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Nomor   :   1715   K/Pid/2004

DEMI   KEADILAN   BERDASARKAN   KETUHANAN   YANG   MAHA   ESA

M   A   H   K   A   M   A   H          A   G`U   N   G

me'meriksa   perkara   pidana   dalam   tingkat    kasasi    telah

mengambil  Putusan  sebagai  berikut   :

Mahkamah  Agung   tersebut   ,.

Membaca  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  tang-

gal     6     April     2004     Nomor     2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST,

dalam  putusan  nana   Terdakwa   :

HUMPREY  E.IKE  alias  I)OCTOR   ,    tempat   lahir  di  Ni

geria,   umur/tanggal   lab.ir  29  Tahun/05  September

74,   jenis  kelaTr.in  Laki-laki,   kebar,gsaan  Nige-

;::>!.:I

a,    tempat    tinggal    di    P`estoran    Recon   .alan

hid  Hasyim,   Kebon  Kacang,   Tanah  Abang,   Jakar-

£'a  Pusat,   agama  Kiisten,   pekerjaan  Pedagang   ,.

Terdakwa  berada  didalam   tahanan   :

1.    Penyidik   sejak   tanggal   02   Agustus   2lJ03   sam-

pal  dengan  tanggal   21  Agustus   2003   ;

2.   Perpanjangan  oleh   Penuntut   Umum   sejak   tang-

gal   22  Agustus   2003   sampai   dengan  tanggal  30

September   2003    ,.

3.    Perpanjangan    oieh    Ketua    Pengadilan   Negeri

sejak  tanggal   01   Oktober  2003     sampai   dengan

tanggal   30   0ktober   2003   dan   tanggal   31   0k-

tober   2003   sampai   dengan   tanggal   29  Nopember

2003     ,.

4.   Penuntut   Umum   sejak   tanggal   13   Nopember   2003

sampai   dengan   tanggal   02   Desember   2003    ,.

•     5.    Perpanjangan    ......
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5.    Perpanjangan    oleh   Ketua    Pengadilan    Negeri

sejak   tanggal   03   Desember   2003   sampai.  dengan

tanggal   01   Januari   2004    ,.

6.   Hakim  Pengadilan  Negeri   sejak  tanggal   19  De-

sember  2003   sampai  dengan  tanggal   17   Januari

2004    ;

7.    Perpanjangan   Wakil   Ketua   Pengadilan   Negeri

:..:.:::,;,

sejak   tanggal   18   .anuari   2004.. sampai. dengan

tanggal   18   Maret   2003   ;

Perpanjangan  Penahanan  Ketua  Pengadilan  Ting

gi   sejak  tanggal   19  Maret   2003   sampai   dengan

tanggal   17  April   2004   ,.

Perpanjangan    oleh    Ketua    Pengadilan    Tinggi

sejak    tanggal    12    April    2004    sampai    dengan
',

•  tanggai   11  Mei   2004   dan   sejak   tanggal   12  Mei.

2004   sampai  dengan  tanggal   io   Juli   2004   ;

10.   Berdasarkan   Penetapan   Ket.]ia   Mahkamah     Agung

R.I.     tanggal    18    Cktober    2004    Nomor    :    573/

2004/1715   K/PP/2-004/MA,   Terdakwa  dit)erincah-

kali    untuk    ditahan    selama    50     (lima    r`uluh)  '

hari.,     terhitung    sejak    tanggal    23    Agustus

2004    ;

11.   Diperpanjang  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Ma±

kamah    Ag'ung    R.I.     tanggal     18    0ktober    2004

Nomor   :    574/2004/1715   K/PP/2004/tilA„    Terdakwa

diperintahkan        unttik        ditahar}    selama    60

(enam   puluh)    hari,    terhitung   sejak   tanggal

12   0ktober   2004    ,.

yang    diajukan   di   muka   persidangan    Pengadilah   Negeri

tersebut  karena  didakwa   :
1

PRIMAIR    :

Bahwa......



