPTEN, Terdakwa membayar dengan cara transfer Mobile
Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek. 051H96212 atas nama
RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh SYAFRUDIN
AI^.KAPTEN, dari priode tanggai 26 Agustus 2009 sampai dengan Terdakwa
ditangkap sejumiah Rp.1.034.000.000.- dengan perincian sebagai berikut:
1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,

sejumiah Rp.227.000.000.-

- Tanggai 29 l^aret 2010 Rp.74.000.000.-

- Tanggai 20 April 2010 Rp.33.000.000.-
- Tanggai 26 April 2010 Rp.20.000.000.-

- Tanggai 6 Mei 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggai 14 Mei 2010 Rp.25.000.000.-

2. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumiah
Rp.215.000.000.-

- Tanggai 31 Maret 2010 Rp.60.000.000.-

- Tanggai 13 April 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggai 15 April 2010 Rp. 15.000.000.-

- Tanggai 26 April 2010 Rp.70.000.000.-
3. Rekening BCA SELPIH nomor ; 1080884610, sejumiah

Rp.158.000.000.-

- Tanggai 3 Mei 2010 Rp.63.000.000.-

- Tanggai 31 Mei 2010 Rp.30.000.000.-
- Tanggai 9 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

4. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054; sejumiah
Rp.100.000.000.-

- Tanggai 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggai 18 Mel 2010 Rp.50.000.000.-

5. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA, sejumiah Rp.289.000.000.-

- Tanggai 24 Mei 2010 Rp.65.000.000.-

- Tanggai 22 Junl 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggai 28 Jull 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggai 9 Agustus 2010 Rp.74.000.000.-

6. Rekening BCA KOMING DEWl SAPTA nomor : 2270146239,
sejumiah Rp.145.000.000.-
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- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.40.000.000.-

- Tanggal 8 JunI 2010 Rp.40.000.000.-

- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.65.000.000.-
Bahwa benar Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama May
Wulandari, berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan
Terdakwa Tahun 2007 saat diajak oleh kakak May Wulandari bernama Rita
Juniati keperluan besuk suaminya, lalu pada Bulan Juli Terdakwa meminta
tolong May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May
Wulandari;

Bahwa benar May Wulandari untuk membuka rekening May Wulandari diberi
uang Rp. 550.000,- dengan fasilitas M. Banking, sedangkan uang Rp. 50.000,-
digunakan untuk membeli kartu perdana XL untuk M-Banking, setelah sepuluh
hari kemudian rekening seri platinum M. Banking dan ATM sudah jadi
selanjutnya May Wulandari serahkan kepada Terdakwa pada saat besuk kakak
ipar;

Bahwa benar setahu May Wulandari Terdakwa dipidana kasus Kayu kata kakak
ipar May Wulandari, sedangkan kakak ipar May Wulandari kasus Narkotika,
May Wulandari tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai usaha besi tua.
Bahwa benar May Wulandari pernah menerima uang melalui transfer sebanyak
7 kali dari rekening May Wulandari ke Rekening May Wulandari dan May
Wulandari tahu itu dari Terdakwa karena pada saat akan transfer Terdakwa
telpon dulu ke May Wulandari.

Bahwa Terdakwa pernah diberi uang kepada May Wulandari melalui transfer
Rp. 1.000.000,- sampal Rp. 1.500.000,- dan pada saat lebaran sebesar Rp.
2.500.000,- dan uang-uang yang May Wulandari terima dari Terdakwa May
Wulandari pernah meminta namun May Wulandari bilang pinjam untuk
menebus dan terakhir May Wulandari menerima transfer Bulan Februari 2011
kemudian Tanggal 9Maret 2011 May Wulandari ditangkap;
Bahwa benar buku tabungan atas nama May Wulandari teiah dikembailkan
oleh Terdakwa kepada Saksi May Wulandari pada Tanggal 7 Maret 2011,
dengan permlntaan agar diprint out untuk transaksi 3 (tiga) bulan terakhir
(dari Januari sampal dengan Maret 2011) dan dikirimkan kembali kepada
Terdakwa, tetapi hasil print tersebut saksi May Wulandari tidak kirim ke
Terdakwa karena diambll oleh petugas BNN;
Bahwa benar May Wulandari mendapat kiriman/transfer dari Terdakwa
sebanyak 4X(empat kali) dengan jumlah total sekitar Rp.9.250.000,-
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Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh
Terdakwa untuk mentransfer ke Rekening Andhika Permana, dengan
perincian sebagai berikut:

- Tanggal 11-6-2009 kirim Rp. 5.900.000,- untuk beli senapan angin untuk
Marwan Adii.

- Tanggal 16-07-2011 kirim Rp. 30.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu
atas permintaan Marwan Adii.

- Tanggal 22-01-2011 kirim Rp. 10.000.000,- untuk untuk apa saja saksi tidak
tahu atas permintaan Marwan Adii.

Tanggal 01-11-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu
atas permintaan Marwan Adii.

Tanggal 02-11-2011 kirim Rp. 5.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu
atas permintaan Marwan Adii.

- Tanggal 24-11-2011 kirim Rp. 38.000.000,- untuk untuk apa saja saksi tidak
tahu atas permintaan Marwan Adii.

Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh
Terdakwa untuk mentransfer ke Rekening Dhiko Aldila Dirgantara, dengan
perincian sebagai berikut:

- Tanggal 18-10-2010 kirim Rp. 7.500.000,- untuk pembelian Hand Phone
Samsung Galaxy untuk dan atas pemiintaan Marwan AdII;

- Tanggal 03-12-2010 kirim Rp, 6.500.000,- untuk pembelian Hand Piione
Black Berry untuk dan atas permintaan Marwan Adii;

Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh
saksi Terdakwa untuk ment-ansfer ke Rekening Rfnal Komial, dengan
perincian sebagai berikut:

Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk membell anak sapi atas
permintaan Marwan Adii.

Bahwa benar rekening atas nama Rita Junlati sampai dikuasai Terdakwa
awalnya pada waktu Rita Junlati membesuk suamlnya di tahanan Poida
Banjarmasin, Tahun 2006, suami Rita Juniatl kena kasus Imex, perkenaian di
ruang besuk antara Rita Junlati dengan dengan cara Terdakwa menyapa
dengan mengatakan : "Isteri Dani";
Bahwa benar Rita Junlati masih berhubungan dengan Hartonl Jaya Buana,
sekitar bulan Pebruari 2010 Terdakwatelpon dari Nusakambangan, waktu itu
Terdakwaminta dikirimi makanan tape, kemudian pada tanggal 22 Maret 2010
Terdakwa menelpon, dari LP. Nusakambangan dan posisi Rita Juniati ada di
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jalan, Terdakwa minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati sanggupi
kemudian hari itu juga saksi ke BCA Banjarmasin;
Bahwa benar untuk pembuatan rekening atas nama Rita Juniati yang
dipergunakan Hartoni Jaya Buana, Rita Juniati pada itu juga dikirimi uang
Rp.10.000.000,- oleh Terdakwa ke nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain
dan untuk membuka rekening mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal
Rp. 700.000,-;

Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM
platinum dan M-Banking selesai, Rita Juaniati malam hari langsung dikirim ke
Terdakwa lewat TIKI alamat Cilacap;
Bahwa benar Terdakwapemah mengirim uang kepada Rita Juniati sebanyak 3
kah pada tahun 2010 yaitu 2juta, 1juta dan 2juta, jumiah seluruhnya Rp.
5.000.000,- mendapatkan pula uang dari May Wulandari kiriman dari Hartoni
Jaya Buana;

Bahwa benar Rita Juniati mendapatlcan imbalan dari Terdal<wa pada saat
proses pembukaan rekening atas nama Rita Juniati, dapat dari uang yang
masuk ke rekening saksi Rita Juniati dan di kembalikan kepada Saksi Terdakwa
Rp. 8.250.000,-

Bahwa benar dari rekening atas nama Rita Juniati telah dipergunakan oleh
Terdakwa untuk mentransfer ke Rekening Andhika Pemiana, dengan
perincian sebagai berikut:

- Tanggal 28-6-2010 kirim Rp. 26.000.000,- untuk beli kursi pljat elektronik
untuk Marwan Adii .

- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 12.000.000,- untuk beli tanah di Bogor;
- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 40.000.000,- untuk beli tanah di Bogor;
- Tanggal 27-01-2011 kirim Rp. 35.000.000,- untuk beli tanah di Bogor;
Bahwa benar rekening yang dipakai oleh Syafrudin als.Kapten als. Capten
daiam transaksi Narkotika dengan Terdakwa adalah rekening atas nama yaitu :
1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,
2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA,
3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT.,
4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610,
5. Rekening BCA KOMING DEWISAPTA nomor: 2270146239,
6. Rekening BCA SHERLY THALTTA nomor: 7600387248,
7. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor: 7600389054;
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Bahwa benar Syafrudin als.Kapten als. Capten memperoleh ke 7(tujuh) nomor
rekening, ATM dan M-Banking tersebut dengan cara menyuruii dibukakan
rekening oleii isteri Syafruddin bernama Komong Dewi Sapta Oktarina, Saifui
Abu Gosaia (kemanakan Syafrudin ais.Kapten), dan Asep Tapa hidayah
(sepupuh Syafrudin ais.Kapten) untuk membuat dengan aiasan untuk
keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang iainnya saksl Syafmdin
ais.Kapten ais. Capten membeii dari Napi di LP Narkotika;
Bahwa benar Syafrudin ais.Kapten tidak tahu dengan pemilik rekening atas
nama Seipih, Sesiiia Natalie, karena MBanking tersebut dibeii di daiam LP, dari
warga binaan seperti Daeng l^iansur dan Han, dengan harga rekening per
paketnya Satu set ± Rp. 2.000.000,-;
Bahwa benar terdakwa dan saksi HadI Sunarto ketemu di Nusakambangan
pada bulan Agustus 2010 di LP BesI seklra jam.11.00 WIB, dalam rangka
Paskah, kemudian saksi Hadi Sunarto mengajak terdakwa ke kamar saksi
selama 1jam saksi Hadi Sunarto bersama terdakwa memakai sabu-sabu;
Bahwa benar Terdakwa dengan saksl Hadi Sunarto telah melakukan jual bell
sabu, setiap 10 gram dengan harga Rp.12.000.000,-, pesan lewattelpon;
Bahwa benar saksi Hadi Sunarto pernah menjual ektasi kepada terdakwa,
sebanyak 3.000 butir pada tahun 2010 dengan harga Rp.60.000,- tiap butir,
ektasi tersebut saksl Hadi Sunarto atas permintaan terdakwa dikirim ke
Banjarmasin, sebanyak 2kali, yaitu sebanyak 1.000 butir dan 2.000 butir;
Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Hadi Sunarto untuk menyerahkan sabu-
sabu dan ekstasi tersebut meiaiul tamping dari LP.BesI yang, kemudian
diserahkan kepada tamping terdakwa;
Bahwa benar untuk pembayaran sabu-sabu dengan menggunakan i^-Banking
menggunakan rekening atas nama l^lay Wulandari dan saksi Hadi Sunarto
menggunakan rekening atas nama Teguh Prayitno;
Bahwa benar Syafruddin dengan ATM dan MBanking tersebut selain untuk jual
bell narkoba, dipakal pula untuk menglrim ke rekening Marwan Adii pernah
mentransfer uang ke rekening BCA No. 6805000426 atas nama Andhlka
Permana atas permintaan Marwan AdIi, pengirlman permintaan sejumlah uang
tersebut dengan cara transfer melalui nomor rekening yang diberikan oleh
Marwan AdIi, dengan perinclan sebagal berikut:

1. Tgl. 17 September 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- dari rekening BCA No.
2270146239 Atas nama Koming Dewi Sapta.
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2. Tgl. 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA No.
1080884610 Atas nama Selpih.

