PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 44 / K / PM.III-14 / AD / XI / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Terdakwa ditahan oleh

:

Parlan Hadi Prayitno.
Serma/639204
Ba Tuud Gudang.
Kudam/IX/Udayana.
Banyuwangi, 6 Maret 1970.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Diponegoro Hotel Marhen Kamar 16 Denpasar.

1.
Kakudam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8
Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan Surat Keputusan
Penahanan Sementara dari Kakudam IX/Udayana Nomor : Kep / 01 /X /2016 tanggal 9
Oktober 2016.
2.
Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/
Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai
dengan tanggal 26 November 2016, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/664/X/2016
tanggal 26 Oktober 2016.
3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 12
/PM.III-14/ AD/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung
mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan
Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR tersebut diatas.
Membaca

: Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor
: BP-25/A-25/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 701 / XI / 2016 tanggal 7
Nopember 2016.
2.
Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor :
Sdak /43 /XI/ 2016 tanggal 16 Nopember 2016.

/ 3. Surat…..
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3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor
TAPKIM/52/ PM.III-14 / AD / XI / 2016 tanggal 21 Nopember
2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID
/46/ PM III-14 / AD / XI / 2016 tanggal 22 Nopember 2016.

4.
Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.
Mendengar

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /43 /XI/
2016 tanggal 16 Nopember 2016 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

di

sidang

serta

Memperhatikan : 1.
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :
“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
b.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
-

Pidana Pokok

: Penjara selama .1 ( satu ) Tahun 6
(enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada
dalam penahanan sementara.

c.

Pidana Tambahan

: Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar barang bukti berupa :
1.

Barang - Barang

:

a.
2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang yang
diduga Narkotika jenis sabu dalam plastic klip, masingtotmasing seberat 0,11 gram dan 0,07 gram (total 0,18
gram).
b.

1 (satu) buah pipa kaca.

c.

1 (satu) buah pipet warna putih.

/ d. 7 (tujuh)…….
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d.
7 (tujuh) buah kaca kecil dengan dengan rangkaian
empat botol dengan penutup warna hitam dan tiga buah
botol tanpa penutup.
e.

2 (dua) buah korek api gas.

f.

4 (empat) buah potongan pipet warna putih.

g.

2 (dua) bungkus plastik berisi buntalan plastic klip
kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.
a.

1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

b.

1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam.

c.

1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125
warna hitam DK 4679 C beserta STNK dan kunci
kontaknya.

d.

1 (satu) buah gunting.

Dikembalikan kepada yang berhak.
2.

Surat :
5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri
Laboratorium cabang Denpasar Nomor 951/MNF/2016
tanggal 12 Oktober 2016 tentang hasil uji Laboratorium
Barang Bukti dan Sample Urin dan Darah.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
2.
Permohonan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan
bahwa ia sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi , Terdakwa juga menyatakan bahwa ia
ingin kembali kepada masyarakat dan keluarganya untuk mengurus
anaknya yang masih sekolah dan membutuhkan bimbingan dari
Terdakwa sebab isteri Terdakwa tidak berada dirumah karena bekerja
menjadi TKI dan sudah dua tahun tidak kembali selain itu Terdakwa juga
menyatakan bahwa Terdakwa siap untuk di pecat dari dinas militer karena
perbuatannya sudah mencemarkan nama baik TNI oleh karena mohon
kepada Majelis Hakim supaya pidana pokok diringankan.
Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Alternatif pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan
Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan
/ Oktober…..
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Oktober tahun 2016 atau dalam ahun 2016 di Jalan Tunggak Bingin Blok D
No. 7 Banjar Bet Ngandang Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan
Denpasar Selatan, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain disekitar Kota
Madya Denpasar Bali atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman”
Dengan cara-cara sebagai berikut

:

a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990
melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 639204 selannjutnya
mengikuti kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus
ditugaskan di Kudam IX/Udayana. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti
Pendidikan Secaba Reg di Pusdikku Bandung setelah lulus dan dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kembali di Kudam
IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma menjabat
sebagai Ba Tuud Gudang kesatuan Kudam IX/Udayana.
b.
Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Guiseppe Serafino (Saksi-3)
Warga Negara Australia sejak tahun 2015 di Bar On On Sanur Denpasar
milik Saksi-3 namun tidak ada hubungan keluarga.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Kamaruddin (Saksi-4) sekira
tahun 2015 di Jalan Gunung Soputan Gang Rajawali Denpasar pada sat
Terdakwa hendak mengmbil tempelan/paketan Narkotika jenis inek atas
suruhan Pak Subawa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 dimana saat
itu Saksi-4 mengatakan jika Terdakwa ingin bermain barang Narkotika,
Saksi-4 bersedia mencarikan.
d.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 09.00
Wita, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-3 yang isinya memesan
Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa.
e.
Bahwa atas pesanan dari Saksi-3 tersebut, kemudian Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-4 yang ketika itu berada dai kamar Kost
Terdakwa di kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar, lalu Saksi-4
menyanggupi pesanan tersebut, namun Saksi-4 akan memesan terlebih
dahulu kepada Sdr. Aan yang menurut Saksi-4 Sdr. Aan adalah
Narapidana di Lapas Karangasem.
f.
Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-4
pergi ke ATM di daerah Pekambingan Denpasar guna mentransfer uang
sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.
Aan untuk pemesanan paket sabu-sabu, stelah uang tersebut di transfer
ke rekening Sdr. Aan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling
berkomunikasi lewat SMS dengan Sdr. Aan mengenai kiriman paket sabusabu tersebut.
g.
Bahwa selanjutnya Saksi-4 saling berkomunikasi melalui SMS
denganSdr. Aan untuk menanyakan pesanan Sabu-sabu yang telah
dipesan dan tempat pengambilannya, tidak lama kemudian Sdr. Aan
/ memberikan……
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memberikan alamat tempat mengambil paket barang jenis sabu-sabu yaitu
“dari arah Simpang Siur menuju Sunset Road ada Lippo Plaza kiri jalan
yang di sampingnya ada gang bahan di temple di mulut gang tiang BPJS
menggunakan lak ban hitam”.
h.
Bahwa kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa dengan mengendarai
sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa berboncengan menuju
tempat pengambilan pesanan sabu-sabu ditempat yang telah ditentukan
Sdr. Aan. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu
dibonceng oleh Saksi-4 mengambil tempelan tersebut dan langsung
kembali ke Hotel Marhen Denpasar tempat tinggal Terdakwa.
i.
Bahwa setelah sampai di Hotel Marhen Kamar Nomor 16 Denpasar
kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada
Saksi-4 di dalam kamar, laluSaksi-4 membuka bungkusan tersebut
dengan meminta sendok yang terbuat dari pipet yang akan Saksi-4
gunakan untuk mengambil sebagian sabu-sabu dari bungkusan tersebut.
j.
Bahwa kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa mengkomsumsi
sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak empat kali
sedotan. Selanjutnya Saksi-4 memecah paket tersebut menjadi empat
paket dan dikemas kedalam plastic klip kecil yang Saksi-4 minta dari
terdakwa, lalu keempat paket tersebut diambil oleh Terdakwa, dimana dua
paket dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk polo milik
Terdakwa dan dua paket lainnya di taruh diatas meja bupet dalam kamar
kost Terdakwa di Kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar.
k.
Bahwa kemudian sekira pukul 17,00 Wita Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma pergi menuju rumah Saksi-3
di Jalan Tuggak Bingin Blok D No.7 Banjar Bet Ngandang Desa/Kelurahan
Sanur Denpasar Selatan untuk mengantarkan pesanan Saksi-3 yaitu
sabu-sabu. Terdakwa membawa dua paket sabu-sabu masing-masing
dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) paket tersebut dkemas dalam dua plastik klip kecil
yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik
Terdakwa.
l.
Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 kemudian
Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar
yaitu Bripka Agus Suputra (Saksi-1) dan Aiptu I Gusti Ngurah Arimbawa
(Saksi-2) dan saat digeledah petugas Kepolisian menemukan dua paket
sabu-sabu dalam plastik klip dan pipa kaca serta pipet putih yang
Terdakwa simpan di dalam selempang warna hitam, sedangkan barangbarang lainnya terdakwa simpan di dalam kamar kost Terdakwa di Hotel
Marhen kamar Nomor 16 Denpasar.
m.
Bahwa terdakwa sejak awal bulan Oktober 2016 hingga tanggal 8
Oktober 2016 Terdakwa telah mengantar paket sabu-sabu kepada
pemesan sebanyak empat kali, namun pada saat pengantaran terakhir
Terdakwa gagal karena ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Denpasar