-3-

Bahwa   Terdakwa   HulvlpRE¥   EdlKE   alias   DOC-

TOR  pada  hari  Sabcu  tanggal   2  Agust.us  2003   seki

tar  pukul   17.0-0  WIB   atau   pada  waktu-waktu   lain

setidak-tidaknya     dalam     bulan    .Agustus-    Tahun

2003,   bertempat   di   Restoran   Recon   Jalan   Wahid

Hasyim,   Tanah  Abang  -  .akarta  Pusat,   atau  geti-

dak-tidaknya  pada  suatu   tempat  yang  masih  ter-

masuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri   .a-

karta   Pusat,   tanpa  hak   dan  melawan   hukum  meng-

import,    mengeksport,    menawarkan    untuk    dijual

hgeluarkan,   menjual,   membeli,   menyerahkan,   mf

rima,   menjadi  perantara  dalam  jual  beli,   atau   .

nukar  narkotika  Golongan   I,   berupa  narkotika

enis  heroin,   yang  dilakukan  den.gan  cara  seba-

gal  berikut   :
-   Pada   waktu   dan   tempat   sebagaimana   disebutkan

di   atas,   setelah  mendapat   informasi   dari  rna-

t3yarakat   bahwa   Restoran   .qecon   sering   menjadi

tempat  tranBaksi  narkotika,   kh.ususnya  heroin,

saksi   I.   HENDRA  JHONI,    saksi   11.   S¥AMSIRII,   IL

YAS  dan  saksi   Ill.   ZEKKY  dan  Sat   Serge  Narko-

I-.ika  Dit.   Narkoba  Polda  Metro  Jaya  lalu  mela-

kukan  penyelidikan  di   sekitar  F.estoran  Recb.n,

n.amun  ketika  melakukan  penggerebekan  terhadap

Restoran  Recon  ternyata  pemilik   restoran  ti-

dak  berada  di  tempat   ,.

-   Tidak  beberapa  lama  kemudian,   Terdakwa  selaku

pemilik  restoran  yang  saat   itu  mengaku  berna-

rna    ABILOR    FRANCIS    OBUM    alias    DOCTOR    datang

selanjutnya   dilakukan   pengeledahan   di   resto-

ran   dan   di   kamar   tidur   Terdakwa,    dimana   di

dalam......

1t„,
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dalam  kasur  spring  bed  milik  Terdakwa  ditemu-

kan   5    (lima)    buah   kaos   kaki   yang   masing-rna-

sing   berisi   heroin   dengan   berat   bruto   kese-

luruhannya  1,7  Kg   ;

-   Terdakwa  menerima  heroin  tersebut   dari   IFANI

(belum   Certangkap)   pada  hari   yang   gama   seki-

tar   pukul   15.00   WEB,    dimana   heroin   tergebut

diperoleh   IPANI   dari   seseorang   yang   bernama

OKECHUKWU   (belum   tertangkap)    ;

-Terdakwa   menyimpan   heroin   teisebut.di   dalam

kabur  spring  bed  di  kamar  tidurnya  dengan  mats

untuk  dijual   ;

il   pemeriksaan   laboratorium  krimina.liEitik

lab for   Bareskrim    Polri    No.Lab    :3459/KNF/

3    tanggal    19   September   2003   menyimpulkan

bahwa   :

-Hasil   pemeriksaan   laboratorium -laboratories

kriminalistik   Puslabfor   Bareskrim   P.lri   iJ`o.

I;ab   :   3459/KNF/2`663-tanggal   19   September  2003

menyimpulkan  bahwa   :

*   1    (satu)   bungkuBan  plastik   berisi   gumpalan

warna    putih    dengan    berat     netto     18,7862

gram,.

*   1    (satu)   bungkusan   plastik   berisi   g`unpalan

warna     putih    dengan     berat     netto.19,0606

gram,.

I   1    (satu)   bungkusan   plastik   berisi   gumpalan

warna     putih     d`engan     berat     netto     18,859C)

gram,.

*   1   (satu)   bungkusan  plastik  berisi    gumpalarl

Warna    .  .



Warna

gram'.

18, 8158.