3. Tgl. 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No.
7420146951 Atas nama Sesilia Natalie.

4. Tgl. 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No.
7600389054 Atas nama Sesilia Natalie.

5. Tgl. 17 September 2010 sejumlah Rp. lO.OOO.OOO,- dari Rekening No.
0073080816 Atas nama Saipul Abu Gozala.

6. Tgl. 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening No.
7600389054 Atas nama Salia Natalie.

Bahwa benar uang-uang yang telah transfer syafruddin ke rekening Andhika
Pemiana, untuk kebutuhan Marwan Adii dan juga pernah member! THR
kepada Marwan AdII berupa uang kontan sebesar ±Rp. 15.000.000,-, dan
seteiah selesai mentransfer Syafrudin ais.Kapten memberitahukan kepada
Mawan AdIi melalui SMS yang berbunyi: "Sudah dikirim" dan dijawab oleh
Marwan AdIi: "Terima kasih".

Bahwa benar Marwan AdII telah memlntah nomor rekening Andhika Pemiana,
Dhiko Aldila Dirgantara, dan memberikan kepada Terdakwa dan kepada
Syafrudin ais.Kapten Marwan Adii memberikan nomor rekening Andhika
Permana, untuk mentransfer sejumlah uang atas permintaan Marwan AdIi;
Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2010, Marwan AdIi telah memberikan
uang sebesar Rp. 185.000.000.- dan uang tersebut dimasuk ke Bank dengan
cara meminta Rinal Komlal untuk membuka rekening di Bank BCA Cab.Cllacap,
karena Indentitas (iCTP) Marwan AdIi ketinggalan di Bekasi ;
Bahwa benar rekening BCA atas nama Rinal Komial tersebut dikuasai oleh
Marwan AdIi, dan telah memberikan nomor rekening tersebut kepada
Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang atas permintaan Marwan Adli,
yaitu dari rekening May Wulandari pada tanggal 24 Januari 2011 sejumlah
Rp.15.000.000.-;

Bahwa benar rekening BCA atas nama Rinal Kornlal yang dikuasai oleh Marwan
Adli telah di pergunakan untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening
atas nama Andhika Permana sebanyak 2 kali yaitu:
1. Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 25.000.000,-
2. Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 25.000.000,-
Bahwa benar 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotlka jenis sabu-sabu seberat
99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, miliki Terdakwa
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Alias TONI Alias GIAM HWH LIANG, setelah dilalcuican pemeriksaan secara
Laboratoris di Puslabfor Baresl«rim Poiri Cabang Semarang, sabu-sabu tereebut
posltif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor
urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Uboratoris KriminalisHk Puslabfor
Bareskrim Poiri Cabang Semarang Nomor: Lab : 217/KNF/n/20H tanggal 24
Februari 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang
terungkap tersebut, akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak
terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa
terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, subsidarltas dan komulatif
(campuran), sehingaa l^iajelis Hakim akan mempertimbang seluruh dakwaan
tersebut satu persatu yaitu :

KESATU:

Primair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaiaud daiam pasa! 114 ayat (2) Jo pasa! 132 ayat (1) UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NaHtotika.
Subsidair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud daiam pasai 112 ayat (2) jo pasai 132 ayat (1) UU Rl
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN,

KEDUA:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud daiam pasai 137 huruf b UU/a Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika,

ATAU,

KETIGA:

Perbuatan terdaima diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud daiam pasai3ayat (1)jopasai10UU R.L Nomor; 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pembenntasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim teriebih dahulu akan
mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2)
jo pasal 132 ayat (1) UU R1 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual bell, menukar, menyerahkan, atau menerlma Narkotika
Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi l (satu) kilogram atau
meleblhl 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5
(lima) gram;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika;

Ad.l. Unsur: Setiaporang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398
K/Pld/1994 tanggal 30 Juni 1995 termlnologi kata ''setiap orang"
dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum
yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu
perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala
tlndakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah
dihadapkan Terdakwa bernama GIAM HWEI uang Alias TONI Alias
HARTONI JAVA BUANA, yang Identltasnya lengkap termuat dalam awal
berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama
persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya
persidangan serta dapat memberlkan tanggapan terhadap keterangan saksi-
saksi, serta memberlkan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan
baik dan lancar sehlngga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan
perOmbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf
maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar
terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini
masih perlu dibuktlkan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan
suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika
benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang
memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan
sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa

Hal 99 dari 143 hal. Putusan No.ll9/Pid.Sus/2011/PN.Clp



adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;
Menirflbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu

mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
apakali pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitati
terdakwa;

Ad2. Unsur : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau meleblhi 5 (lima) batang pohon
atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

l^enimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif, artinya cukup
salah satu elemen yang terkandung dalam unsur Ini telah terbukti terhadap
perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur
ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal
sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mempetjelas penguraian unsur
tindak pidana yang dimaksud berkenaaan dengan pasal 114 ayat (1) UU
RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan
menguraikan beberapa definisi sebagai berlkut:
- Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2

(dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam
art! materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam
Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", menjeiaskan "Menurut ajaran

wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang
sebagai bersifat wederrechteliqk (melawan hukum) apabila perbuatan
tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu
delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk
dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai
wederrechtelitjk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai
dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau
menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

- Senada dengan pendapat Lamintang di atas. Prof. Satochid Kartanegara
menegaskan: "Wederrechtelitjk formil bersandar pada undang-undang,
sedangkan wederrechtelitjk materil bukan pada undang-undang namun
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pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa
yang dinamakan algemene beginsel".

Lebih lanjut Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum" antara
lain:

1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan
masyarakat mengenal orang lain atau barang;

2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-
undang;

3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4) Bertentangan dengan hak orang lain;
5) Bertentangan dengan hukum objektif".
Berkaltan dengan Itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau
penggunaan Narkotika harus mendapatkan Izin khusus atau persetujuan
dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8ayat (1) jo. Pasal 36
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut di
bawah ini:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum"
yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan
perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum
tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam
kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
tanpa izin dan atau pereetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,
yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari
melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1di atas yang

dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009
adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti
elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil
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sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum
formil dan melawan hukum materiil.

3. Bahwa dalam Pasa! 11 (i) Menteri memberi izin khusus untuk
memproduksi Narkotika kepada Industrl Farmasi tertentu yang telah
memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelati diiakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
i^enimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, balk sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau peirubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghllangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersldangan,
Terdakwa sebagai warga binaan LP Narkotika Narkotika Nusakambangan
sejak tanggal 20 Oktober 2008, plndahan darl LP Teluk Dalam Banjarmasln di
vonis 8 tahun penjara dalam kasus Narkotika telah berkenalan dengan
Syafrudln als.Kapten yang juga sebagai warga binaan LP Narkotika
Nusakambangan sejak bulan April 2009, plndahan dari LP Ciplnang dalam
kasus Narkotika, setelah berplndah blok mulai dari blok maplnaling akhirnya
Terdakwa dan Syafrudln als.Kapten ditempat dl blok yang yang sama yaltu dl
blok BImker (kamar yang berbeda), dengan fasllltas kasur busa dan TV,
untuk penempatan ruangan/tempat Napl yang menentukan adalah KPLf^
(seizin petugas Indra Pitoy/KPLP waktu Itu), diketahui dan disetujui oleh
Kalapas, dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tldak di
tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan
untuk menyimpan alat-alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja
para Warga binaan LP (Napi);

l^enimbang, bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Syafrudln
als.Kapten tersebut akhirnya terjadlnya kesepakatan untuk melakukan jual
bell aual bell) Narkotika jenis sabu-sabu, bahwa berawal ketika ada
pertandingan sepak bola pada 17 Agustus 2009 ketika dl LP SI^S
Nusakambangan, Syafrudin als.Kapten saat menjadi Napi bertemu dengan
kawan lama di LP Ciplnang bernama Rusmanto dan setelah berblncang-
blncang mengenal shabu-shabu, Rusmanto bersedia menyedlakan, bahwa
sepulang darl LP SMS Nusakambangan Syafrudln als.Kapten menyampalkan
hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Syafrudln als.Kapten
menlndaklanjuti dengan menghubungkan Terdakwa dengan Rusmanto, untuk
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pengiriman ke Banjarmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan
kepada kawan di LP Narkotika bernama Acuan (warga binaan) untuk
dicarikan pakai orang yang ada di luar LP, dan Acuan memberikan orang
yang bemama Johan dan Dedl (Idai) di Jakarta yang akan mengirimkan
sabu-sabu ke orang Terdakwa bernama Waluyo di Banjarmasin;

l^enimbang, baliwa sabu-sabu pertama dikirim Syafruddin als. Kapten
akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons/ 100 gram berdasarkan resi
pengiriman yang diberikan oleh Syafruddin als. Capten, dan dibayar oleh
Terdakwa setelah sabu-sabu tersebut tetjual, dan Syafrudin als.Kapten
menjual sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.115.000.000.- per
100 gram/ons (Rp.1.150.000.- per gram), Terdakwa menjual sabu-sabu
tersebut di Banjamiasin seharga Rp. 125.000.000.- per 100 gram/ons
(Rp.1.250.000,- per gram), dan Syafrudin als.Kapten dan Terdakwa dalam
jual beli sabu-sabu tersebut memperolah untung Rp. 100.000.- sampai
dengan Rp. 150.000,- per gramnya;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 1330
wib, Terdakwa dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang
berada di luar tembok Lapas Narkotika, penangkapan Terdakwa dan Cahyono
dilakukan berawal seminggu sebelum penangkapan Polisi telah memperoleh
infbmiasi bahwa di Pondok Kandang Sapi yang terletak di depan sungai
(Pondok Kandang Sapi terletak di belakang sungai) di llngkungan LP
Narkotika Nusakambangan diindikasikan tetjadi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan panangkapan seorang
petugas dari Polres Cilacap bernama Kami minta izin kepada Pos Jaga bahwa
akan ada penggerebekan, oleh karena kamar-kamar terkunci selanjutnya
saksi Dani mendobrak kamar depan, dan ketika petugas dari Polres Cilarap
masuk ke Gubug terlihat ada alat seperti cangkul, ada kamar-kamar, tempat
barang-barang, dan saksi Dani bersama saksi Rachmat mengamankan
Cahyono karena akan lari ke depan, setelah itu saksi Dani minta untuk buka
kamar yang ditempati Cahyono, dan di dalam kamar Cahyono ditemukan:
- 1(satu) pasang baskom plastik saling menutupl dalam lemari Cahyono, di

dalam terdapat:

>1(satu) kaleng wama biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2(dua)
bungkus/paket platik besar berisi sabu;

> 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket
plastik besar Isi sabu;
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dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar yang ditempati Terdakwa
ditemukan barang-barang berupa:

4(empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya
bertuliskan 99,8;

2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat;
- 1(satu) pak plastik warna bening ukuran lA kg ;
- 1(satu) korek apl merk Marlboro;