/ n. Bahwa……
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n.
Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti
berupa:
1)
2 (dua) buah paket berisi kristal bening yang diduga
Narkotika dalam plastic klip masing-masing seberat 0,11 garam
dan 0,07 gram.
2)

1 (satu) buah pipa kaca

3)

1 (satu) buah pipet putih

4)

1 (satu) buah tas kecil warna hitam

5)

1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam

6
1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125 warna hitam
DK 4679C beserta STNK dan kunci kontaknya.
7)
7 (tujuh) buah botol kaca kecil dengan rangkaian empat botol
dengan penutup warna hitam dan tiga buah botol tanpa penutup.
8)

1 (satu) buah gunting

9)

2 (dua) buah korek gas

10)

4 (empat) buah potongan pipet kecil

11)

2 (dua) bungkus plastic berisi buntalan plastk klip kecil

Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 dan 9 Oktober 2016. Dan
pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 telah dilakukan pengambilan
urine dan darah terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat II
Udayana Kesdam IX/Udayana di denpasar.
o.
Bahwa kemudian dua buah plastik klip berisi kristal bening Kode A
dan Kode B dengan berat Netto masing-masing 0,05 gram diberi Nomor
barang bukti 4139/2016/NF dan 4140/2016/NMF, satu buah kap platik
berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 ml berisi nomor barang bukti
4141/2016/NF dan satu buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 ml
diberi nomor barang bukti 4142/2016/NF atas nama Terdakwa Serma
Parlan Hadi Prayitno NRP 639204 setelah dilakukan pemeriksaan
secaralaboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:
-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4139/2016/NF

(+)

positif

-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4140/2016/NM

(+)

positi

-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4141/2016/NF

(+)

positif

-

Terhadap barang bukti Nomor 4142/2016/NF positif Narkotika
Metamfetamina.

Dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Narkotika
Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61
lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Forensik
Cabang Denpasar Nomor LAB : 951/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016
/ dengan……
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dengan pemeriksaan AKBP Hermeidi Irianto S.Si. Kompol Imam
Mahmudi, Amd.S.H. dan PNS I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. serta
diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar
Kombespol Ir. Koesnadi, M.Si. NRP 61121097.

A tau
Alternatif kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama telah
melakukan tindak pidana :
“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
Dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990
melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 639204 selanjutnya
mengikuti kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus
ditugaskan di Kudam IX/Udayana. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti
Pendidikan Secaba Reg di Pusdikku Bandung setelah lulus dan dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kembali di Kudam
IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma menjabat
sebagai Ba Tuud Gudang kesatuan Kudam IX/Udayana.
b.
Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Guiseppe Serafino (Saksi-3)
Warga Negara Australia sejak tahun 2015 di Bar On On Sanur Denpasar
milik Saksi-3 namun tidak ada hubungan keluarga.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Kamaruddin (Saksi-4) sekira
tahun 2015 di Jalan Gunung Soputan Gang Rajawali Denpasar pada sat
Terdakwa hendak mengmbil tempelan/paketan Narkotika jenis inek atas
suruhan Pak Subawa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 dimana saat
itu Saksi-4 mengatakan jika Terdakwa ingin bermain barang Narkotika,
Saksi-4 bersedia mencarikan.
d.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 09.00
Wita, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-3 yang isinya memesan
Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa.
e.
Bahwa atas pesanan dari Saksi-3 tersebut, kemudian Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-4 yang ketika itu berada dai kamar Kost
Terdakwa di kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar, lalu Saksi-4
menyanggupi pesanan tersebut, namun Saksi-4 akan memesan terlebih
dahulu kepada Sdr. Aan yang menurut Saksi-4 Sdr. Aan adalah
Narapidana di Lapas Karangasem.
f.
Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa dan Saksi-4
pergi ke ATM di daerah Pekambingan Denpasar guna mentransfer uang
sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening
Sdr. Aan untuk pemesanan paket sabu-sabu, stelah uang tersebut di
transfer ke rekening Sdr. Aan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling
berkomunikasi lewat SMS dengan Sdr. Aan mengenai kiriman paket
sabu-sabu tersebut.
/ g. Bahwa……
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g.
Bahwa selanjutnya Saksi-4 saling berkomunikasi melalui SMS
denganSdr. Aan untuk menanyakan pesanan Sabu-sabu yang telah
dipesan dan tempat pengambilannya, tidak lama kemudian Sdr. Aan
memberikan alamat tempat mengambil paket barang jenis sabu-sabu
yaitu “dari arah Simpang Siur menuju Sunset Road ada Lippo Plaza kiri
jalan yang di sampingnya ada gang bahan di temple di mulut gang tiang
BPJS menggunakan lak ban hitam”.
h.
Bahwa kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa dengan mengendarai
sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa berboncengan menuju
tempat pengambilan pesanan sabu-sabu ditempat yang telah ditentukan
Sdr. Aan. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu
dibonceng oleh Saksi-4 mengambil tempelan tersebut dan langsung
kembali ke Hotel Marhen Denpasar tempat tinggal Terdakwa.
i.
Bahwa setelah sampai di Hotel Marhen Kamar Nomor 16 Denpasar
kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada
Saksi-4 di dalam kamar, lalu Saksi-4 membuka bungkusan tersebut
dengan meminta sendok yang terbuat dari pipet yang akan Saksi-4
gunakan untuk mengambil sebagian sabu-sabu dari bungkusan tersebut.
j.
Bahwa kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa mengkomsumsi
sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak empat kali
sedotan. Selanjutnya Saksi-4 memecah paket tersebut menjadi empat
paket dan dikemas kedalam plastic klip kecil yang Saksi-4 minta dari
terdakwa, lalu keempat paket tersebut diambil oleh Terdakwa, dimana dua
paket dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk polo milik
Terdakwa dan dua paket lainnya di taruh diatas meja bupet dalam kamar
kost Terdakwa di Kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar.
k.
Bahwa kemudian sekira pukul 17,00 Wita Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma pergi menuju rumah Saksi-3
di Jalan Tuggak Bingin Blok D No.7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan untuk mengantarkan pesanan
Saksi-3 yaitu sabu-sabu. Namun stelah Terdakwa sampai di rumah Saksi3 kekmudian Terdakwa ditangkao angota Kepolisian Sat Narkoba
Polresta Denpasar yaitu Bripka Agus Suputra (Saksi-1) dan Aiptu I Gusti
Ngurah Arimbawa (Saksi-2) dan saat digeledah petugas kepolisian
menemukan dua paket sabu-sabu dalam plastic klip dan pipa kaca serta
pipet putih yang Terdakwa simpan di dalam selempang warna hitam,
sedangkan barang-baraang lainnya Terdakwa simpan di dalam kamar
kost Terdakwa di Hotel Marhen Kamar Nomor 16 Denpasar.
l.
Bahwa kemudian dua buah plastik klip berisi kristal bening Kode A
dan Kode B dengan berat Neto masing-masing 0,05 gram diberi nomor
barang bukti 4139/2016/NF dan 4140/2016/NMF, satu buah kap platik
berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 ml berisi nomor barang
bukti 4141/2016/NF dan satu buah syring berisi cairan darah sebanyak 10
ml diberi nomor barang bukti 4142/2016/NF atas nama Terdakwa Serma
Parlan Hadi Prayitno NRP 639204 setelah dilakukan pemeriksaan
secaralaboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:
-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4139/2016/NF