*   1    (satu)   bungkusan  plastik   berisi   gumpalan
I

warna    putih     den9an     berat     netto     19,1192

gram;

yahg   digita   dari   t!rdakwa   adalah   benar   men-

gandung  Heroina   dai  terdaf tar  .dalarri  Golongan
I   Nomor   Urut   19   I,aThpiran   Undang-Undang   Nomor

22   Tahun  1997   tentang  Narkotika   ,.

Perbuatan    Terdakwa     sebagaimana     diatur

n  diancam  pidana   dalam  Pasal   82   ayat    (1)   hu-

£   a  Undang-undang  No.22   Tahun   1997   ;

SUBSIDAIR   :

Bahwa  'rerdakwa  HUMPHREY   EJIKE   alias   DOC-

kitar    pukul    17.00    WgB    atau    pads    waktu-waktu

lain  setidak-tidaknya  dalam  Agust:us  Tahun  2003 ,

bertempat   di   Restoran   J1.    Wahid   Hasyim,    TanaLh

Abang-jakarta  Pusat,   atau  setidak-tidaknya  pada

suatu   tempac   yang   masih   termasuk   dalam   daerah

h-iikum    Pengadilan    Negeri    Jakarta   Pugat,    tanpa

hak  dan  melawan  hukum  memiliki,   menyimpan  untuk

dimiliki   atau  untuk  p?rsediaan,   atau   menguasai

narkot.ika    Golongan    I,    berupa    naL-kotika    je.nis

heroin,     yang    dilakukan    d6ngan    cara     sebagai

berikut   :

-   Pada   waktu   dan   tempat   sebagaimana   disebutkarl

di   alas,    seteiah   mendapat   informasi   dari   rna-

syarakat   bahwa   Restoran   Recon   3ering   menjadi

tempat   transaksi  narkotika,   khususny.a  heroin,

saksi   I.   HENDRA   JHONI,    saksi   11.   SYAMSIRIL   |±

YHS......
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¥AS   dan   saksi   Ill..  ZEKKY   dari   Sat   Serge   Nar-

kotika  Dit.   Narkoba  Polda  Metro  ®aya  lalu  me-

lakukan  pert.yelidikan  di   sekitar   Restoran  Re-

con,   namun  ketika  melakukan  penggerebekan  te=.
i

hadap   Restoran  Recfin.   ternyata  pemilik   resto-

ran  tidak  berada  d±  tempat   ,.
I-   Tidak  beberapa  lama  kemudian,   Terdakwa  selaku

pemilik  restoran  yang  saat   itu  mengaku  berna-

rna    ABILOR    FRANCIS    OBUM    alias    Doer'OR    datang

selanjutnya  dilakukan  pengeledahan  di  restor-

an   dan   di    kamar   tidur   Terdakwa,    dimana    di<,gr\`
\,.

`--_-.-

1

'halam  kasur  spring  bed  milik  Terdakwa  ditemu-
I

buah   kaos   kaki   yang   masing-rna-

berisi   heroin   dengan   berat   bruto  ke-se-

luruhannya   1,7   Kg   ,.

-   Terdakwa   menerima   heroin   tersebut   dari   IFANI    ,

(belum   tertar.gkap)   pada   hari   yang   gama  seki-
!

car   pukul    15.00   WEB,    dimap.a   heroin   tersebuc

_    _diperQle.h    IFANI   dari    seseorang   ya`r`.9   bernama    .

OKECHUKWU    (belum   t:rtangkap.)    ,.
I

-   Hasil  pemeriksaan  laboratories   kriminalistlk

Puslabfor  Bareskrim`  Polri  No.   Ijab   :   3459/ENF/

2003    tanggal    19   September    2003    inenyimpulkar`.

bahwa   :

*   1    (sate)    bungkusan   plas.t.ik`  be.risi.  guIT,palan    .

warna    putih    den,gan     berat     netto     18,7862

gram,'

*   1    (satu)    bungkusan  plastik   berisi   gumpalan

warna     putih     dengan     berat     netto     l9,06C)6

gram'.

*   1    (satu)   bungkusan  plastik  b±risi   gumpalan

Warna......
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warna    putih    dengan    berat    netto    18,8590

gram ,                                 ,
I   1   (satu)   bungkusari  plastik  berisi   gumpalan

warna     putih    dengan     berat     netto     18,8158   .

gram,.
I   1   (satu)   bungkusan:  plastik  berisi   gumpalan

warna    putih    dengan    berat     netto.    19,1192

gram;

Yang  disita  dari  Terdakwa  adalah  benar  mengag2

dung   Heroina   dan   terdaf tar   dalam   Golongan   I

Nomor  Urut   19  Lampiran  Undang-Undang  Nomor   22

Tahun'1997  tentang  Narkotika   ,.