5 (lima) buah Handphone yaltu Handphone merk Nokia seri 2112 warna
hitam putih, Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putlh
silver, HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri Rl^i 512 warna hitam
Silver;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan dalam baskom plastik yg
ditemukan di kamar Cahyono, sebelumnya disimpan/disembunyikan dalam
tanah oleh Cahyono, tetapi pada Tanggal 15 Februari 2011 atas perintah
Terdakwa baskom diambil oleh Cahyono dan di serahkan kepada Terdakwa
•dan mengambil sabu-sabu secukup untuk dipakai dengan cara diisap dengan
kawan-kawan yang bekerja di kandang sapi, tapi sebelum sempat disimpan,
tiba-tiba pada tanggal 16 Pebruari 2011 ada penggeledahan dari Polis'i
Cilacap;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-
sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram,
mihk Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor
Bareskrim Poiri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung
metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU
R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim PoIri Cabang
Semarang Nomor: Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Menimbang, bahwa sabu-sabu mlllk Terdakwa tersebut diperoleh dari
Syafrudin als.Kapten yang dikirim 2paket, yaltu 1paket pada akhir Juni dan
1 paket pada awal Jull 2010 (2 paket kesemuanya seberat ± 600 gram
ditaruh dalam 3 kotak), berdasarkan resi kiriman sabu-sabu yang
diberitahukan oleh Syafrudin als.Kapten melalui HP, yang dikirim ke JI.Kayak,
Tegal Kamulyan Cilacap, dengan alamat Didi Marsudianto melalui PO.Rosalia
Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, kemudian diantar oleh Slamet atau
Memet kepada Terdakwa dengan cara dibawa langsung ke Kandang Sapi
tidak melalui portir penjagaan LP, bahwa sabu-sabu seberat ±3ons (300
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gram), adalah sisa dari sabu-sabu seberat ±600 gram, dimana sebagaian
telah dipakai, dipetjual belikan di lingkungan LP Nusakambangan, dan
sebagian (± 200 gram), telah di buang di sungal dibelakang pondok sapi oleh
Hartoni Jaya Buana;

Menimbang, bahwa setelah selesai diadakan penggerebekan dan
penangkapan jam 17.00 wib di kandang Sapi terliadap diri Terdakwa dan
Cahyono, Pondok Kandang Sapi, tidak dipasang Police Line, karena tempat
kejadian di luar Lapas dan keesokan harinya pun tidak dibuat Police Line,
untuk rekontruksi atas perkara tersebut oleli karena rekontruksi dilakukan
setelah bangunan dibongkar, rekontruksi tetap dilakukan di tempat
penangkapan, tidak di dalam pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten untuk
memperlancar atau mempermuda dalam melakukan jual bell Narkotika jenis
sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA
yang dilengkapi dengan fasilitas M-Banking, bahwa Terdakwa dan Syafrudin
als.Kapten memperoleh nomor rekening tersebut dengan cara:

Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama i^lay Wulandari,
berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan TerdakwaTahun
2007 saat diajak oleh kakak May Wulandari bernama Rita Juniati untuk
membesuk suaminya, lalu pada bulan Juli 2007 Terdakwameminta tolong
May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May
Wulandari, dengan memberi uang sejumlah Rp. 550.000,-, Rp.500.000.-
untuk saldo awal, sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu
perdana XL guna M-Banking, setelah sepuluh hari kemudian buku rekening
sen platinum dengan fasilitas M. Banking dan ATM serahkan kepada
Terdakwa;

Terdakwa nnemperoleh nomor rekening atas nama Rita Juniati, yaitu
pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa meneipon, dari LP.
Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati
menyanggupi, dan hari itu juga Rita Juniati ke BCA Banjamiasin, dan
Terdakwa mengirimkan Rita Juniati uang sejumlah Rp.10.000.000,- ke
nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening
mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,- pada
tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan M-
Banking selesai, Rita Juaniati malam hari langsung dikirim ke Terdakwa
lewat TIKI alamat Cilacap;
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Syafhidin als.Kapten als. Capten memperoleh nomor rekening BCA,
ATM dan M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada
isten Syafrudin als.Kapten bemama Komong Dewi Sapta Oktarina, Saiful
Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa HIdayah
(sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat dengan alasan untuk
keperluan makan, selebilinya nonfior rekening yang lainnya Syafrudin
als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng Mansur dan
Han, dengan harga rekening per paketnya/satu set ±Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, batiwa terhadap buku rekening atas nama i^ay
Wulandari yang dikuasai oleh Terdal^a telali dikembalikan oleh Terdakwa
kepada Saksi May Wulandari pada Tanggal 7Maret 2011, dengan permintaan
agar diprint out untuk transaksi 3(tiga) bulan terakhir (dari Januari sampai
dengan Maret 2011) dan dlkirimkan kembali kepada Terdakwa, tetapi hasil
print tersebut saksi May Wutandari tMak kirim ke Terdakwa karena diambit
oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa nomor rekening BCA yang dikuasai oleh
Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten tereebut, dengan mempergunakan Hand
Phone (HP), Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten melakukan komunikasi
untuk penglriman sabu-sabu dan pengiriman (transfer) sejumlah uang ke
berbagai nomor rekening BCA yang telah dilengkapi M-Banking;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima di tempat tujuan dan laku
tetjual, kemudian saksi Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening atas
nama May Wulandari dan Rita JuaniatI menerima pembayaran sabu-sabu dari
Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dan rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke
rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5 Januari
2009 - 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000.-;

- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA
May Wulandari nomor: 0510925874 periode 5Januari 2009 - 20-12-2011,
sebesar Rp. 1.204.820.000,-;

- Dari rekening atas nama HENDRI WDAYA yang masuk ke rekening atas
nama MAY WUI^NDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011, sebesar Rp.
1.623.840.000,-

- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA
Rita Juniati nomor: 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi
terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-
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- Jumlah seluruhnya Rp.9.686.685.000.-

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu oleh
Terdakwa di Banjaimasin, Terdakwa telah membayar kepada Syafrudin
als.Kapten dengan cara transfer melalui Mobile Banking dengan
menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama May
Wulandan, yang diklrim ke No Rekening yang diberlkan oleh Syafrudin
als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan Tetxiakwa
dltangkap sejumlah Rp.4.676.650.000.- dengan perinclan sebagal berlkut:
1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,

sejumlan Rp.1.299.500.000.-

- Tanggal 26 Agustus 2009 Rp.27.500.000.-
- Tanggal 30 Agustus 2009 Rp.20.000.000.-

- Tanggal 2September 2009 Rp.14.500.000.-
- Tanggal 7 September 2009 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 8 September 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 10 September 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 11 September 2009 Rp.26.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009 Rp. 9.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 29 September 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 2 Oktober 2009 Rp.26.000.000.-
- Tanggal 12 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 2009 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 16 Oktober 2009 Rp.16.000.000.-

- Tanggal 23 Oktober 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 26 Oktober 2009 Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 6 Nopember 2009 Rp.42.500.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009 Rp.33.000.000.-
- Tanggal 7 Desember 2009 Rp.40.500.000.-
- Tanggal 16 Desember 2009 Rp.67.000.000.-

- Tanggal 22 Desember 2009 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 4 Januari 2010 Rp. 7.000.000.-

- Tanggal 6 Januari 2010 Rp.40.000.000.-
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- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.27.500.000.-
Tanggal 13 Januari 2010 Rp. 15.000.000.-

- Tanggal 5Pebruari 2010 Rp.28.000.000.-
- Tanggal 8 Pebruari 2010 Rp.45.000.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010 Rp.45.500.000.-

Tanggal 3 Maret 2010 Rp. 5.500.000.-
- Tanggal 5Maret 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 12 April 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010 Rp.42.500.000,-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Mel 2010 Rp.72.500.000.-
- Tanggal 31 Mel 2010 Rp.75.000.000.-

2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA, sejumlah Rp.987.000.000.-

- Tanggal 21 Oktober 2009 Rp.12.500.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 24 Nopember 2009 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 14 Desember 2009 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2009 Rp.25.500.000. •
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.28.500.000.-
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 29 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp. 15.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
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- Tanggal 18 Januari 2010 Rp. 7.500.000.-
- Tanggal 29 Januari 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 2 Pebruarl 2010 Rp.37.500.000.-
- Tanggal 19 Pebruarl 2010 Rp.21.000.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010 Rp.10.500.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010 Rp.39.000.000.-

- Tanggal 14 April 2010 Rp.12.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Mel 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 27 Mel 2010 Rp.70.000.000.-

3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah
Rp.1.028.200.000.-

- Tanggal 29 Oktober 2009 Rp.53.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 11 Nopember 2009 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 10 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.27.000.000.-
- Tanggal 24 Desember 2009 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 30 Desember 2009 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 13 Januari 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Januari 2010 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.42.500.000.-
- Tanggal 9 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 16 Pebruarl 2010 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010 Rp.39.500.000.-
- Tanggal 19 Maret 2010 Rp.21.500.000.-
- Tanggal 30 Maret 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 5 April 2010 Rp.45.500.000.-
- Tanggal 5April 2010 Rp. 13.000.000.-
- Tanggal 12 Aprii 2010 Rp.67.000.000.-
- Tanggal 13 April 2010 Rp.60.000.000.-

- Tanggal 15 April 2010 Rp.45.000.000.-
- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.60.000.000.-
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- Tanggal 9Agustus 2010 Rp.75.000.000.-
4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlali

Rp.921.200.000.-

Tanggal 14 Desember 2009 Rp. 15.000.000.-

Tanggal 21 Desember2009 Rp.32.700.000.-
Tanggal 29 Januari 2010 Rp.53.000.000.-
Tanggal 4 Pebruari 2010 Rp.63.000.000.-
Tanggal 5 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-

Tanggal 11 Pebruari 2010 Rp.54.000.000.-

Tanggal 15 Pebruari 2010 Rp.60.500.000.-
Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.20.000.000.-

Tanggal 11 Maret 2010 Rp.47.500.000.-

Tanggal 12 Maret 2010 Rp.51.000.000.-
Tanggal 15 l^aret 2010 Rp.75.000.000.-

Tanggal 15 Maret 2010 Rp.20.000.000.-
Tanggal 19 Maret 2010 Rp.26.500.000.-
Tanggal 14 April 2010 Rp.15.000.000.-

Tanggal 19 April 2010 Rp.65.000.000.-

Tanggal 17 Mei 2010 Rp.25.000.000.-
Tanggal 7 Juni 2010 Rp.60.000.000.-
Tanggal 13 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-
kening BCA KOMING DEWl SAPTA nomor : 2270146239,

sejumlah Rp.304.250.000.

- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 1Pebruari 2010 Rp.46.000.000.-
- Tanggal 22 Pebruari 2010 Rp.39.000.000.-
- Tanggal 23 Pebruail 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.24.500.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.32.750.000.-

6. Rekening BCA SHERLY THALnA nomor : 7600387248, sejumlah
Rp.102.000.000.-

- Tanggal 7Juni 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.67.000.000.-
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7. Rekening BCA SALLIA MEUNIE nomor : 7600389054; sejumlah
Rp.34.500.000.-

- Tanggal 14 Juli 2010 Rp, I.OOO.OOO.-
- Tanggal 17 September 2010 Rp.33.500.000.-

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu oleh
Terdakwa di Banjarmasin, Terdakwa membayar kepada Syafrudin alsXapten
dengan cara transfer melalui Mobile Banking dengan menggunakan rekening
BCA No Rek. 0511196212 atas narna RITA JUNIATT dan diklrim ke No
Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26
Agustus 2009 sampal dengan Terdakwa ditangkap sejumlah
Rp.1.134.000.000.- dengan perincian sebagai berikut:
1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,

sejumlah Rp.227.000.000.-

- Tanggal 29 Maret 2010 Rp.74.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010 Rp.33.000.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 6 |V|ei 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 14 Mei 2010 Rp.25.000.000.-

2. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah
Rp.215.000.000.-

- Tanggal 31 Maret 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 13 April 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 April 2010 Rp.15.000.000.-

- Tanggal 26 April 2010 Rp.70.000.000.-
3. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah

Rp.158.000.000.-

- Tanggal 3 Mel 2010 Rp.63.000.000.-

- Tanggal 31 Mel 2010 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 9Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

4. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054; sejumlah
Rp.100.000.000.-

- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-

5. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA, sejumlah Rp.289.000.000.-
- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.65.000.000.-
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Tanggal 22 Juni 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 28 Juli 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 9Agustus 2010 Rp.74.000.000.-

6. Rekening BCA KOMING DEWI SAI^A nomor : 2270146239
sejumlah Rp.145.000.000.- '

Tanggal 7Juni 2010 Rp.40.000.000.-
Tanggal 8Juni 2010 Rp.40.000.000.-
Tanggal 14 Juni 2010 Rp.65.000.000.-
Menlmbang, bahwa berdasarkan uralan penglrim uang Terdakwa

kepada Syafrudin ais. Kapten dalam jual bell sabu-sabu sejumlah
Rp.5.810.650.000.-, Terdakwa dan Syafrudin als. Kapten telah
memperoleh keuntungan kurang leblh Rp.3.876.035.000.- dan uang
tersebut sebagian telah diberlkan kepada Terdakwa, Iwan Saefudln Fob
Budlaono, dan pegawal LP Narkotlka Nusakambangan lalnnya, serta May
Wulandarl dan Rita Juniatl;

Menlmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majells Hakim berkeslmpulan jlka antara Terdakwa dengan
Syafrudin als.Kapten telah melakukan jual bell Narkotlka Golongan I, dalam
bentuk bukan tanaman Qenls sabu-sabu) beratnya lebih darl 5(lima) gram,
sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotlka dan Prekursor Narkotlka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut Jan
Remmelink, dalam bahasa seharl-harl, percobaan diartlkan sebagal upaya
untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasllan) mewujudkannya, dan
oleh Pompe, guru besar darl Utrecht dirumuskan sebagai "Upaya tanpa
keberhasllan". Jlka kita mengikuti jalan piklran di atas, percobaan melakukan
kejahatan dapat digambarkan sebagal suatu tindakan yang dllkhtlarkan untuk
mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagal kejahatan
namun tindakan tersebut tIdak berhasll mewujudkan tujuan yang semula
hendak dicapal. Syarat bagi percobaan yang dapat dikenal pidana, seperti
yang dituntut oleh undang-undang, adalah bahwa ikhtlar pelaku harus sudah
terwujud melaiui (rangkaian) tindakan pemiulaan dan bahwa tidak
temujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di iuar kehendak si pelaku
Menurut Wlijono Prodjodlkoro, pada umumnya kata percobaan atau
W^^berartl suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhlmya tIdak
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atau belum tercapai. Jonkers menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha
untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. Satu-satunya penjelasan yang
dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah
bersumber dari MvT yang menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan
kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang
telah dimulal akan tetapl temyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak
untuk melak(jkan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam
suatu pemnulaan pelaksanaan;

Menlmbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pemiufakatan
Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau
bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta
melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,
menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau
mengorganisaslkan suatu tindak pidana Narkotika;

Menlmbang, bahwa elemen unsur Pasal tersebut di atas mengandung
unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum
yang terungkap di persidangan, dapat langsung memillh salah satu unsur
pasal yang telah dlanggap terbukti;

Menimbang, bahwa seperti telah pertimbangan pada unsur ke-2 dari
dakwaan kesatu primer tersebut diatas, temyata antara Terdakwadengan
Syafrudin als.Kapten telah melakukan jual bell Narkotika Golongan I, dalam
bentuk bukan tanaman Qenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5(lima) gram,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal perkenalan antara Terdakwa dengan Syafrudin als.Kapten yang
keduanya sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan, kemudian
Syafrudin als.Kapten bertemu dengan Rusmanto di U* SMS
Nusakambangan yang bersedia menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu,
dan hal tersebut disampalkan oleh Syafrudin als.Kapten kepada
Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten bersepakat
untuk betjual bell sabu-sabu;

- Bahwa jual bell sabu-sabu tersebut dikirim dari Jakarta ke Banjarmasin
dimana Syafhjdin als.Kapten minta bantuan kawan di LP Narkotika
bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakai kawan yang ada di luar LP
bemama Johan kemudian ke Dedi (Idai) di Jakarta yang akan
mengirlmkan sabu-sabu ke orang Terdakwa bernama Waluyo di
Banjarmasin;
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Bahwa sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1
ons/ ICQ gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oieh
Syafruddin als. Capten, dan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu-sabu
tersebut teijual, Syafrudin als.Kapten menjual sabu-sabu tersebut kepada
Terdakwaseharga Rp.liS.OOO.OOO.- per 100 gram/ons (Rp.l.150.000.-
per gram), Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga
Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp.1.250.000,- per gram), dan
Syafrudin ais.Kapten dan Tsrdakwa dalam juai beii sabu-sabu tersebut
memperolah untung Rp.lOO.OOO.- sampai dengan Rp. 150.000,- per
gramnya;

Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib,
Terdakwadan Cahyono, ditangkap Poiisi di pondok Kandang Sapi yang
berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono
ditemukan:

1(satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono,
di dalam terdapat:

>1 (satu) kaleng wama bim bertuliskan COLLECTION yang berisi 2
(dua) bungkus/paket platik besar berisi sabu ;

>1 (satu) kaleng wama kuning kornbinasi bunga isl 1bungkus/paket
plastik besar Isi sabu;

dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan
barang-barang berupa:

- 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah
satunya bertuliskan 99,3;

- 2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat ;
- 1(satu) pak plastik wama bening ukuran Vi kg ;
- 1(satu) korek api mark Marlboro;
- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 wama hitam putih,

Nokia seri 1508 wama putih biru, Nokia seri 2112 wama putih silver,
HP merk Huawei wama hitam, Nokia seri RM 512 wama hitam silver;

Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 2 paket yaitu 1 paket pada akhir

Juni dan 1 paket pada awal Juli 2010 yang dikirim melalui PO.Rosalia
Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, yang langsung diantar kepada
Terdakwa ketika berada di Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet
ketlka mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotika;
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Bahwa Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten untuk memperlancar/
mempermuda dalatn melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu
tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang
dilengkapi dengan fasilitas M-Banking;
Bahwa Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandari,
berawai ketika May Wulandari bertemu dan kenai dengan Terdakwa
Tahun 2007, kemudlan pada bulan Juii 2007 Terdakwa meminta tolong
May Wuiandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May
Wulandari, dengan member uang sejumlah Rp. 550.000,-, Rp.500.000.-
untuk saldo awal, sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu
perdana XL guna M-Banking, setelah sepuiuh hari kemudian buku
rekening serl platinum dengan fasiiitas M. Banking dan ATM serahkan
kepada Hartonl Jaya;

Bahwa Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama Rita Juniati,
yaitu pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa menelpon, dari LP.
Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati
menyanggupi, dan hari Itu juga Rita Juniati ke BCA Banjarmasin, dan
Terdakwa menglrimkan Rita Juniati uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ke
nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening
mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,-, pada
tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan
M-Banking selesai, Rita Juaniati malam hari langsung dikirim ke Terdakwa
lewat TIKI aiamat Cilacap;

Bahwa Syafrudin als.Kapten memperoleh nomor rekening BCA, ATM dan
M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada isteri
Syafrudin als.Kapten bemama Komong Dewi Sapta Oktarlna, Saiful Abu
Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa Hidayah
(sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat tersebut, dengan alasan
untuk keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya
Syafrudin als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng
Mansur dan Han, dengan harga rekening per paketnya/satu set ± Rp.
2.000.000,-;

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening atas nama May
Wulandari dan Rita Juniati menerima pembayaran sabu-sabu dari
Banjarmasin, yaitu antara lain :
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- Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001
ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5
Januari 2009 - 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000.-;

- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor: 0510442377 ke rekening BCA
May Wulandari nomor : 0510925874 periode 5Januari 2009 - 20-12-
2011, sebesar Rp. 1.204.820.000,- ;

- Dari rekening atas nama HENDRI WUAYA yang masuk ke rekening
atas nama I^AY WULANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011,
sebesar Rp. 1.623.840.000,-

- Dari rekening BCA Sutya Sunata nomor: 0510111001 ke rekening BCA
Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai
transaksi terakhir tanggai 31 Januari 2011 sejumlah Rp.
519.140.000,-

- Jumlah seluruhnya Rp.9.686.68S.000.-

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara
transfer |vioblle Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No
Rek. 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No Rekening
yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggai 26 Agustus
2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap sejumlati Rp.4.676.650.000.-

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara
transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek.
0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang
diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggai 26 Agustus 2009
sampai dengan Terdakwa ditangkap sejumlah Rp.1.034.000.000.-;
Bahwa berdasarkan uralan pengirim uang Terdakwa kepada Syafhjdin als.
Kapten dalam juai beli sabu-sabu sejumlah Rp.5.810.650.000.,
Terdakwa dan Syafrudin als. Kapten telah memperoleh keuntungan +Rp.
3.876.035.000.- dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada
Marwan Adii, Iwan Saefudin, Fob Budiono, dan pegawai LP Narkotika
Nusakambangan lainnya, serta May Wulandari dan Rita Juniati;

Menlmbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa
Terdakwa sebagai warga binaan LP Narkotika Narkotika Nusakambangan
sejak tanggai 20 Oktober 2008, pindahan dari LP Teluk Dalam Banjarmasin di
vonis 8 tahun penjara dalam kasus Narkotika telah berkenalan Terdakwa
dengan Syafrudin als.Kapten yang juga sebagai warga binaan LP Narkotika
Nusakambangan sejak bulan April 2009, pindahan dari LP Cipinang dalam
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kasus Narkotika, setelah berpindah blok mulai dari blok mapinaling akhimya
Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten ditempat di blok yang yang sama yaitu di
blok Bimker (kamar yang berbeda), dengan fasilltas kasur busa dan TV,
untuk penempatan ruangan/tempat Nap! yang menentukan adalah KPLP
(seizin petugas Indra Pitoy/KPLP waktu itu), diketaliui dan disetujui oleh
Kalapas, dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di
tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan
untuk menyimpan alat-alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja
para Warga binaan y;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten, serta Napi di
LP Narkotika lainnya dapat dengan bebas mempergunakan HP, karena sejak
bulan Juni tahun 2010 sampai September 2010, bagi warga binaan yang
menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kamtib (Untung
Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kamtib kepada semua karyawan dengan
pembagian yang berfariasi dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.300.000.-
yang kedua terkumpul uang sebesar ± Rp. 8.000.000,- selanjutnya saksi Nur
Mustafidah diperintahkan Pak Untung untuk dibagikan ke semua pegawai
dengan pembagian yang berfariasi dari Rp. 350.000, sampai dengan
Rp.250.000.-;

Memimbang, bahwa awalnya pemakaian HP bagi Napi dipusatkan di
ruang registrasi dengan diawasi oleh petugas, setelah itu oleh karena banyak
yang memakai HP akhirnya pemakaian HP tidak di ruang registrasi lagi,
selanjutnya untuk mengunakan HP secara pribadi hanya orang-orang
tertentu yang dipandang baik dan loyal terhadap LP, serta pemuka;