(+)

positif

/ - Terhadap……
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-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4140/2016/NM

(+)

positi

-

Terhadap barang bukti Nomor
Narkotika Metamfetamina.

4141/2016/NF

(+)

positif

-

Terhadap barang bukti Nomor 4142/2016/NF positif Narkotika
Metamfetamina.

Dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Narkotika
Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61
lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Forensik
Cabang Denpasar Nomor LAB : 951/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016
dengan pemeriksaan AKBP Hermeidi Irianto S.Si. Kompol Imam
Mahmudi, Amd.S.H. dan PNS I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. serta
diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar
Kombespol Ir. Koesnadi, M.Si. NRP 61121097.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam :
Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.
Atau
Kedua

: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia
benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya.

Menimbang :

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum .

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut
mengajukan eksepsi (Keberatan) .

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan menerangkan
sebagai berikut :

telah

Terdakwa tidak

Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Gusti Ngurah Arimbawa.
: Aiptu/65080095.
: Anggota Sat Narkoba.
: Polresta Denpasar.
: Singaraja, 2 Agustus 1965.
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Perum Dalung Permai Blok NN Nomor 1 Kuta
Utara Badung Bali.
/ Pada.……
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa sekira bulan Oktober 2016 satuan Saksi di Polresta
Denpasar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau
Saksi - 4 ( Sdr. Giuseppe Seraino alias Sdr. Jo ) sering melakukan pesta
sabu-sabu dirumahnya di Jalan Tunggak Bingin Blok D No. 7 Banjar Bet
Ngandang Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan.
3.
Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Saksi dan tim
anggota Polres mengadakan Pengintaian dirumah tersebut selama satu
minggu namun belum mendapatkan informasi dan pada saat hari ke tujuh
pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 rumah Saksi-4 terbuka kemudian
Saksi dan tim yang berjumlah tujuh orang masuk dan mengadakan
penggledahan rumah Saksi-4 .
4.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama tiga
anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar menangkap Sdr. Giuseppe
Seraino alias Sdr. Jo (Saksi-4) yang berasal dari Negra Australia di
rumahnya di Jalan Tunggak Bingin Blok D No. 7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan karena memiliki Hasis yang
ditemukan di dalam koper milik Saksi-4.
5.
Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi
Saksi-4 melalui ponsel untuk menawarkan sabu-sabu, dan kurang lebih
satu jam kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, setelah
Terdakwa
sampai
dirumah
Saksi-4
selanjutnya
Terdakwa
memperkenalkan diri sebagai anggota dan akan bertemu dengan Saksi-4
kemudian Saksi mengatakan dari tim anggota Polres denpasar.
6.Bahwa setelah mengetahui kalau Saksi dan anggota Polres Terdakwa
kaget dan mengatakan “ mati saya pak “ kemudian Terdakwa dengan
sendirinya mengeluarkan barang yang dibawa dalam tas hitam dengan
sukarela.
7.Bahwa barang yang ada dalam tas hitam yang dibawa Terdakwa
adalah berupa dua paket sabu-sabu, pipa kaca, satu pipa .
8.
Bahwa menurut pengakuan
Terdakwa dua paket sabu-sabu
tersebut kepunyaan dari Briptu Kamaruddin (Saksi-2) anggota Remin
Polda Bali.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Kamaruddin
: Briptu/79040087
: Bintara Remin Dit Res Narkoba
: Polda Bali.
: Ujung Pandang, 16 April 1979
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Mapolda Bali Jl. WR Supratman Nomor 7
Denpasar Timur Bali.
/ Pada……
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun
2015 di Jalan Gunung Soputan Denpasar, setelah perkenalan tersebut
Saksi sering datang ke tempat tinggal Terdakwa di Hotel Marhen Kamar
Nomor 16 Denpasar, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 09.00
Wita Saksi berada di depan rumah Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar,
lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada paket sabu-sabu,
lalu Saksi menjawab kalau Saksi mau tanyakan dahulu.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Saksi membrikan uang
tunai sebasar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa untuk di transfer ke rekening BCA milik Sdr. Aan Terpidana
Lapas Karangasem untuk meminta sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa
pergi ke ATM dan mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. Aan
setelah itu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi jika uang tersebut
telah terkirim ke rekening Sdr. Aan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi saling berkomunikasi melalui SMS dengan
Sdr. Aan untuk menanyakan pesanan sabu-sabu dan tempat
pengambilannya, tidak lama kemudian Sdr. Aan memberikan alamat
tempat mengambil barang jenis sabu-sabu “dari arah simpang siur
menuju Sunset Road ada Lipoo Plaza kiri jalan disampingnya ada gang
bahan ditempel di mulut gang tiang BPJS menggunakan lak ban hitam”.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan
sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa menuju tempat
pengambilan sabu-sabu, setelah dekat sasaran Terdakwa yang sedang
Saksi bonceng mengambil tempelan tersebut dan langsung kembali ke
Hotel Marhen Denpasar tempat tinggal Terdakwa.
6.
Bahwa setelah sampai di Hotel Marhen Kamar Nomor 16 Denpasar
kemudian Terdakwa menyerahkan tempelan tersebut kepda Saksi di
dalam kamar, lalu Saksi membuka bungkusan tersebut dengan meminta
sendok yan terbuat dari pipet yang akan Saksi gunakan untuk mengambil
sabagian sabu-sabu dari bungkusan tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menkonsumsi sabu-sabu
secara bergilir sebanyak masing-masing empat kali. Selanjutnya Saksi
pecah paket tersebut menjadi empat paket yang dikemas dalam plastik
kllip kecil yang Saksi minta dari Terdakwa, lalu keempat paket tersebut
diambil oleh Terdakwa, dimana dua paket dimasukkan ke dalam tas
selempang warna hitam merk polo milik Terdakwa dan dua paket lainnya
di taruh di atas meja bupet dalam kamar.
8.
Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi
ke Sanur dengan membawa dua paket sabu-sabu yang Saksi tidak tahu
kemana dengan siapa sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa. Setelah
Terdakwa berhasil menjual paket sabu-sabu Terdakwa menyerahkan
uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Saksi sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus
lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan
antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.
/ 9. Bahwa……
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9.
Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa sudah pernah
menkonsumsi sabu-sabu sedangkan dalam hal menjual sabu-sabu telah
empat kali yaitu pertama pada tanggal 3 Oktober 2016, kedua tanggal 5
Oktober 2016, ketiga 7 Oktober 2016 sedangkan untuk tanggal 8 Oktober
2016 tidak berhasil terjual karena Terdakwa berhasil ditangkap.
10. Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Nomor 16
Hotel Marhen Denpasar berupa pipet, plastik dan gunting serta korek api
adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan Saksi bersama
Terdakwa menkonsumsi dan mengemas sabu-sabu.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu dampak yang
Terdakwa dan Saksi-2 rasakan saat menghisap shabu-shabu adalah
mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang,
tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa
tegang.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-3
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Putu Agus Saputra.
Bripka/80100648.
Anggota Sat Rs Narkoba.
Polresta Denpasar
Denpasar, 28 Oktober 1980
Laki-laki
Indonesia
HIndu
Perum Dalung Permai Blok I 3 Nomor 82 Kuta
Utara Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal denngan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 13.00
Wita Saksi bersama tiga orang anggota telah menangkap Sdr. Giuseppe
Serafino alias Sdr. Jo (Saksi-3) yang berasal dari Negara Australia di
rumahnya di Jalan Tunggak Bingin Blok D No. 7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan. Saksi-3 ditangkap karena
memiliki hasis yang ditemukan di dalam koper miliknya.
3.
Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa menghubungi
Saksi-3 melalui handphone dan menawarkan sabu-sabu dan kurang lebih
satu jam kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan
menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah melakukan
penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa membawa dua
paket sabu-sabu, satu pipa kaca, satu pipet. Barang-barang tersebut
ditemukan di tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa.
4.
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dua paket sabu-sabu yang
terdakwa bawa tersebut didapat dari Briptu Kamarudin (Saksi-4) anggota
Remin Polda Bali. Berat bersih dua paket sabu-sabu tersebut adalah 0,18
/ gram……
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gram dengan berat kotor 0,5 gram dimana harga peprpaketnya adalah
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5.
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa
pengiriman sabu-sabu tersebut adalah yang ketiga kalinya kemudian
karena Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke
Polisi Militer.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Jabatan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Guiseppe Serafino.
: Direktur Keuangan On On Bar-Sanur Denpasar
: Ba Sat Narkoba
: Harvey-Australia, 27 Januari 1968.
: Laki-laki
: Australia
: Kristen Khatolik
: Jl. Tunggak Bingin Blok D No. 7 Banjar Bet
Ngandang Desa/Kelurahan Sanur Denpasar
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Sanur
Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertama kali Saksi datang ke Indonesian pada tahun 1991
dalam rangka liburan bersama keluarga , kemudian Saksi tinggal di Jalan
Tunggak bingin Blok D No. 7 Banjar Bet Ngandang Desa/Kelurahan
Sanur Selatan sampai sekarang dan Saksi juga memiliki ijin tinggal
Sememtara ( KITAS ) yang masih berlaku sampai sekarang.
3. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa , Saksi pernah bertemu
sebanyak tiga kali dan pernah menawarkan barang namun Saksi tidak
pernah mengerti barang tersebut bentuk dan jenisnya apa dan Saksi
selalu menjawab “ Tidak Pak , Saya baik-baik saja dan terima kasih “.
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016, Saksi sedang berada di rumah
di Jalan Tunggak ingin Blok D No. 7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Selatan sedang bermain musik dengan teman
Saksi yang bernama Edward, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada
Saksi intinya “jika kamu mau sesuatu dari saya, saya akan memberikan
sesuatu kepadamu” dimana pada saat ittu ada anggota kepolisian lalu
anggota kepolisian memberikan arahan agar Saksi menyetujui saja dari
tawaran Terdakwa, kemudian Saksi membalas SMS Terdakwa “ya datang
ketempat saya”
5. Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa datang je rumah Saksi
dengan mengendarai sepeda motor, setelah masuk di pekarangan rumah
Saksi, lalu Terdakwa langsung ditangkapoleh anggota kepolisian namun
Saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Terdakwa karena Saksi
berada di dalam rumah.