Perbiiatan    Terdakwa     sebagaimana    diatur

n  diancam  pidana  dalam   Pasal   78   ayat    (1)   hu-
•,-

•-".-'.      rug   b   Undang-undang  No.22   Tahun   1997   ,.

Setelah  men.baca   tuntutan  Jaksa   Penuntut  Umum  tanggal   9

Maret  2004  yar,g  isinya  adalah  sebagai  berikut   :

I.   Menyatakan   Terdakwa   Humprey  Ejike   alias   Dok

tor  t.erbukti  bersalah  ITielakukan  tindak. pida-
------     I  -

na    menjual,    membeli,    Ti`enyerahkan,    `nenerima

atau  menjadi  perantara  d+lap  ji].al   bell  riar-

kotika   §cilongan   I   sebagaimana   diatur   dalam

Pasal   82   ayat    (1)    a   Undang-Undang   No.22   Ta-

hun  1997  tentang  Narkotika   ;

2.   Menjatuhkan  Pidana   terhadap  Terdakwa  Hurr`prey

Ejike  alias  Doctor  dengan  pidana  mati  .;

3.   Barang   bukti   berupa  '.5    `'lima)    buah   kaos   kaki

masing-masing  berisi   narkotika   jenis   heroin

dengan  berat   netto  seluruhnya   1,7   (batu  koma

tujuh)   Kg,   dirampas  untuk  dimusnahkan   ,.

Menimbang,    ..
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I

Menimbang,   bahwa   dengan   memperhatikan   Pasal   82

ayat    (1)    huruf   a   Undang-Undang   No.22   Tahun   1997,    Un-

dang-undang  No.8   Tahur`.1981   KUHAP  serta  ketentuan  lain

yang  bersangkutan,   Terdakwa   telah  dinyatakan  bersalah

melakukan   kejahatan   seperti   .tercantum   dalam   putusan

Pengadilan  Negeri   tersebut   yang   amar   lengkapnya   ber-

bunyi  sebagai  berikut   :

1.    Menyatakan    bahwa    Terdakwa     :     HUMPRET    EJIKE

•...I

\.`-_ -.

alias  DOCTOR  tersebut  di  atas  telah  terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan    ..

perbuatan  pidana   :   "Secar3  tanpa  hak  dan  me-

lawan   hukum  mengedarkan   untuk   dijual   Narko-

tika  Golongan  I"   ;

Menghukum   Terdakwa   oleh   karena    itti   dengan
'       pidana     M  A  T   I    ,.

3.   Memeriritahkan   agar   Terda'kwa.  te.tap   Perada   di

dalam  tahanan   ,.

4.    Menetapkan   barar]g   bukr.i   be.rupa    :    5     (linia)

buah  kaos  kaki  niasing-masing  berisi  narkoti-

ka   jenis  heroin  dengan  berat  netto  seluruh-

nya  i,7   (satu  koma  tujuh)   Kg,  .dirampas  u.nfuk

dimusnahkan   ;

5.     Membehankan    Terdakwa    untuk    membayar    biaya

perkara   sebeBar  Rp.1.COO,-(seribu  rupiah)    ;

Putusan   mama   dalam   pemeriksaan   pada   tingkat    banding

telah  dikuatkan   oleh  Pengadilan  Tinggi   Jakarta   dengan

putusannya   tanggal   22   Juni   2004   Nomor   76/Pid/2004/PT.

DKI,   yang  amar  lengkapnya  berbunyi   sebagai  berikut   :

--    Menerima   permintaan   bandiri`6   dari    Penasehat

Hukum   Terdakwa   tersebut   ,.

--Menguatkan    ......
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--Menguatkan  putusan  Pengadilan .Negeri  Jakarta

Pusat    tanggal    6    April    2004    No.21.52/Pid.B/

2003/PN.Jkt.Pst.,     yang     dimohonkan     banding

tersebut   ,.
--Memerintahkan  Terdakwa   tetap  ditahan   ;

--  Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  per-

Nomor

kara    dalam    kedua    'tingkat    per.adilan    yang

dalam  tingkat  banding  ditetapkan  sebesar  Rp.

1.COO,-(seribu   rupiah)    ,.