Menlmbang, bahwa warga binaan yang menghuni LP Narkotika
Nusakambangan pada tahun 2010 betjumlah ±300 orang, dan kurang lebih
dari setengah jumlah Napi tersebut mengiinakan HP dan setiap pengguna HP
mempunyai 1 (satu) buah antena penguat signal;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan HP agak sullt karena signal
tidak ada, oleh karena itu dipasang antena penguat signal dl atas plafon atau
dipasang di atas genting dengan memakai fang setinggi 3 meter,
berdampingan dengan antena TV, atas perintah KPLP antena penguat signal
diperintahkan untuk diturunkan, jika ada pemeriksaan dari Tim/tamu
Kementerian atau Kanwil Hukum dan HAM, maka alat penguat signal
disimpan di gudang dan setelah tIm/tamu pulang, antena penguat signal
dinalkkkan/dipasang lagi;
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Menimbang, bahwa Marwan AdIi bersama dengan dengan pihak ke-3
yaitu Gunawan (Kakak Terdakwa) telah melakukan perjanjian kerja sama
untuk mengadakan petemakan sapi, untuk keperluan pembelian sapi
Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,-, uang tersebut
secara tunai telah diberikan kepada Terdakwa dan telah mengeluarkan
sebagaian uang tersebut dan di serahkan kepada Marwan AdII untuk
keperluan temak Sapi perah dan telah dlbelikan Sapi 26 ekor ditambah
ongkos kirim, sejutnlah Rp. 238.500.000,- dengan prlncian membell Sapi
Perah dl Boyolall sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, kemudian
membell 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-,
membell lagi 10 ekor sapi dl Pasar Hewan yang pembelian dilakukan oleh
Marwan AdIi seharga Rp.70.000.000,- terakhir membeli 5 ekor Jenis
PO/Putih, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakal Terdakwa untuk
keperluan pembuatan kandang dan pengadaan pakan temak;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2010 terjual Sapi sejumlah 10
ekor seharga Rp. 90.000.000,- atas perintah Marwan AdIi dan dilaksanakan
oleh Fob Budiaono (Kasi Binadik), dan sebanyak Rp.5.900.000, telah diminta
oleh Marwan AdIi kepada Terdakwa untuk membeli senapan angin;

Menimbang, bahwa prosedur warga binaan yang akan ke luar Lapas
untuk melakukan keglatan bekerja yaitu dengan cara, Kasi Bimker yang
bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan Jumlahnya Napi,
kemudian nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani
oleh Komandan Jaga dan portir, kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada
KPLP diteruskan kepada Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas
mengawasi atau mengawal Napi ke Portir untuk diperlksa dan telltl lagi
nama-nama dan jumlah Napi yang akan keluar, setelah itu Napi
diperbolehkan keluar dengan pengawasan atau pengawalaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Cahyono pada awal melakukan
keglatan keija ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut
diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terxis
menerus dan sudah menjadi keblasaan, dan Terdakwa dan Cahyono tidak
dlcatat dan tidak dikawal petugas karena perintah secara lisan Ka.LP dan
semua karyawan sudah mengetahul hal tersebut, karena apablla Terdakwa
keluar Lp adalah untuk keglatan ketja dl petemakan sapi adalah ketja sama
antara Kalapas dengan Kakak Terdakwa;
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Menimbang, bahwa untuk keperiuan pencatatan Napi yang akan
melakukan kegiatan kerja luar teteh disediakan 3 buah buku meliputi : 1
buku portir, 1buku berita acara serah terima, 1buku laporan, dalam sehari
atau 1ship sebanyak 3kali pergantian masing-masing bertugas jaga selama
6jam, temiasuk warga binaan yang ke luar dan masuk dicatat dalam buku
yang ada di penjagaan, kemudian diteruskan ke KPU> selanjutnya ke
Kalapas, dengan Udak dicatatnya Terdakwa dan Cahyono ke luar LP, KPLP
maupun Kalapas belum pemah menegur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketja di luar Lapas Tahun 2008,
sedangkan sidang TPP Tahun 2009 dan Surat Keputusan Kanwil Ham Jateng
keluar pada tanggal 24 Juli 2010, sehlnga Terdakwa kerja dulu baru ada
sidang TPP dipimpin oleh Pak Fob Budiyono selaku Ka. Sie Binadik yang
dihadirl oleh Ka.Sie dan Ka.sub Sie, bahwa sesuai aturan yang ada warga
binaan yang boleh dipekerjakan di luar tembok LP adalah yang sudah
memperoleh assimilasi atau setengah masa pidana yang dijalani, akan tetapl
untuk Terdakwa dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani
pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan
pimpinan adalah Kalapas;

Menimbang, bahwa terkait dengan petemakan Sapi pemah diadakan
rapat untuk menentukan Pemuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar
tembok Lapas dengan pengawalan dan Seksi Kegiatan keija mengusulkan 15
orang termasuk Terdakwa, dengan ketentuan untuk yang urus ternak Sapi
memang harus masuk ke dalam Lapas, Terdakwa diusulkan oleh Kasie
Binadik menjadi pemuka kerja dan izin ke luar dengan SK Kanwil untuk kerja
Bimker sebagai Pemuka tertanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa bag! warga binaan yang akan dipekerjakan di
luar atau di dalam Lapas atas usulan Kasi Binadik kepada Kalapas, dengan
syarat warga binaan memiliki keahlian dan ketrampilan, Terdakwa
mempunyai minat dan keahlian di bidang temak Sapi terutama mencampur
pakan Sapi menjadi kosentrat, dan ahli merawat Kuda, bahwa Terdakwa
pernah menginap di Pondok Kandang sapi sewaktu ada Sapi yang akan
beranak, mengikuti pacuan kuda di daerah Adipala, demikian pula dengan
Syafrudin als. Kapten beberapa kali menginap di pondok kandang sapi ketika
ada kunjungan dari isterinya bemama Koming Dewi Sapta Oktarina ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petemakan sapi di LP
Narkotika tersebut, Ka.Sle AdministrasI dan Tatib, Binadik, KPLP, telah
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dipanggil oleh Tim dari Kanwil Jateng/Ka.Div.Pemsyarakatan ketika
berkunjung di Nusakambangan, dan Tim tereebut menanyakan tentang
keberadaan peternakan Sap!, dan kasi BInadik Fob Budiono menjawab bahwa
mengenai petemakan sapi tersebut KoperasI kerja sama dengan pihak III,
serta keberadaan Terdakwa di Kandang Sapi juga ditanyakan dan diberi
penjelasan bahiwa Terdakwa di Kandang Sapi dengan pengawalan ;

l^enimbang, bahwa untuk penggunaan HP di LP ada mekanismenya
yaitu sesuai dengan SE Dirjen Pemasyarakatan tanggal 05 Pebruari 2008
No.PAS.15.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung Teiepon
Khusus di Ijpas/Rutan/Cabang Rutan, dan dipertegas berdasarkan SE Ditjen
Pas No.PAS.09.PK.04.01, tanggal 30 Januari 2009 tentang Larangan
Penggunaan Handphone (HP) di lingkungan Ijpas/Rutan;

i^enimbang, bahwa mengaju pada elemen unsur pasal ke-3 ini serta
pengertian-pengertian yang terkandung elemen unsur tersebut, dengan
memperhatikan pertimbangan -pertimbangan fakta yang terungkap, Majelis
Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Terdakwa dengan Syafrudin als.Kapten telah
melakukan jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman
Qenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5(lima) gram (+ 5,5 kilo gram);

- Bahwa Terdakwa dengan Syafrudin als.Kapten melakukan jual beli
Narkotika, kerena adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana,
keringanan, kesempatan, dan kemudahan antara lain:

- Penempatan Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten di blok Bimker (kamar
yang berbeda), dengan fasilitas kasur busa dan TV, dimana blok
Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh
Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk
menyimpan alat-alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja
para Warga binaan LP;

- Bahwa sejak bulan JunI tahun 2010 sampal September 2010 Terdakwa
dan Syafrudin als.Kapten serta Napl di LP Narkotika lainnya dapat
dengan bebas mempergunakan HP, karena bagi warga binaan yang
menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kamtib

(Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kamtib kepada semua
karyawan, dengan adanya kebebasan atau keleluasan

mempergunakan Hand Phone (HP), Terdakwa dan Syafhjdin
als.Kapten melakukan komunikasi untuk penglriman sabu-sabu dan
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pengiriman (transfer) sejumlah uang ke berbagai nomor rekening BCA
yang dilengkapi M-Banking, karena untuk penggunaan HP dalam LP
Narkotika agak sulit karena signal tidak ada, oleh karena Itu dipasang
antena penguat signal di atas plafon atau dipasang dl atas gentlng
dengan memakal tiang setlnggl 3meter, dan jlka ada pemerlksaan dari
Tim/tamu Kementerian atau KanwII Hukum dan HAI^ Jateng, alat
penguat signal disimpan dl gudang dan setelah tim/tamu pulang,
antenna penguat signal dinaikkkan/dlpasang lagi, hal tersebut
bertentangan dengan mekanisme untuk penggunaan HP di LP
sebagaimna diatur dengan SE Ditjen Pemasyarakatan tanggal 05
Pebruarl 2008 No.PAS.15.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan
Warung Teiepon Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, dan SE Dlrjen
Pas No.PAS.09.PK.04.01, tanggal 30 Januari 2009 tentang Larangan
Penggunaan Handphone (HP) di iingkungan Lapas / Rutan;
Bahwa prosedur warga binaan khususnya Terdakwa dan Cahyono
yang akan ke luar Lapas untuk melakukan kegiatan bekerja tidak
dilakukan dengan cara atau prosedur yang ada, dimana seharusnya
Kasi Bimker yang bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama
dan jumlahnya Napi, kemudlan nama dan jumlah Napi tersebut
diseralikan dan ditandatangani oleh Komandan Jaga dan portir
kemudian Dan Jaga memberltahukan kepada KPLP diteruskan kepada
Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau
mengawal Napi ke Portir untuk diperlksa dan telltl lagI nama-nama dan
jumlah Napi yang akan keluar, setelah Itu Napi diperbolehkan keluar
dengan pengawasan atau pengawalaan;
Bahwa Terdakwa dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke
iuar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun
selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terus menerus dan
sudah menjadi kebiasaan, dan Terdakwa dan Cahyono tidak dicatat
dan tidak dikawal petugas karena perlntah secara lisan Ka.LP dan
semua karyawan sudah mengetahul hal tersebut, karena apabila
Terdakwa keluar Lp adalah untuk kegiatan kerja dl peternakan sapi
adalah keija sama antara Kalapas dengan HartonI Jaya Buana;
Bahwa sesuai aturan yang ada warga binaan yang boieh dipeketjakan
dl luar tembok LP adalah yang sudah memperoleh asslmllasi karena
telah menjalani Vi dari masa pidana, akan tetapi untuk Terdakwa dan
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Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani pidana sudah
dipeketjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan
pimpinan adalah Kalapas;

Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan keija tetapi SK untuk
menjadi pemuka kerja baru ditetapkan dengan SK Kanwil tertanggal
24 Juli 2009;