/ 6. Bahwa……
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6. Bahwa pada waktu anggota kepolsian datang kerumah dan
melakukan penggledahan dirumah Saksi, anggota kepolisian menemukan
barang terlarang jenis Asis.
7. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa
yang menawarkan sabu-sabu namun Saksi menolaknya karena Saksi
tidak menyukai sabu-sabu.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa terhadap para saksi yang telah dipanggil dipersidangan
secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997
namun tidak hadir dengan alasan sudah tidak tinggal dialamat tersebut
sesuai dengan surat jawaban panggilan Oditur Militer tanggal 15
Desember 2016 Saksi an. I Nyoman Putra Yasa, Saksi an. I Made
Suardana , atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta
berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka
keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan oleh Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah
dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan para Saksi yang
tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir
dipersidangan .
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Nyoman Putrayasa
: Swasta
: Tabanan, 12 Maret 1967
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Jl. Tunggak Bingin Blok C Nomor 8 A Sanur Kauh
Denpasar Selatan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 17.30
Wita, pada saat Saksi berada di rumah I Made Suardana (Saksi-6) dan
bertemu dengan Pak Agung anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar,
selanjutnya Saksi diajak kerumah Blok D Nomor 7 Banjar Bet Ngandang
Sanur Denpasar.
3.
Bahwa kemudian di tempat tersebut Saksi ditunjukkan barang bukti
berupa Asis warna cokelat dan dua bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan
satu buah pipet warna putih.
4.
Bahwa pada waktu diadakan penangkapan dan penggledahan
terhadap Terdakwa , Saksi tidak mengetahui
dan
pada
saat
penangkapan apakah Terdakwa melakukan perlawanan atau tidak Saksi
juga tidak tahu.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-6……
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Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Made Suardana
: Wiraswasta
: Karangasem, 15 Januari 1967
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Jl. Tunggak Bingin Blok C Nomor 8 A Sanur Kauh
Denpasar Selatan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengn Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 18.00
Wita Saksi didatangi oleh Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk meminta
izin agar Saksi menjadi Saksi adanya penyalahgunaan dirumah Sdr.
Guiseppe Serafino (Saksi-4) Warga Negara Australia di Jalan Tunggak
Bingin Blok D No. 7 Banjar Bet Ngandang Desa/kelurahan Sanur
Denpasar Selatan.
3. Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Saksi-4 telah dilakukan
pengeledahan badan dengan barang bukti yang sudah diamankan dan
melihat tangan Terdakwa sudah doborgol. Pada saat dilakukan
penggeledahan ditemukan asis di dalam koper milik Saksi-4, sedangkan
dari terdakwa didapat dua paket berupa sabuk dan pipet.
4. Bahwa setahu Saksi , Saksi-4 mengontrak rumah tersebut selama
lima tahun dan bekerja sebagai pengelolan Bar On-On di Jalan Danau
Poso Sanur .
5. Bahwa Saksi hanya sebagai pengurus kamling dan Saksi tidak
mengetahui aktivitas Saksi-4 sehari- hari yang Saksi tahu bahwa rumah
Saksi-4 banyak wanita sering datang keluar masuk rumah tersebut.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990
melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 639204 selannjutnya
mengikuti kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung setelah lulus
ditugaskan di Kudam IX/Udayana. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti
Pendidikan Secaba Reg di Pusdikku Bandung setelah lulus dan dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kembali di Kudam
IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Guiseppe Serafino (Saksi-4)
Warga Negara Australia sejak tahun 2015 di Bar On On Sanur Denpasar
milik Saksi-3 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Kamaruddin (Saksi-2) sekira
tahun 2015 di Jalan Gunung Soputan Gang Rajawali Denpasar pada saat
/ Terdakwa……
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Terdakwa hendak mengmbil tempelan/paketan inek (Narkotika) atas
suruhan Pak Subawa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dimana saat
itu Saksi-2 mengatakan jika Terdakwa ingin bermain barang Narkotika
Saksi-2 bersedia mencarikannya akan tetapi antara Terdakwa dan Saksi2 tidak ada hubungan keluarga.
4.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 10.00
Wita, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 melalui SMS yang menanyakan
apabila Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa
mengantarkan ke rumah Saksi-4
5.
Bahwa atas permintaan dari Saksi-4 tersebut, lalu Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-2 yang ketika itu berada dai kamar Kost
Terdakwa di Hotel Marhen Denpasar, Saksi-4 menyampaikan kepada
Terdakwa harus memesan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa diajak
oleh Saksi-4 pergi ke ATM BCA di daerah Pekambingan Denpasar untuk
mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
kepada pemilik sabu-sabu..
6.
Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa
diajak oleh Saksi-4menuju Jalan Sunset Road dengan posisi
berboncengan Terdakwa disuruh mengambil paketan yang tertempel
ditiap tulisan Siloam Hospital BPJS yang berupa tisu dibungkus lakban
hitam. Setelah mendapatkan tempelan tersebut lalu Terdakwa dengan
Saksi-4 kembali ketempat kost Terdakwa di Hotel Marhen Kamar Nomor
16 Denpasar.
7.
Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamar nomor 16 Hotel Marhen
Denpasar, kemudian Saksi-4 memecah paket sabu-sabu menjadi empat
paket dan sebagian lagi dikomsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa
dan Saksi-4. Adapun cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan
cara sabu-sabu ditaruh di kaca lalu disiapkan bong, pipet dan korek api
kemudian secara bergantian menghisapnya seperti menghisap rokok dan
terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan sisanya dihisap Saksi-4.
8.
Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma pergi menuju rumah Saksi-3
di Jalan Tunggak Bingin Blok D No.7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan untuk mengantarkan pesanan
Saksi-3 yaitu sabu-sabu. Terdakwa membawa dua paket sabu-sabu
masing-masing dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan
Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) paket tersebut dikemas dalam dua
plasti klip kecil yang Terdakwa simpan di dalam tas selempangwarna
hitam milik terdakkwa.
9.
Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 kemudian
Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dan saat digeledah petugas
Kepolisian menemukan dua paket sabu-sabudalam plastic klip dan pipa
kaca serta pipet putih yang Terdakwa simpan di dalam selempang warna
hitam, sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa simpan di dalam
kamar kost Terdakwa di Hotel Marhen Kamar Nomor 16 denpasar.
10.
Bahwa Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2016 hingga tanggal 8
Oktober 2016 Terdakwa telah mengantar paket sabu-sabu kepada
pemesan sebanyak empat kali, namun pada saat pengantaran terakhir
Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat NarkobaPolres Denpasar.
/ 11. Bahwa…..
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11.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu dampak
yang Terdakwa dan Saksi-2 rasakan saat menghisap shabu-shabu
adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih
kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang
leher terasa tegang.
Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa :
1.