Mengingat   akan   akta   tentang   permohonan.kasasi

33/Akta.Pid/2004/PN.JKT.PST,     yang    dibuat    oleh

itera pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Ptisat.  yang  me-

gkan,   bahwa  pada   tanggal   23  Agustus  2004     Terdak-

lah  mengajukan  permohonan  kasasi  terhadap  putusan

adilan  Tinggi  tersebut  ;
:i. '            Memperhatikan   risalar,   kasasi   bertanggal   3   Se_a-

tember  2004   dari   Penasehat   Hukum   Terdakj/a   yang  diaju-

kan  untuk  dan  atas  nana  'rerdakwa   sebagai   Pemohon  Kasa-

si   tersebut..   berdasarkan  S`.i.raf.  Kuasa  Khus..a  bertar.ggai

6   AguBtus   2004,   risalah  kasasi   mama   telah  diterima  di

Kepaiiiteraan     Pengadil.an    Negeri     Jakarta    Pusat    pada

tart.ggal   3   September  2004   ;

Melihat   surat-gurat  yang.  bersangkutan   ,.

Menimbang,   bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  ter-

sebut-.   telah   diberitahukan   kepada   Pemc;hon   kasasi   pada

tanggal   11   Agustus   2004   dan   PeITiohon   kasasi   mengajukan

permoh.oman   kasasi   pada   tanggal   23   Agustus   2004   serta

memori  kasasinya  telah  diterima  di   Kepaniteraan  Penga-

dilan  Negeri  pada  tanggal   3  September  2004  dengan  demi

kian  permohonan  kasasi  beserta  de..gap  alasan-alasannya

telah   diajukan   dalam   tenggang-tenggang   waktu   dan   de-

ngan   cara   menurut   Undang-Undang,    oleh  karena   itu  per-

mohonan  kasasi   tersebut   formil.  dapat  diterima   ;

MeniTnbang,....



-10-

Menimbang,   bahwa  keberatan-keberatar`.  yang  diaj±

kan   oleh   Pemohon   kasasi   padq   pokoknya   adalah   sebagai

berikut   :

1.   Bahwa  dalam  persidangan   Pemohon  Kasasi   tidak     per-

nah    mengakui    bahwa    barang    bukti     (Heroin)     adalah

.T`iliknya  melainkan  Pemohon]  Kasaei  men?.rangkan  bahwa

Pemohon  Kasasi   bukan  pemilik  barang  bukti  dimaksud

dan  Pemohon  Kasasi   tidak  tahu  barang  bukti  tersebuc

milik  siapa  ?

Bahwa  spring  bad  yang  dipakai  untuk  menyimpan  hero-

in  ter.-ebut  adalah  bukan  milik  Pemohon  Kasasi  mela-

kan  barang  milik  Recon  yang  kemudian  dipakai   ti-

oleh  Pemohon  Kasasi  dan   Ifani   (DPO)    ;

hwa  oleh  karena  yang  tidur  di  kamar  tersebut  adz

1ah   Pemohon   Kasasi   dan   IFANI   maka   sudah   seharusnya

IF'ANI   turut  diperiksa  dalam  proses  perkara  ini.   Hal

ini   sangat   pen€ing   untuk   mengetahui   siapa   pemilik

barang  bukti   (lleroirt)   `y.ang , sebenarr.ya.

2.   Bahwa  kepemilikali  atas  barang  bukti   (heroin)   terse-

but   harus   dibuktikan   terlebih   dahulu,    dimana   ada

beberapa   hal   yang   harus   bisa   dijadikan  bahan  per-

timbangan  antara  lain   :

a.    Yang   tidur   di   kamar   tersebut   adalah   dua   orang

yaitu   Pemohop.   Kasasi   dan   IFANI.

Ij.    Spring   bad   dimaksi`d   adalah   bukan   milik   P.emohon

Kasasi   melainkan   milik   RECON  yaitu   pemilik   res-

t.ran  yang  dikelola  Pemohon  Kasasi.

B`ihwa   pc)sisi   Pemohon   Kasasi   sebagai   pengelola   res-

toran   dan   IFANI   sebagai   kasir/bawahan.adalah   tidak

ada  kaitannya  dalam  perkara  ini  karena  masalah    h-e-

roin...-..
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roin   tidak   ada   hubungannya   dengan   pekerj.aan   kedua

orang  ini.

oleh   karenanya   dalam   perkara   ini   untuk   menentukan

siapa  pemilik  sebenarnya  atas  barang  bukti  dimaksud   ...

seharusnya    dilakukan    pen:rikgaan    terhadap    ked.ua   .

orang  tersebut   selaku  pen9huni   kamar.   Jadi  pemilik

barang  yarig  sebenarnya  belum  bisa  dipastikan  9ebe-

lum  diadakan  pemeriksaan  tarhadap   IFANI.