Bahwa Marwan Adii seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan
plhak ke-3 yaltu Gunawan untuk mengadakan perterakan sapi, dimana
plhak ke-3 tersebut adalah keluarga dari Napi dalam hal Ini Kakak
Hartoni Jaya Buana, untuk keperluan pembelian sapi Gunawan
memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,-, dan Terdakwa telah
mengeluarkan sebagaian uang tersebut dan di serahkan kepada
Marwan AdIi untuk keoerluan temak Sapi perah dan telah dibelikan
Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,-
dengan prlncian membell Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor
seharga Rp.105.500.000,-, kemudian membeli 6 ekor sap! Brahman
(bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, membell lagi 10 ekor sapi
di Pasar Hewan yang pembelian dllakukan oleh Marwan AdII seharga
Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putlh, dan sisa
uang sejumlah Rp. 11,500.000,- dipakai Terdakwa untuk keperluan
pembuatan kandang dan pengadaan pakan ternak;
Bahwa pembangunan kandang sapi yang dlbiayal oleh Terdakwa,
dibungun pula pondok dekat kandang sapi yang awalnya akan
dipergunakan untuk Istlrahat, menyimpan makanan sapi, peralatan
peternakan, dan untuk menyimpan susu sapi, tetapi oleh Terdakwa
kamar pondok sapi tersebut telah renovasi dan melengkapinya dengan
fasilitas TV LCD berikut antena TV, speaker aktif, alat penguat signal,
AC Portable, kulkas, DVD, dan kamar tersebut dipergunakan pula
untuk menglnap oleh Terdakwa dan Syafrudln als. Kapten;
Bahwa pada Tanggal 16 Februarl 2011 sekira Jam 13.30 wlb,
Terdakwa dan Cahyono, ditangkap Polisi dl pondok Kandang Sapi yang
berada dl luar tembok Lapas Narkotlka dl dalam kamar Cahyono
ditemukan;

1 (satu) pasang baskom plastlk saling menutupl dalam lemarl
Cahyono, di dalam terdapat:
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> 1(satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi
2 (dua) bungkus/paket platik besar berisi sabu ;

> 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1
bungkus/paket plastik besar isi sabu;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika jents sabu-sabu seberat 99,071
gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, milik Terdakwa,
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim
Poiri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung
metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran
UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagatmana Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim PoIri
Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/n/2011 tanggal 24 Februari
2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, ternyata Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan
di Lp Narkotika Nusakambangan telah memperoleh fasilitas dalam bentuk
keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, berupa penempatan
di kamar ruang Bimker tanpa dikunci, kebebasan Terdakwa dan Syafrudin
als.Kapten, serta Cahyono untuk keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Nusakambangan ke kandang atau pondok sapi tanpa pengawasan
dan pengawalan, kebebasan penggunaan Handphone (HP) dengan
mengunakan antena penguat sinyal, telah bersepakat untuk melakukan jual
beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenls sabu-sabu)
beratnya lebih dari 5 (lima) gram (± 5,5 kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut
dikaltkan dengan seluruh elemen unsur dari dakwaan ke-tiga alternatif ini,
Majelis Hakim memaparkan arti dari elemen unsur bersekongkol atau
bersepakat benmakna bahwa adanya kesamaan atau kesatuan kehendak
atau pikir serta kesamaan akan tindakan atau sikap tindak yang menjadi hal
yang disepakati atau dimufakati bersama, yang dilakukan oleh dua orang
lebih;

Menimbang, bahwa dalam teori pertanggungjawaban hukum (Hans
Kelsen) diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggungjawab secara
hukum atas pert}uatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena

perbuatannya yang beitentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan
karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut
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bertanggungjawab, selanjutnya dijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak
yaitu suatu perbuatan menlmbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh
pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan
akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari TerxJakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat jika yang
melakukan pemufakatan jahat adalah petugas lapas Narkotika
Nusakambangan, karena mereka teiah bermufakat untuk memperalat
Terdakwa dengan menyiksa Terdakwa, setelah itu memeras dengan
menjanjikan tempat yang nyaman, kemudian setelah mendapat tempat yang
nyaman mereka meminta uang kepada Terdakwa, untuk memperbaiki lapas
yang rusak, dan menyuruh Terdakwa membangunan peternakan sapl, dalam
tfikanan yang luar biasa akhimya Terdakwa dan Syafrudin melakukan bisnis
narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan tersebut, Majelis
Hakim terlebih dahulu mengutarakan tentang pengertian-pengertian tentang
daya paksa, sebagai berlkut:

Sesuai dengan ajaran daad-daderstraliwht^ alasan penghapus pidana
dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.
> Alasan pembenar (rechtvaardiglngsgrond) adalah alasan yang

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan
tindak pidana {strafbaarfeit), di Common Law system berkaitan dengan
actusreus,

y Alasan pemaaf (s^utd uit slui^ngs grond) adalah alasan yang
menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan
culpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.

' Dalam pasal 48 KUHP, ditegaskan bahwa ^Barang aapa melakukan

perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, ddak dipidana".
Dalam M.v.T diluklskan sebagai : ""setiap kekuatan, setiap paksaan atau
tekanan yang tak dapat ditahan". Hal yang disebut terakhir ini, yang tak
dapat ditahan", memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang
dimaksud dengan daya paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak
memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya.

Kalimat ^dak dapat ditahan" menunjukkan, bahwa menurut akal sehat

tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan,
bentuk-bentuk daya paksa dapat dibedakan ke dalam dua ketegori:

Hal 124 dari 1431ialPutusan NoJ19/PldJSus/201]/PN.CIp



1. Vis Absolute, yaitu suatu kekuatan fisik bereifat mutlak yang mengenai
dan mengkondisikan seseorang hingga ia tidak dapat menghindar
sama sekali untuk berbuat lain kecuali terpaksa melakukan perbuatan
pidana yang dilarang hukum. Dalam hai ini, pelaku hanya mempakan
alat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu la tidak dikenai
pidana karena hakekat alat adalah benda mati dan hukum tidaklah

membicarakan atau mengatur benda mati sebagai obyek.
2. Vis Compulsiva, yaitu suatu kekuatan psikis yang mengkondisikan

seseorang hingga berada dalam keadaan terpaksa melakukan suatu

perbuatan pidana yang dilarang hukum.
Secara teoritik, sumber datangnya kekuatan psikis tersebut
adakalanya berasal dari kekuatan mempengaruhi jiwa yang
dllancarkan seseorang sehingga yang terkena secara psikis tidak lag!
memiliki kehendak apa-apa selain mengikuti kemauan pihak yang
melancarkan pengaruh jiwa tadi.

- Dalam KUHP mengenai keadaan darurat sesungguhnya tidak dinyatakan
secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. |vielalui doktrin dan yuriprudensi
berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari
daya paksa yang relatif (vis compulsiva), namun bukan merupakan daya
paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan
yang saling berbenturan, yaitu :

- Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum,
seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan
yang masing - masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu
ditegakkan maka yang lain akan dllanggar atau dikorbankan;

- Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum :
seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memllih untuk menegakkan
kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum;

- Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum :
seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing
merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka
yang lain akan dllanggar atau dikorbankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas
duhubungkan dengan pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
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- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak
dihadapkan pada adanya perbenturan antara kewajiban hukum dengan
kewajiban hukum, karena apa yang dilakukan adalah hal yang dilarang
oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak berada
dalam keadaan yang tidak dapat dihindari atau tidak mempunyai piiihan
lain, karena menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa adalah rangka untuk memperoleh kenyamanan, keleluasaan,
fasilitas di LP Narkotika, dan terdakwa telah memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak berada
dalam keadaan dimana Terdakwa tidak mempunyai tenggang waktu untuk
berpikir sebelum melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertlan tersebut
diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap Terdakwa (bersama
dengan Syafrudin als.Kapten dan Cahyono), temyata telah memperoleh
fasilitas dalam bentuk keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan,
berupa penempatan di kamar ruang Bimker tanpa dikunci, kebebasan
Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten, serta Cahyono untuk keluar masuk
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan ke kandang atau
pondok sapi tanpa pengawasan dan pengawalan, kebebasan penggunaan
Handphone (HP) dengan mengunakan antena penguat sinyal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya fasilitas, adalah
merupakan penyebab yang mengakibatkan Terdakwa dapat menerima
pengiriman sabu-sabu ± 600 gr Narkotika jenis sabu-sabu, yang merupakan
pengiriman dari SyafKidin alsXapten pada akhir bulan Juli dan awal bulan
Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa dengan adanya
kebebasan penggunaan Handphone (HP) dengan mengunakan antena
penguat sinyal, telah bersepakat untuk melakukan jual beli sabu-sabu yang
dilakukan di Banjarmasin yang merupakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram
(± 5,5 kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim pada akhimya berpendapat bahwa fasilitas berupa
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keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh
Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten, mengakibatkan Terdakwa dapat
melakukan tindak pidana jual beli Narkotika dengan Syafrudin als.Kapten, dan
Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majeiis Hakim pada akhirnya berpendapat jika unsur ke-3 teiah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 114
ayat (2) jo pasal 132 syat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, maka dengan sendlrlnya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" telah
terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah orang yang harus dimintai
pertanggungjawaban dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka

dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak dipertlmbangkan leblh lanjut, dan
terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan berealah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo
pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeiis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan kedua altematif yaitu melanggar pasal 137 huruf b UU RI Nomor: 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsumya sebagal berikut:
1. Setiap orang;

2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan,
menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,
menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/
atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam

bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang diketaliuinya berasal dari tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Ad.l.Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No,
1398.K/Pld/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "setiap orang"
dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum
yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu
perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala
tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persldangan telah
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dihadapkan Terdakwa bernama GIAM HWEI uang Alias TONI Alias
HARTONI 3AYA BUANA, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal
berkas perlara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama
persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya
persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-
saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim
dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat
menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan
pemaaf maupun pembenar (tidak tennasuk daiam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar
terdakwa subyek pelaku aari pada suatu perbuatan pidana daiam perkara inl
masih periu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar teiah meiakukan
suatu rangkaian tingkah iaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika
benar terdakwa meiakukan suatu rangkaian tingkah iaku perbuatan yang
memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan
sendirinya unsur "setiap orang" tersebut teiah terpenuhi bahwa terdakwa
adalah pelaku dari perbuatan pidana daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahuiu

mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya
oieh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan,
menitipkan,nienukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,
menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan,
dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset balk dalam
bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana
Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen aiternatif, artinya cukup
saiah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini teiah terbukti terhadap
perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur
ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermatl unsur ke-2 dari
pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum dari unsur pasai
tersebut, ditujukan kepada setiap orang yang menempatkan, membayarkan
atau membeianjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau
menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan,
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dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang
diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana
Prekursor Narkotika, artnya orang tersebut senyatanya mengetahui bahwa
apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak
pidana narkotika, atau orang tersebut liarus terlibat langsung dengan tindak
pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dl persldangan,
Marwan Adii bersama dengan dengan plhak ke-3 yaitu Gunawan (Kakak
Terdakwa) telah melakukan perjanjian kerja sama untuk untuk mengadakan
perterakan sapl, untuk keperluan pembellan sapl Gunawan memberikan uang
sebesar Rp. 250.000.000,-, dan Terdakwa telah mengeluarkan sebagaian
uang tersebut dan di serahkan kepada i^larwan AdII untuk keperiuan temak
Sapl perah dan telah dibellkan Sapl 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah
Rp. 238.500.000,- dengan princlan membell Sapl Perah dl Boyolali sebanyak
10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, kemudian membell 6 ekor sapl Brahman
(bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, membell iagi 10 ekor sapl dl
Pasar Hewan yang pembellan dllakukan oleh Marwan AdIi seharga
Rp.70.000.000,- terakhir membell 5 ekor Jenis PO/Putih, dan sisa uang
sejumlah Rp. ll.SOO.OOO,- dipakai untuk keperiuan pengadaan pakan temak
dan pembuatan kandang yang biaya pembangunannya berasal dari Terdakwa
yang diperklrakan Rp.300.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, diatas Majells Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah mengririm
uang kepada Marwan AdII sejumlah Rp.298.900.000.-, pemberian uang
tersebut atas permlntaan Marwan AdII untuk dikirim/transfer ke nomor
rekening Andhika Permana, Dhiko Aldila Dirgantara, (keduanya anak
Terdakwa), dan ke nomor rekening Rinal Komlal (Cucu Terdakwa), serta
uang tersebut telah dipergunakan oleh Marwan AdII untuk kepentingan
pribadi Marwan Adii dan Terdakwa sendiri yaltu untuk membeli tanah di
Bogor seharga Rp.125.000.000.- dan untuk kegiatan keija Napi dl LP
Narkotika Nusakambangan, dengan perincian sebagal berikut:
> Ke Rekening Andhika Permana, atas permlntaan Marwan AdII dengan

perincian sebagal berikut:

- Tanggal 11-6-2009 kirim Rp. 5.900.000,- untuk bell senapan angin
untuk Marwan AdIi.
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- Tanggal 16-07-2011 kirim Rp.30.000.000,- atas pemiintaan Marwan
Adii.