Barang-barang

:

a. 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang yang diduga
Narkotika jenis sabu dalam plastik klip, masing-masing
seberat 0,11 gram dan 0,07 gram (total 0,18 gram).
b.

1 (satu) buah pipa kaca.

c.

1 (satu) buah pipet warna putih.

d.

1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

e.

1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam.

f. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125 warna
hitam DK 4679 C beserta STNK dan kunci kontaknya.
g. 7 (tujuh) buah kaca kecil dengan dengan rangkaian
empat botol dengan penutup warna hitam dan tiga buah botol
tanpa penutup.
h.

1 (satu) buah gunting

i.

2 (dua) buah korek api gas.

j.

4 (empat) buah potongan pipet warna putih.

k.

2 (dua) bungkus plastik berisi buntalan plastik klip kecil.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang
dan alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara
ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya
oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2.

Surat :
5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium
cabang Denpasar Nomor 951/MNF/2016 tanggal 12 Oktober
2016 tentang hasil uji Laboratorium Barang Bukti dan Sample
Urin dan Darah.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah
diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena
itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
/ Menimbang……
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Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para
Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya,
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa
Timur, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 639204
selannjutnya mengikuti kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung
setelah lulus ditugaskan di Kudam IX/Udayana. Pada tahun 2000
Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikku Bandung
setelah lulus dan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di
tugaskan kembali di Kudam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat
Serma.
2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Guiseppe Serafino
(Saksi-4 ) Warga Negara Australia sejak tahun 2015 di Bar On On Sanur
Denpasar milik Saksi-4 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Briptu Kamaruddin (Saksi- 2 )
sekira tahun 2015 di Jalan Gunung Soputan Gang Rajawali Denpasar
pada saat Terdakwa hendak mengmbil tempelan/paketan inek (Narkotika)
atas suruhan Pak Subawa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dimana
saat itu Saksi-2 mengatakan jika Terdakwa ingin bermain barang
Narkotika Saksi-2 bersedia mencarikannya akan tetapi antara Terdakwa
dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar setelah pertemuan itu Terdakwa dan Saksi-2 saling
komunikasi namun hanya 3 ( tiga ) bulan saja sebab Saksi-2 sibuk
dengan tugas di kepolisian sehingga tidak pernah ketemu lagi kemudian
pada awal tahun 2016
Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa
di
Penginapan Hotel Marhen tempat tinggal Terdakwa .
5.
Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa kemudian tinggal di penginapan
Hotel Marhen namun tidak dikamar yang berbeda Terdakwa di kamar
no.16. sedangkan Saksi-2 dikamar no..12..
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul
09.00 Wita, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-4 yang isinya agar
Terdakwa membawakan Saksi- 4 Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa benar atas pesanan dari Saksi-4 tersebut, kemudian
Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 yang ketika itu berada di kamar
kost Terdakwa di kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar, lalu Saksi-2
menyanggupi pesanan tersebut, namun Saksi-2 akan memesan terlebih
dahulu kepada Sdr. Aan seorang Narapidana Lapas di Karang Asem.
8.
Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa dan
Saksi-2 pergi ke ATM di daerah Pekambingan Denpasar guna
mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu
rupiah) ke rekening Sdr. Aan untuk pemesanan paket sabu-sabu, setelah
uang tersebut di transfer ke rekening Sdr. Aan selanjutnya Saksi-2 saling
berkomunikasi lewat SMS dengan Sdr. Aan mengenai kiriman paket
sabu-sabu tersebut.
9.
Bahwa benar setelah Saksi-2 berkomunikasi melalui SMS dengan
Sdr. Aan untuk menanyakan pesanan Sabu-sabu yang telah dipesan dan
/ tempat……