Adalah  suatu  putusan  yang   salah  apabila  hanya  ber-    ..

das.arkan  pada   kesimpulan   yang   tidak   didukung   oleh

mbuktian  yang  benar.   Dan   tidak   logis  apabila  Ma-

is  meminta  peTnbuktian  yang  berlebih  kepada  Pemo-  .

Kasasi,   karena  kuncinya   adalah' ada  pada   IFANI,

tara   oleh   Polisi    IFANI   justru   clisuruh   pergi

(diiepas)   pada  saat  penggeledahan.

SEhar`usnya   Majelis    Hakim   Uudex    factie   bi'sa    lebih

bijaksana   dalam   pertimbangan   hukumnya,   karena   be-   .

berapa  }cejanggaian    Qalam  perkara .i.t`i  yaicb   :
I

-    M6ngap;   IFANI    (yang   juga   penghuni   kamar)    justru

dilepas  oleh  Polisi  ?
-   Apakah   Pemohon   Kasasi   adalah   orang   yang.  sengaja

dikorbankan   (Target  Operasi)   ?

-    Logikanya,    apabila    Pemohon   Kasapi    adalah   benar

pemilik  barang  tersebut  maka  pada  saat  dia  merige-

tahui   Polisi   datang   untuk   menggeledah   pasti   dia

akan  pergi   dan  tidak  pulang.   Karena  Pemohon  Kasa-

si   tidak  merasa  bersalah  maka   dia   justru  memper-

silahkan    Polisi   untuk    menunggu    dan    selanjutnya

melakukan  penggeledah.an.

Dari   uraian-uraian   tersebut   di   atas   jelas   pertim-

bangan   Majelis   Hakim  Judex   factie   men9enai..pengua-

Saan.....
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saan   heroin   oleh   Pemohon   Kasasi    "Se:ara   Tanpa   Hak

dan  Melawan  Hukum"   adalah  tidak   terbukti   se`cara  Bah

menurut   hukum   karena   pemilik   yang   sebenarqya   atas

barang  bukti  tersebut  belum  diketahui  secara  pasti

(ada  kemungkintn  pen.ilik  yang  sebenarnya  adalah  Ipa

NI  karena  sejak  penggeledahan  sampai  saat .ini  IFANI

menghilang) .

3.   Bahwa  pertimbangan  Majelis-Hakim  Judex   factie     sa-

ngat   tidak   E}empurna   karen-a   informan   yang   disebut
"dapat  dipercaya"   tersebut  tidak  pernah  dimunculkan

alam   proses   pemeriksaan   perkara    ini.    Di    E}amping

u  pencarian  terhadap  IFANI   .qampai   saat   ini   tidak

ah    dilakukan    dengan    serius,.   sehingga    dalam

rkara  in.i   terlihat  jelas  bahwa  Pemohon  Kasasi  ada
::.1ah. pihak   yang   sengaja   dikorbankan   (Target   opera-

si).

4.     Bahwa   pertimbangan    .udex    factie    yang.  menyal:akan
''Heroin  geberat  itu  tujuanirya  untuk  dijual  atau  di-

edarkan  dan  tidak  mungkin  digunakarL  sendiri"   adalah

tidak  berdasarkan  hukur``  karena  Pemohon  KasaBi  bukan

pemilik  barang  yang  sebenarnya,   jadi  bagaimana  Tming
kin  Pemohon  Kasasi  bisa  menjual,   mengedarkan  apala-

gi  menggunakan  sendiri.

5.    Bahwa   ada   satu   orang   saksi   yang   seharusnya   aide-

ngar  keterangannya  dalam  proses  di  tingkat  Pengadi|

an   Tingkat    Pertama   yaitu   Sdr.    FELI.X,    namun   gaksi

tersebut  belum  dapat  dihadirkan  dengan  alasan  belum

mendapat    ijin   dari    atasan.    0leh   karenanya  <Pemohon

Kasasi   mohon   kepada    Ketua   Mahkamah   Agung   RI   untuk

dapat   memeriksa   sa]:si   tersebut   9una   jalannya   peme-

riksaan  perkara  pidana  ini  agar  dapac  diperoleh  ke-

benarannya......
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benarannya  yang  hakiki   sebagaimana   yang  dit.entukan

oleh  KUHAP  Paial   253   ayat   3.