- Tanggal 22-01-2011 kirim Rp.10.000.000,- atas permintaan Marwan
Adii.

- Tanggal 01-11-2011 kirim Rp.15.000.000,- atas petmintaan |viawan
Adii.

Tanggal 02-11-2011 kirim Rp.5.000.000,- atas permintaan Marwan Adii.
Tanggal 24-11-2011 kirim Rp.38.000.000,- atas permintaan Marwan
AdII.

> Ke Rekening Dhiko Aldila Dirgantara, atas perminytaan Marwan Adii
dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal 18-10-2010 kirim Rp. 7.500.000,- untuk pembelian Hand Phone
Samsung Galaxy untuk dan atas permintaan Marwan Adii;
Tanggal 03-12-2010 kirim Rp. 6.500.000,- untuk pembelian Hand Phone
Black Berry untuk dan atas permintaan Marwan Adii;

> Ke Rekening Rinal Kornial, atas permintaan Marwan Adii dengan
perincian sebagai berikut:

- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk membeli anak sapi
atas permintaan Marwan Adii.

> Ke Rekening Andhika Permana, atas permintaan terdakwa dengan
perincian sebagai berikut:

- Tanggal 28-6-2010 kirim Rp. 26.000.000,- untuk bell kurei pijat
elektronik untuk Marwan Adii .

Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 12.000.000,- untuk bell tanah di Bogor;
- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 40.000.000,- untuk bell tanah di Bogor;
- Tanggal 27-01-2011 kirim Rp. 35.000.000,- untuk bell tanah di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, dari
rekening BCA atas nama MAY WULANDARI Nomor 0510925874, telah
dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening BCA
Iwan Saefudin Nomor 0960569946, dengan perincian sebagai berikut:
- Tanggal 9 juni 2010 dari rekening saksi MAY WULANDARI nomor BCA

0510925874 ke rekening saksi RISMAYANA nomor BCA 1340894878
sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk membayar uang
muka pembelian mobil Kijang Krista warna Silver milik Iwan Saefudin,
yang mana untuk cicilan bulanannya dibayar oleh saksi SAPRUDIN alias
ISAP alias KAPTEN;
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- Tanggal 7 juli 2010 dari rekening saksi MAY WULANDAIU nomor BCA
0510925874 ke rekening Iwan Saefiidin nomor BCA 0960569946 sebesar
Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 11 Agustus 2010 dari rekening saksi MAY WUU\NDARI nomor
BCA 0510925874 ke rekening Iwan Saefudin nomor BCA 0960569946
sebesar Rp. 3.500.000,- {Tiga jirta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 1 September 2010 dari rekening saksi MAY WULANDARI nomor
BCA 0510925874 ke rekening Iwan Saefudin nomor BCA 0960569946
sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 14 September 2010 dari rekening saksi MAY WUILAI^DARI nomor
BCA 0510925874 ke rekening Iwan Saefudin nomor BCA 0960569946
sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 1 November 2010 dari rekening saksi MAY WULANDARI nomor
BCA 0510925874 ke rekening Iwan Saefudin nomor BCA 0960569946
sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 21 Januari 2010 dari rekening saksi MAY WULANDARI nomor BCA

0510925874 ke rekening Iwan Saefudin nomor BCA 0960569946 sebesar
Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan,
dari rekening BCA atas nama RITA JUNIATI Nomor 0511196212 telah
dipergunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke Rekening BCA Iwan
Saefudin Nomor 0960569946, pada tanggal 31 Mel 2010 dari rekening RITA
JUNIATI nomor BCA 0511196212 ke rekening saksi Fob Budlono nomor BCA
4341100458 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), atas
permintaan Iwan Saefudin untuk membeli sepeda motor Iwan Saefudin;

Menimbang, bahwa dari rekening BCA atas nama MAY WULANDARI
Nomor 0510925874, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer
sejumlah uang ke Rekening BCA Fob Budlono dengan Nomor Rekening:
4341100458, dari priode tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25
Januari 2010 jumlah seluruhnya adalah Rp.145.170.000,- (seratus empat
puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Fob Budlono dengan nomor rekening BCA No
4341100458 telah menerima transfer sejumlah uang dari rekening atas nama
RITA JUNIARTI sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 04
Februari 2011 jumlah semuanya Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta
rupiah). dengan rincian sebagal berikut:
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- Pada tanggal 5April 2010 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Pada tanggal 31 Mel 2010 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah),

- Pada tanggal 14 Juli 2010 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Pada tanggal 2Agustus 2010 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah),
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima

ratus ribu rupiah),

- Pada tanggal 11 November 2010 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah), dan

- Pada tanggal 4Februari 2011 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan Terdakwa

telah pula mengirimkan uang kepada May Wuiandari dengan cara
mentransfer melalui Mobile Banking nomor 085950082718 dari rekening Bank
BCA dengan nomor 0510925874 atas nama May Wuiandari yang ada pada
Giam Hwie Liang Als. Hartoni Jaya Buana Ais. Toni ke rekening Bank BCA
nomor 0510900430 atas nama May Wuiandari sebanyak 4 (empat) kali,
dengan perincian sebagai berikut:

- pada tanggal 04 Januari 2010 sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima
ratus ribu rupiah),

- pada tanggal 18 Maret 2010 sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus
ribu rupiah),

- pada tanggal 07 Juni 2010 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan
- pada tanggal 07 September 2010 sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah);

dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan,
Terdakwa telah pula mengirimkan uang kepada Rita Juniati melalui rekening
BCA atas nama Rita JuanlatI yang dikuasal Terdakwa kepada nomor rekening
BCA yang dikuasal oleh Rita Juaniati sejumlah Rp. 10.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan,
bahwa sejumlah uang dikirimkan oleh antara Terdakwa, berasal dari jual bell
Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu)
beratnya lebih dari 5 (lima) gram (+ 5,5 kilo gram), yang dllakukan antara
Terdakwa dengan Syafrudin als.Kapten, dengan cara-cara sebagai berikut:
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Berawal perkenalan antara Terdakwa dengan Syafrudin als.Kapten yang
keduanya sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan, kemudian
Syafrudin als.Kapten bertemu dengan Rusmanto di LP Sl^S
Nusakambangan yang bersedia menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu,
dan hal tersebut disampaikan oleh Syaftudin als.Kapten kepada Terdakwa,
kemudian Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten bersepakat untuk berjual
beli sabu-sabu;

Bahwa juai bell sabu-sabu tersebut diklrim dari Jakarta ke Banjarmasin
dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kawan di LP Narkotika
bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakai kawan yang ada di luar LP
bemama Johan kemudian ke Dedi (Idai) di Jakarta yang akan
mengirimkan sabu-sabu ke orang Terdakwa bernama Waluyo di
Banjarmasin;

Bahwa sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1
ons/ ICQ gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh
Syafruddin ais. Capten, dan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu-sabu
tersebut teijual, dan Syafrudin als.Kapten menjuai sabu-sabu tersebut
kepada Terdakwa seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram (Rp.1.150.000.-
per gram), Terdakwa menjuai sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga
Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp. 1.250.000,- per gram), dan
Syafrudin als.Kapten dan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut
memperolah untung Rp.100.000.- sampal dengan Rp. 150.000,- per
gramnya;

Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib,
Terdakwadan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang
berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono
ditemukan:

1(satu) pasang baskom plastlk saling menutupl dalam lemarl Cahyono, di
dalam terdapat:

> 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECnON yang berlsi 2
(dua) bungkus/paket platlk besar berlsi sabu ;

> 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket
plastik besar isl sabu;

> Bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat
99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram mlllk
Terdakwa, setelah dllakukan pemerlksaan secara Laboratoris di
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Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif
mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor
urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim PoIri Cabang Semarang Nomor : Lab :
217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan
barang-barang berupa ;

4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah
satunya bertuliskan 99,8;

- 2(dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban wama coklat;
- 1 (satu) pak piastik warna bening ukuran Vt, kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro;

- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih,
Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver,
HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hItam silver;

Bahwa sabu-sabu tersebut Hartoni diperoleh dengan cara:

- Terdakwa menerima 2 paket pada akhir JunI dan 1 paket pada awal
Juli 2010 yang dikirim melalul PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan)
dari Jakarta, yang langsung diantar kepada Terdakwa ketika berada di

Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet ketika mengantar kebutuhan
Napi di LP Narkotika;

Bahwa Terdakwa dan Syafrudin als.Kapten untuk memperlancar/
mempermuda dalam melakukan jual bell Narkotika jenis sabu-sabu
tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang
dllengkapi dengan fasilitas M-Banking;

Bahwa Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandarl,
berawal ketika May Wulandarl bertemu dan kenal dengan TerdakwaTahun
2007, kemudian pada bulan Juli Terdakwa minta tolong May Wulandarl
untuk membuka rekening di BCA atas nama May Wulandarl, dengan
memberi uang sejumlah Rp. 550.000,-, Rp.500.000.- untuk saldo awal,
sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu perdana XL guna M-
Banklng, setelah sepuluh harl kemudian buku rekening seri platinum
dengan fesilitas M. Banking dan ATM serahkan kepada Terdakwa;
Bahwa Terdakwa memperoleh nomor rekening atas nama Rita JuniatI,
yaltu pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa menelpon, dari LP.
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Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati
menyanggupi, dan hari itu juga Rita Juniati ke BCA Banjarmasin, dan
Terdakwa mengirimkan Rita Juniati uang sejumlali Rp.10.000.000,- ke
nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening
mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,- pada
tanggai 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan
M-Banking selesal, Rita JuaniatI malam hari langsung dikirim ke Terdakwa
lewat Tlia alamat Cilacap;

Bahwa Syafrudin als.Kapten als. Capten memperoleh nomor rekening BCA,
ATM dan M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada
isteri Syafrudin als.Kapten bernama Komong Dewi Sapta Oktarina, Saifiil
Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa HIdayah
(sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat dengan alasan untuk
keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya Syafrudin
als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng Mansur dan
Han, dengan harga rekening per paketnya/satu set ± Rp. 2.000.000,-;
Bahwa Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening atas nama May
Wulandari dan Rita Juaniati menerima pembayaran sabu-sabu dari
Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001

ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5
Januari 2009 - 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000.-;

- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening
BCA May Wulandari nomor: 0510925874 periode 5 Januari 2009 - 20-

12-2011, sebesar Rp. 1.204.820.000,-;

- Dari rekening atas nama HENDRI WDAYA yang masuk ke rekening
atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011,
sebesar Rp. 1.623.840.000,-

- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor: 0510111001 ke rekening BCA
Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai
transaksi terakhir tanggai 31 Januari 2011 sejumlah Rp.
519.140.000,-

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara
transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan
No Rek. 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No
Rekening yang diberlkan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggai
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26 Agustus 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap sejumlah
Rp.4,676.650.000.- ;

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara
transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek.
0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening
yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26
Agustus 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap sejumlah
Rp.1.034.000.000.-;

- Bahwa berdasarkan uraian pengirim uang Terdakwa kepada Syafrudin
als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah Rp.5.8i0.650.000.,
Terdakwa dan Syafrudin als. Kapten telah memperoleh keuntungan +
Rp. 3.876.035.000.- dan uang tersebut sebagian telah diberikan

kepada Marwan Adii, Iwan Saefudin, Fob Budiaono, dan pegawai LP
Narkotika Nusakambangan lainnya, serta May Wulandari dan Rita
Juniati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah pemilik
rekening yang dialiran dana atau uang dari hasil kejahatan, sedangkan
mengusai adalah sipengguna rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberian uang oleh Terdakwa
kepada Marwan Adii, dengan jumlah yang sangat besar yaitu sejumlah
Rp.351.900.000.v yang dilakukan Terdakwa dengan cara
mengirim/transfer ke nomor rekening Andhika Permana, Dhiko Aldlla
Dirgantara, (keduanya anak Terdakwa), dan ke nomor rekening RInal Kornial
(cucu Terdakwa), dimana sejumlah uang tersebut antara lain dipergunakan
untuk membeli tanah di Bogor seharga Rp.125.000.000.-, menurut hemat
Majelis Hakim adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai
perbuatan pembayaran atau pembelanjaan, dan penylmpanan atau
penyamaran investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberian uang oleh Terdakwa
kepada Iwan Saefudin, dengan jumlah yang sangat besar yaitu sejumlah
Rp.84.000.000.-, kepada Fob Budiono sejumlah Rp.187.670.000.-
kepada May Wulandari sejumlah Rp.9.250.000.-, kepada Rita Juniati
sejumlah Rp.10.000.000.-, yang menurut hemat Majelis Hakim adalah
merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan
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mentransfer sejumlah uang digunakan untuk membayarkan atau
membelanjakan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat pula jika terdakwa teiah meiakukan
perbuatan pembayaran atau pembeianjaan, penyembunyian atau
penyamaran investasi, transfer uang, yang diketahui Terdakwa berasai dari

tindak pidana Narkotlka yaitu uang yang berasai dari tindak pidana Narkotlka
yaitu hasil juai bell Narkotlka jenis sabu-sabu yang dialkukan oleh Terdakwa
dengan Syafrudin als. Kapten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis hakim pada akhimya berpendapat jika unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhlnya unsur-unsur dari pasal 137
huruf b UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan
sendirinya pula unsur ke-1 "Setlap Orang" telah terpenuhi pula adanya,
bahwa Terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban dari
tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf b UU RI Nomor: 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ketiga alternatif yaitu melanggar
pasal 5 ayat (1), jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk mempersingkat putusan ini
setelah mencermati unsur-unsur dari pasal tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa terhadap pasal tersebut lebih tepat dikenakan atau diberlakukan
terhadap subjek hukum yang tidak mengetahui bahwa apa yang dia terima
dan atau apa yang dinikmafnya berasai dari tindak pidana narkotika, atau
bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana
narkotika

bahwa dalam perkara a-quo dalam pertimbangan dakwaan kesatu primer telah
dinyatakan keterlibatan terdakwa dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa dan
Syafhidin als.Kapten dapat meiakukan jual bell Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri terdakwa tidak dapat dipersalahkan
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melanggar pasal 5ayat (1), jo pasal 10 UU R.I. Nomor: 8Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan
pertimbangan pasal-pasal yang telah dinyatakan terbukti, ternyata Terdakwa telah
melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan melanggar pasal 137 huruf
b UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

l^enimbang, bahwa berdasarkan pertlmbangan-pertimbangan tersebut
Majells Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penaslhat Hukum Terdakwa
yang menyatakan jika Terdakwa GIAM HWEI LIANG Alias TONI Alias HARTONI
3AYA BUANA, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Tardakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terhadap diri
Terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan
Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau pemaaf dan tidak pula terdapat
faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan TerxJakwa,
sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus pula
dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap
Terdakwa, Majells Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil
bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatan
dan akibat yang timbul dart perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, berupa pemufakatan jahat untuk
untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara melakukan jual beli
Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Syafrudin
als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, dan Terdakwa
telah melakukan pembayaran atau pembelanjaan sejumlah uang, penyimpanan
atau penyamaran investasi harta kekayaan berupa yang seluruhnya diperoleh dari
hasil yang tindak pidana narkotika, ha! tersebut sangat merugikan dan merupakan
bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan
Negara, serta ketahanan ekonomi naslonal Indonesia, sehingga Majells Hakim
berpendapat jika hukum yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan
adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan
Terdakwa telah melakukan pembayaran atau pembelanjaan sejumlah uang,
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penyimpanan atau penyamaran investasi harta kekayaan berupa yang seluruhnya
diperoleh dari hasil yang tindak pidana narkotika, maka Terdakwa harus pula
dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini,
dengan ketentuan apabila tidak dlbayar diganti dengan hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini barang bukti
berupa :

4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya
bertuliskan 99,8 berat 0,006 gram ;

- 2 (dua) paket/pak Plastik kiip yang di lakban wama cokiat;
- 1 (satu) pak plastik wama bening ukuran 'A kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro ;

- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia seri
1508 warna putih silver, HP merk Huawel wama hitam, Nokia seri RM 512
wama hitam silver;

- 1 (satu) kaleng wama biru bertuliskan COLi-ECTlON yang berlsl 2 (dua)
bungkus / paket platik besar isi sabu masing-masing berat 99,071 gram dan
99,072 gram;

- 1(satu) kaleng warna kuning komblnasi bunga isi 1bungkus/paket plastik besar
isi sabu berat 98,819 gram ;

- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah baskom warna merah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/pak plastik kilp yang diiakban wama cokiat, 1 (satu) pak
plastik warna bening ukuran Va kg, 4(empat) kantong plastik warna bening
bekas isi sabu-sabu yang slaah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1(satu)
korek api Mariboro, niasing-masing dlrampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kaleng warna bim bertuliskan Coollection yang berlsl 2 (dua)
bungkus plastik besar isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1
(satu) kaleng warna kuning komblnasi bunga isi 1 (satu) bungkus/paket
plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1 (satu) buah baskom wama
abu-abu dan 1 (satu) buah baskom wama merah masing-masing barang
bukti dislta dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTD bin

PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5(lima) huan HP yaitu 1(satu) buah HP Nokia seri 2112 warna hitam putih,
1 (satu) buah HP Nokia seri 1508 wama biru putih, 1 (satu) buah HP Nokia
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sen 2112 warna putih silver, 1(satu) buah HP merk Huawei warna hitam, 1
(satu) buah HP Nokia seri RM 512 warna hitam silver, masing-masing
dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbui dalam perkara
ini;

Menimbang, bahw/a dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis
Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus
dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, periu pula
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri
Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

HAL - HAL YANG

Perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang glat melakukan
pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem
perekonomian dan sistem keuangan serta sendi-sendi kehidupan ekonomi
masyarakat, bangsa dan negara.

Terdakwa menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal
yaitu Narkotika.

HAL - HAL YANG MERlNGAwy^M

Terdakwa dalam persidangan berterus terang akan perbuatan yang
dilakukannnya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan
tersebut dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim
mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa adalah orang yang membuka atau
mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, dengan cara
memerintahkan Saksi May Wulandari memprint out rekening nomor 051090043
atas nama May Wulandari (yang dikuasai Tetxiakwa), sehingga orang yang terkait
dalam perkara aquo dapat dijadikan tersangka dalam perkara lain, seperti Marwan
AdII, Iwan Saefiiddin, Fob Budlono, Syafrudin alsJsap, May Wulandari, Rtta
Juaniati, Dhiko Aldilla Dirgantara, Andhika Pratama, Rinal Kornial, Cahyono, dan
Rusmanto;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04
Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi peiapor tindak pidana (WhistieBiower) dan
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sanksi pelaku yang bekeda sama (Justice Collaborators), dalam perkara tindak
pidana tertentu, maka khusus yang berkenaan dengan sanksi pelaku yang bekerja
sama (Justice Collaborators), Majelis Hakim berpendapat bahwa ada syarat yang
tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA
tersebut yaitu tentang syarat bahwa saksi pelaku bukan pelaku utama, namun
demlkian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang berperan
besar sehlngga kasus ini dapat menyeret pelaku lalnnya;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35
Tahun 2009 tentang Narkotlka, dan Pasal 5ayat (1) UU RI No. 8Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-
undang Nomor: 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGAD ILI
1. I^enyatakan terdakwa GIAM HWH LIANG alias TONl alias HARTDNI JAVA

BUANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana -perrmfakatan jahat untuk mdakukan tindak pidana Narkotika berupa
Jua/ beli sabu-sabu dan Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TDNI alias
HARTONI JAVA BUANA dengan pidana penjara selama : 20 (DUA PULUH)
TAHUN;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar
Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyard rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

4. MGmerintahk3n b3rdnQ bukti bcnjpa ;
2(dua) paket/pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1(satu) pak
plastik wama bening ukuran kg, 4(empat) kantong plastik wama bening
bekas tsi sabu-sabu yang siaah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1(satu)
korek api Marlboro, maslng-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) kaleng warna biru bertuliskan Coollection yang berisi 2(dua)
bungkus plastik besar isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1
(satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi l (satu) bungkus/paket
plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1(satu) buah baskorr. warna
abu-abu dan 1(satu) buah baskom wama merah maslng-masing barang
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bukti disita dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTO bin
PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5(lima) buah HP yaitu 1(satu) buah HP Nokia seri 2112 wama hitam putih,
1(satu) buah HP Nokia seri 1508 warna biru putih, l (satu) buah HP Nokia
sen 2112 warna putih silver, 1(satu) buah HP merk Huawei warna hitam i
(satu) buah HP Nokia seri RM 512 wama hitam silver, masing-masi'ng
dirampas untuk Negara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah).

Demlkian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 09 PEBRUARI 2012 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap oleh kami :
W.H.VAN KEEKEN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, SH.I^lH. dan
HASANUDDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: rabu,
tanggal 15 PEBRUARI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :BUDI ASTONO Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadirl oleh : EKO BAMBANG M, SH.MH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapkan terdakwa dan
Penasehat Hukumnya;

Hakim-HakiiTLAnggota,

2^
1. SANTCfSA, SH.MH.

2. HASAnIodDIN, SH.MH.

W.H. VAN KEEKEN, SH.MH

Panitera Pengganti,

BUOr ASTONO.
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Dicatat disini bahwa menurut Akta Pikir-Pikir tanggal 15 Pebruari 2012
No.ll9/Pid.Sus/ 2011/PN.Clp. baikTerdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cilacap menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini.

Panitera Pengganti,

DIASrONO

Dicatat disini bahwa menurut Akta Permohonan Banding tanggal 22
Pebruari 2012 No.07/Bd/Akta.Pid/2012/PN.CIp. Jo.No.119/Pid.Sus/ 2011/PN.Cfp.
Jaksa Penuntut Umunn pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan
banding terhadap putusan ini.

Panite

SUROSO, SH.

HUi / •'

PADAFOTO COFYiE

•!LAN miK\ CILACAP

ISN0,S11.MH.
199103 { 006
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