19

tempat pengambilannya, tidak lama kemudian Sdr. Aan memberikan
alamat tempat mengambil paket barang jenis sabu-sabu yaitu “dari arah
Simpang Siur menuju Sunset Road ada Lippo Plaza kiri jalan yang
disampingnya ada gang bahan di tempel di mulut gang tiang BPJS
menggunakan lak ban hitam”
10.
Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa
berboncengan menuju tempat pengambilan pesanan sabu-sabu ditempat
yang telah ditentukan Sdr. Aan. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa
yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi-2 mengambil tempelan tersebut
dan langsung kembali ke Hotel Marhen Denpasar tempat tinggal
Terdakwa.
11.
Bahwa benar setelah sampai di Hotel Marhen Kamar Nomor 16
Denpasar kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut
kepada Saksi-2 di dalam kamar, lalu Saksi-2 membuka bungkusan
tersebut dengan meminta sendok yang terbuat dari pipet yang akan Saksi2 gunakan untuk mengambil sebagian sabu-sabu dari bungkusan
tersebut.
12.
Bahwa
benar
kemudian
Saksi-2
bersama
Terdakwa
mengkomsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak
empat kali sedotan. Selanjutnya Saksi-2 memecah paket tersebut menjadi
empat paket dan dikemas kedalam plastic klip kecil yang Saksi-2 minta
dari Terdakwa, lalu keempat paket tersebut diambil oleh Terdakwa,
dimana dua paket dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk
polo milik Terdakwa dan dua paket lainnya di taruh diatas meja bupet
dalam kamar kost Terdakwa di Kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar.
13.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu dampak
yang Terdakwa dan Saksi-2 rasakan saat menghisap shabu-shabu
adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih
kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang
leher terasa tegang.
14.
Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma pergi menuju rumah Saksi-4
di Jalan Tunggak Bingin Blok D No.7 Banjar Bet Ngandang
Desa/Kelurahan Sanur Denpasar Selatan untuk mengantarkan pesanan
Saksi-4 yaitu sabu-sabu dan Terdakwa membawa dua paket sabu-sabu
masing-masing dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan
Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut dikemas dalam
dua plastki klip kecil yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang
warna hitam milik Terdakwa.
15.
Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 kemudian
Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi-1 ( Aiptu I Gusti ngurah
Arimbawa ) yang berada diluar kemudian menanyakan kepada Terdakwa
keperluan
datang
kerumah
Saksi-4
selanjutnya
Terdakwa
memperkenalkan diri sebagai anggota dan akan bertemu dengan Saksi-4
.
16.
Bahwa benar kemudian Saksi mengatakan dari tim anggota Polres
denpasar kepada Terdakwa setelah mengetahui Saksi adalah anggota
Polres Terdakwa kaget dan mengatakan “ mati saya pak “ kemudian
Terdakwa dengan sendirinya mengeluarkan barang yang dibawa dalam
tas hitam dengan sukarela.
/ 17. Bahwa……
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17.
Bahwa benar barang yang ada dalam tas hitam yang dibawa
Terdakwa adalah berupa dua paket sabu-sabu dalam plastic klip , pipa
kaca dan satu pipet putih .
18.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
oleh keterangan Saksi-2 dua paket sabu-sabu tersebut kepunyaan dari
Briptu Kamaruddin (Saksi-2) anggota Remin Polda Bali yang dipesan dari
Sdr. Aan.
19.
Bahwa benar Terdakwa membawa dua paket sabu-sabu karena di
sms oleh Saksi-4, kemudian Saksi-2 menyuruh untuk mengantarkannya
dengan tujuan supaya mendapatkan uang sehingga bisa dipakai untuk
membeli sabu-sabu lagi kepada Sdr.Aan untuk dipakai.
20.
Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa selanjutnya Saksi-1
dan Saksi-3 mengadakan pengembangan kerumah kost Saksi-2 di Hotel
Marhen
namun tidak diketemukan barang-barang lain sedangkan
dirumah kost Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) buah kaca kecil dengan
dengan rangkaian empat botol dengan penutup warna hitam dan tiga
buah botol tanpa penutup , 1 (satu) buah gunting,
2 (dua) buah
korek api gas ,. 4 (empat) buah potongan pipet warna putih.dan (dua)
bungkus plastik berisi buntalan plastik klip kecil yang kesemuanya adalah
barang milik Saksi-2
21.
Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 urine Terdakwa
dengan nomor : 4141/2016/NF dan darah dengan nomor : 4142 /2016 /
NF telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor Lab.
951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Koenadi, M.Si Kombes Pol
Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab. Denpasar dan pemeriksa
Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882 dengan hasil dari
pemeriksaan tersebut ditemukan positif mengandung Narkotika jenis
Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang mengandung sabusabu.
22.
Bahwa benar barang yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Saksi-4
yaitu berupa dua buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor :
4139/2016/NF dan 4140/2016/NNF telah dilakukan pemeriksaan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik
Bareskrim Polri nomor Lab. 951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir.
Koenadi, M.Si Kombes Pol Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab.
Denpasar dan pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882
dengan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan positif mengandung
Narkotika jenis Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang
mengandung sabu- sabu.
23.
Bahwa benar sesuai Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Amphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I
nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24.
Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika tanpa ijin yang
berwenang / digunakan tidak sebagaimana ditentukan sesuai dengan
pasal 7 atau Pasal 8 UURI Nomor . 35 tahun 2009 sehingga hal tersebut
adalah melanggar UU atau tanpa hak dan bersifat melawan Hukum.
.
25. Bahwa……
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25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak punya hak untuk
menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa juga mengetahui adanya
larangan dari Pimpinan TNI yang ditujukan kepada seluruh prajurit di
jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan
terlarang seperti Narkotika.
26. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui akibat dan adanya
larangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin, namun
Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut .
Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menaggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer
mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis
Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2.
Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang

:

Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Alternatif Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :
Unsur ke-1

: ”Setiap orang”

Unsur ke-2

: ”Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Unsur ke-3

: ”Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Alternatif Kedua

: Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1

: Setiap Penyalahguna.

Unsur ke-2

: Narkotika golongan I.

Unsur ke-3

: Bagi diri sendiri.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan Majelis Hakim ber
pendapat bahwa dakwaan Alternatif ke dua adalah lebih tepat dijatuhkan
kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
Oditur Militer pada dakwaan alternatif ke-dua.

Menimbang

:

Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua mengandung unsurunsur sebagai berikut :
Unsur ke-1

: “Setiap Penyalahguna”.

Unsur ke-2

: ”Narkotika Golongan I”

Unsur ke-3

: ”Bagi diri sendiri”
/ Menimbang......