6.   Bahwa  dalam  kehidupan  sehai-i-hari  balk  dilir`gkL!rigan

masyarakat    sekitarnya   maupun    dilingkungan    gereja   -

Pemohon  Kasasi  dikenal   E}ebagai   orang  yang  balk  dan

pekerja  keras  serta  sebagai  aktivis  gereja  dan  bah-
kan    Pemohon   Kasasi    tidak   pernah   terlibat    dengan

obat-obatan  terlarang.   Hal   ini  g±qukung  o|eh  Surat

Keterangan    dari    .akarca    Internatic).nal    Christian

Eel.Iowship  yang  ditandatangani  langsung  oleh  Micha-.

Broomell   selaku   Pimpin.an   Gereja   tertanggal    23

stus  2004   (bukti   terlaiTipir) .

wa  pertimbangan  Majelis   Hakim  Judex   factie  yang

lah   mendiskreditkan   oran8   kul.it. hifam    (Nigeria)
=:=..''adalah   tidak   berdasarkan   hukum   kal`ena   pelaku   pe-

langgaran  hukum  tidak  perpah  bisa  dibedakan  dengan

wariia  kulit  maupun  asal  negaranya.  n`elainkan  tergan-

tung  pada  perilaku  perorangari.
I 8.    Bahwa   pertimbangan   Majelis   Ha-kin   Judex   fac:tie   me-

ngenai  unsur  "Menawarkan  untuk  dijual"   adalah  tiaak

[erbukti  secara  Bah  menurut  hukum  kaTena  kata  "mena

w.arkan"  mengandung  pengertian  adanya  pihak  yang  me-

nawarkan   dan  pihak  yang  menerima  penawaran,   sedans

kata    "dijual"    mengandung   pengertian   adanya   pihak

penjual  dan  pihak  pembeli.

Sedangkan  dalam  perkara  ini,   tidak  dapat   dibuktikan

adanya  transaksi  atau  paling  tidak  dua  pihak  terse-

but,   oleh  karenan¥a  unsur  ini   tidak  terpenuhi.

9.   Dari  uraian  tersebut  di  atas   jelas  bahwa  unsur  "Tap

pa   Hak   dan   Melawan   Hukum   Mengedarkan   untuk   dijual

Narkotika   Gc>longan   I"    adalah   ti.dak   satupun   unsur

terpenuhi......
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terpenuhi   oleh   karenanya   sudah   sepatutnya   Pemohon

Kasasi   dinyatakan    tidak    terbiJkti    melakukan    suatu

tindak  pidana,   denga.,1  demikian  Pemohon  Kasasi  harus

dinyatakan  bebas  dari  segala  tuntutan  hukuIT.  dan  di-

kembalikan   pada   posisinya   semula   serta   dipulibkan

nana  baiknya.

10.   Bahwa  adalah  suatu  kesalahan  besar   apabila   seorang

Hakim  dalam  putusannya  menghukum  seseorang  yang  ti-

dak  bersalah  dengan  memvonis   "Huk`rman-Mati"   karena

apabila  ternyata  putusan  tersebut  setelah  diekse.ku-

ditemukan   Pelaku   Tindak   Pidana   yang   sebenarnya

a   siapakah   yang   akan   bertanggung   java.b   kepada

memberi   hidup   (Allah)    ?

Menimbang,bahwa  atas  keberatan-keberatan  terse-

..but:,M.ah)camah  Agung  berper.dapa t-.-I,
Tnenaenai  keberatar,-kebertan  ad.   1  dan  ad.   2

Bahwa  kebe.rate.n-keberatan  ini   tidak  dapat   dibe-

narkan,   karena   Pengadilan   Ti.nggi   tidak   salah   menerap-

kari  hukum,   1agi  pula  keberatan  tersebut  mengenai  peni-

laian   hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  ten-

tang   suatu  ken}.ataan,   keberatan   seTT`acam   itu   tidak   da-

pat  dipertimbangkan  dalam  pemeriksaar,  pada.tingkat  ka-

sasi,    kareri.a   pemeriksaan   dalam   tir,gkat   kasasi   hanya

berkenaan  dengan   tidak   dit.erapkan   suatu  peraturan  hu-

kum   atau  peraturan  hukum   tidak  diterapkan  sebagaimana

mestirva,   atau   apakah  cara   mengadili   tidak  dilaksana-

kan  mehurut  ketentuan  Undang-Undang,   dan   apakah  Penga-

dilan   telah   melampaui   batas   wewenangnya,    sebagaimana

yang   climaksud   dalam  pasal   253   Kitab   Undang-Undang  Hu-

kum  Acara   Pidana    (Undang-Undang  No.    8   Tahun   1981)    ,.

mE.ngenai.......
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menaenai  keberatan-l{ebertan  ad.   3.4,S  dan   6   :

Bahwa   keberacan-keberatan   tersebut   tidak   dapat

dibenarkan,   karena  keberatan  tersebut  tidak  menyangkut

pokok  persoalan  dalam  perkara  ini  .(irrelevant)    ;

EeEaenai   keberatan-kebertan  ad.   7.8.9  dan  ad.1o   :

Bahwa  keberatan-keberatan  ini  tidak  dapac  dibe-
narkan,   karena  Pengadilan  Tinggi   tidak  salah  menerap-

kan  hukun   ;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  yang

diuraikan  di  atas  lagi  pula  tidak  ternyata,   bahwa.pu-

judex   facti   dalam  perkara   ini   bertencangan  de-
ukum  clan/atau  Undang-Undang,   maka  permchonan  ka-

ersebut  harus  ditolak  ;
Menimbang,   bahwa   oleh  karena  permohorian     kasasi

it;plak,maka   Pemohon  kasasi/Terdakwa  dihukum  untuk  mem

bayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi  ini,.

Men`perhatikan     Undang-Undang`.No.4     tah`in     2004,

Undang-Undartg   No.    8   tahun   1981,    Undang-LTniar`.g   No.    14

tahun   1985    jo   lTndang-undang   No.5    Tahun   2004    dan   Un-

dang-Undang  gerta  peraturan  lain  yang  bersangkutan  ;

vhl  E  N  G  A  D  I  11  I      ..

Menolak   perTliohonan   kaBasi   dari. Pen\ohon   kasasl/

Terdakwa   :   HUMPREY  EJIKE   alias  DOCTOR     tersebut   ,.

Menghukum      Pemoho!`      Kasasi,'Terdakwa       tersebut
•iint.uk  membayar  biaya  perkara   dalam   tingkat   kasasi   ir.i

ditetapkan  sebesar  Rp.2.500,-(dua  ribu  lima  ratus  ru-

piah)    ;

Demikianlah   diputuskan   dalam   rapat   permusyawa-

ratan  Mahkamah  Agung  pada   hari   Selasa   tanggal   4   Nopem-

ber   2004   oleh   Iskandar   Kamil,   SH. ,    Ketua  Muda  yang  di-

tunjuk   oleh   Ketua   Mahkamah   Agung   sebagai   Ketua   Maje-

lis,   Moegihardjo,   SH.   dan   Djoko   Sarwok`o,   SH.MH.,   Hakim

-   Hakiri    ......
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-Hakim  Anggoca,   dan  diucapkan  dalam  sidang  t.erbuka  un-

tuk     umum     pada     hari   itu  juga   oleh  Ketua  Majelis  de-
-ngan   dihadiri   oleh  Hakim-Hakim  Anggota   tersebut,   dan

Mien  Trisnawaty,   SH.MH. ,   Panitera  Pengganti  dengan  ti-

dak   dihadiri   oleh   Pemohon   kasasi/Terdakwa   dan   Jaksa

Penuntut  Umum   ;

Hakim-Hakim  Anggota     ;

Ltd . -

Moegihardjo,   SH.

ttd . -
Djoko   Sarw-oko,    SH.MH.

K     e     t     u     a     '.

ted. -

Iskandar  Kamil,   SH.

Panitera  Pengganti     ;

ttd . -
Mien  Trisnawaty,    SH.MH.

h'Y.     SJTI     K!.loLIS0ll,     Sl.I.

NI/`;    i!20000.4l