22

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “ Setiap Penyalahguna ”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala
kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan
pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada
Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan
bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.
Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum
adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa
yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau
Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas
sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan,
kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin
untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan
keterangan para Saksi yang dibacakan dan
keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang
lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun
1990 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa
Timur, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 639204
selannjutnya mengikuti kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung
setelah lulus ditugaskan di Kudam IX/Udayana. Pada tahun 2000
Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikku Bandung setelah
lulus dan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan
kembali di Kudam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serma.
2.
Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul
09.00 Wita, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-4 ( Sdr. Guiseppe
Serafino )
yang isinya 500 or 300 yang artinya agar Terdakwa
membawakan Saksi- 4 Narkotika jenis sabu-sabu.
3.
Bahwa benar atas pesanan dari Saksi-4 tersebut, kemudian
Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 yang ketika itu berada di kamar
kost Terdakwa di kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar, lalu Saksi-2 (
Sdr. Komarudin ) menyanggupi pesanan tersebut, namun Saksi-2 akan
memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Aan seorang Narapidana Lapas di
Karang Asem.
4.
Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa dan
Saksi-2 pergi ke ATM di daerah Pekambingan Denpasar guna mentransfer
uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke
rekening Sdr. Aan untuk pemesanan paket sabu-sabu, setelah uang
tersebut di transfer ke rekening Sdr. Aan selanjutnya Saksi-2 saling
berkomunikasi lewat SMS dengan Sdr. Aan mengenai kiriman paket sabusabu tersebut.
5.
Bahwa benar setelah Saksi-2 berkomunikasi melalui SMS dengan
Sdr. Aan untuk menanyakan pesanan Sabu-sabu yang telah dipesan dan
tempat pengambilannya, tidak lama kemudian Sdr. Aan memberikan
/ alamat……
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alamat tempat mengambil paket barang jenis sabu-sabu yaitu “dari arah
Simpang Siur menuju Sunset Road ada Lippo Plaza kiri jalan yang
disampingnya ada gang bahan di temple di mulut gang tiang BPJS
menggunakan lak ban hitam”
6.
Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa
berboncengan menuju tempat pengambilan pesanan sabu-sabu ditempat
yang telah ditentukan Sdr. Aan. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa
yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi-2 mengambil tempelan tersebut
dan langsung kembali ke Hotel Marhen Denpasar tempat tinggal
Terdakwa.
7.
Bahwa benar setelah sampai di Hotel Marhen Kamar Nomor 16
Denpasar kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut
kepada Saksi-2 di dalam kamar, lalu Saksi-2 membuka bungkusan
tersebut dengan meminta sendok yang terbuat dari pipet yang akan Saksi2 gunakan untuk mengambil sebagian sabu-sabu dari bungkusan
tersebut.
8.
Bahwa
benar
kemudian
Saksi-2
bersama
Terdakwa
mengkomsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak
empat kali sedotan dengan menggunakan pipet kaca, dua buah sedotan
dan botol aqua.
9.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu dampak
yang Terdakwa dan Saksi-2 rasakan saat menghisap shabu-shabu
adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih
kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang
leher terasa tegang.
10.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memecah paket tersebut
menjadi empat paket dan dikemas kedalam plastic klip kecil yang Saksi-2
minta dari Terdakwa, lalu keempat paket tersebut diambil oleh Terdakwa,
dimana dua paket dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk
polo milik Terdakwa dan dua paket lainnya di taruh diatas meja bupet
dalam kamar kost Terdakwa di Kamar Nomor 16 Hotel Marhen Denpasar.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena
Terdakwa stres, pikirannya kalut disebabkan memikirkan isteri yang
bekerja menjadi TKW di Hongkong dan sudah 2 tahun tidak pernah
pulang padahal Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang
masih sekolah membutuhkan bimbingan dari ibunya.
12. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama
dengan Saksi-2 pada tanggal 8 Oktober 2016 dijalan Marhen bersama
Saksi-2 adalah berbentuk butiran kristal warna bening.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak punya hak untuk
menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa juga mengetahui adanya
larangan dari Pimpinan TNI yang ditujukan kepada seluruh prajurit di
jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan
terlarang seperti Narkotika.
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14. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui akibat dan adanya
larangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin, namun
Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu
: “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “Narkotika Golongan I”, Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.
Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah
Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun
2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
undang-undang ini .

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan
keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang
lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama
dengan Saksi-2 pada tanggal 8 Oktober 2016 bertempat di Penginapan
Hotel Marhen Jl. Dponegoro adalah berbentuk butiran kristal warna
bening.
2.
Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabushabu tersebut berupa 1(satu) buah botol aqua kecil yang pada tutupnya
terpasang 2(dua) buah pipet , 1(satu) buah botol kaca bening kemudian
dibakar dan dihisap seperti rokok.
3.
Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 urine Terdakwa
dengan nomor : 4141/2016/NF dan darah dengan nomor : 4142 /2016 /
NF telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor Lab.
951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Koenadi, M.Si Kombes Pol
Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab. Denpasar dan pemeriksa
Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882 dengan hasil dari
pemeriksaan tersebut ditemukan positif mengandung Narkotika jenis
Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang mengandung sabusabu.
4.
Bahwa benar barang yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Saksi-4
yaitu berupa dua buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor :
4139/2016/NF dan 4140/2016/NNF telah dilakukan pemeriksaan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik
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Bareskrim Polri nomor Lab. 951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir.
Koenadi, M.Si Kombes Pol Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab.
Denpasar dan pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882
dengan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan positif mengandung
Narkotika jenis Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang
mengandung sabu- sabu.
5. Bahwa benar sesuai Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Amphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I
nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika tanpa ijin yang
berwenang / digunakan tidak sebagaimana ditentukan sesuai dengan
pasal 7 atau Pasal 8 UURI Nomor . 35 tahun 2009 sehingga hal tersebut
adalah melanggar UU atau tanpa hak dan bersifat melawan Hukum.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2
yaitu: “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3, yaitu “Bagi diri sendiri ”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur
merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap
penyalahgunaan Narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya
sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
Bahwa penggunaan Narkotika bagi
pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang :

diri

tersebut

dilakukan

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar , berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan
dengan keterangan Saksi-2 ( Sdr. Komarudin ) bahwa Terdakwa telah
mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Penginapan Marhen Jl.
Diponegoro kamar 6 Denpasar.
2.
Bahwa benar bentuk shabu-shabu yang dipakai Terdakwa berbentuk
butiran kristal warna putih bening .
3.
Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu
dengan cara merakit alat-alat yang telah dipersiapkan berupa pipet , botol
Aqua dan kaca kmd dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok.
4.
Bahwa benar, akibat yang Terdakwa rasakan saat menghisap dan
atau sesudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah mata
menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak ada
nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.
5.
Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 urine Terdakwa
dengan nomor : 4141/2016/NF dan darah dengan nomor : 4142 /2016 /
NF telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
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Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor Lab.
951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Koenadi, M.Si Kombes Pol
Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab. Denpasar dan pemeriksa
Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882 dengan hasil dari pemeriksaan
tersebut
ditemukan
positif
mengandung
Narkotika
jenis
Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang mengandung sabusabu.
6. Bahwa benar barang yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Saksi-4
yaitu berupa dua buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor :
4139/2016/NF dan 4140/2016/NNF telah dilakukan pemeriksaan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik
Bareskrim Polri nomor Lab. 951/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir.
Koenadi, M.Si Kombes Pol Nrp. 61121097 sebagai Kepala Labfor Cab.
Denpasar dan pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si AKBP Nrp. 64050882
dengan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan positif mengandung
Narkotika jenis Methamphetamine yaitu Narkotika golongan 1 yang
mengandung sabu- sabu.
7. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan
bukan diperuntukan kepada orang lain.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3
yaitu: “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah
telah melakukan tindak pidana:
“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang :

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna
Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan oleh
Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal
127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam
memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No.
35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI
No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :
a. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan
korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasisosial.
b.

Pasal 103 mengatur bahwa :
Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
a.
Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak
pidana; atau
b.
Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Narkotika.
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Menimbang :

Bahwa memperhatikan Pasal 54 UURI Nomor : 35 tahun 2009 jo
pasal 103 UURI Nomor : 35 tahun 2009, apabila dihubungkan dengan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa belum/tidak
termasuk kategori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika
sehingga terhadap pemidanaannya Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal
127 ayat (2) yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang :

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,
secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum
dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti
melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari
tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti
menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong
agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang
berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan
adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh
karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1.
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang
mengkonsumsi
Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa memiliki sifat dan moral
yang kurang baik dan tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum /
perundang-undangan
padahal Terdakwa sudah mengetahui dan
mendapat arahan dari pimpinan bahwa Narkotika dilarang digunakan
secara bebas, serta petunjuk Pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi
dan tidak terlibat dalam pemakaian Narkotika.
2.
Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana
mengkonsumsi Narkotika adalah karena Terdakwa lebih mengutama- kan
kepentingan pribadinya dan tidak bisa mengendalikan keinginan nafsunya
semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan
dirinya serta akibat yang akan dihadapinya.
3.
Hal – hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi sabu –
sabu karena Terdakwa stres memikirkan isterinya yang bekerja menjadi
TKW di Hongkong dan sudah dua tahun belum kembali sedangkan
Terdakwa juga memikirkan anaknya yang masih sekolah yang tinggal di
Banyuwangi ikut bersama orang tua Terdakwa.
4.
Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu
terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas
Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas di Kudam IX/Udayana
seharusnya menjadi contoh bagi prajurit di lingkungan Kudam
IX/Udayana.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tidak pidana, tetapi mempunyai tujuan
untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan
yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah
Pancasila.
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Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam
dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabusabu menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan, Terdakwa
tidak mengindahkan hukum/peraturan per UU yang berlaku serta
menganggap remeh peraturan dan petunjuk dari Pimpinn TNI untuk
menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga
tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika secara tidak sah padahal
nyata-nyata Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika merupakan
perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak jaringan otak pada
diri sendiri.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan,
keharusan dan kelayakan sikap
seorang prajurit sehingga dapat
merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa
mengabdi. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah
merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut apabila dibiarkan akan
merusak citra dan wibawa kesatuan di mata masyarakat serta dapat
menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas,
perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata
kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI , oleh karena itu
untuk menimbulkan efek jera ( Different effect ) supaya tidak diikuti oleh
prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan TNI, maka
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk
tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan
Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil
khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang :

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

-

Terdakwa sudah mengabdi selama 23 tahun

Hal-hal yang memberatkan :
.- Perbuatan Terdakwa merusak sendi disiplin dan berpengaruh buruk
terhadap prajurit TNI.

Menimbang :

-

Perbuatan Terdakwa menghambat upaya
memberantas penyalahgunaan narkoba.

pemerintah

dalam

-

perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan TNI dimata masyarakat.

Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, hal yang
meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa dalam
persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang
dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu berat terutama
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mengenai pidana pokoknya, oleh karena Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pidana pokoknya mengingat Terdakwa
dalam perkara ini awalnya Terdakwa mengisap sabu-sabu karena
berkenalan dengan Saksi-2 ( Sdr Komarudin ) pada tahun 2014 kemudian
sering komunikasi dan bertemu selama tiga bulan dan Terdakwa mencoba
sabu-sabu yang dikonsumsi bersama namun Terdakwa tidak pernah
membelinya hanya ikut memakainya dan barang sabu-sabu tersebut
Saksi-2 yang membawa. Dan pada tahun 2015 Terdakwa bertemu
kembali dengan Saksi -2 dan tinggal satu penginapan di Penginapan
Hotel Marhen Jl. Diponegoo kamar 6 Denpasar sedangkan Saksi-2
dikamar no. 12 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi kembali
dengan alasan Terdakwa stress memikirkan isteri dan anaknya yang
masih sekolah dan isterinya menjadi TKW tidak mau kembali sedangkan
Terdakwa di denpasar tinggal sendiri , meskipun alas an tersebut
Terdakwa seharusnya mencari solusi yang baik dan tidak mencari jalan
pintas dengan mengkonsumsi sabu2 untuk menghilangkan permasalahan
yang dihadapi bagaimanapun bentuk permasalahannya sebagai seorang
prajurit harus bias menyelesaikan permasalahan dengan tidak melanggar
hukum selain dapat membahayakan diri sendiri dengan mengkonsumsi
narkotikan akan berdampak dan berpengaruh terhadap prajurit lain dan
dapat memperlemah jiwa prajurit sehingga komandan satuan akan sulit
untuk menegakkan jiwa kedisiplinan sebagai seorang prajurit yang
tenaganya dipersiapkan dan selalu siap sedia apabila sewaktu-waktu
tenaganya dibutuhkan.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan
pengabdian Terdakwa selama 23 tahun di institusi militer yang merupakan
pengabdian yang sangat berat karena selama itu Terdakwa juga harus
berpisah dengan keluarganya dan semestinya Terdakwa bulan Oktober
2016 sedah memasuki masa persiapan pensiun dimana masa tersebut
merupakan masa seorang prajurit yang menurut peraturan adalah masa
untuk
mempersiapkan diri untuk kembali mengabdikan diri
dimasyarakat namun kenyataannya Terdakwa kurang sabar dan tidak
mawas diri sehingga Terdakwa terpengaruh dengan Saksi-2 yang
menawari sabu-sabu sehingga permasalahan Terdakwa disidangkan.

Menimbang :

Bahwa meskipun Tindak pidana narkotika dalam lingkungan TNI
merupakan tindak pidana berat dan tidak bisa
ditoleransi namun
mengingat pengabdian Terdakwa dan latar belakang sehingga Terdakwa
mengkonsumsi narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tuntutan Oditur militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim sekedar
pidana pokoknya sedangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas
prajurit majelis Hakim menganggap pidana tersebut telah pantas
dijatuhkan kepada Terdakwa sebab akan berpengaruh buruk terhadap
prajurit lainnya.

menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani
membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
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Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa
pemecatan dari dinas Militer, dan saat ini Terdakwa dalam tahanan, Majelis
Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1.

Barang -barang :
a.
2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang yang diduga
Narkotika jenis sabu dalam plastic klip, masing-totmasing seberat
0,11 gram dan 0,07 gram (total 0,18 gram).
b.

1 (satu) buah pipa kaca.

c.

1 (satu) buah pipet warna putih.

d.

1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

e.

1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam.

f.
1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125 warna hitam
DK 4679 C beserta STNK dan kunci kontaknya.
g.
7 (tujuh) buah kaca kecil dengan dengan rangkaian empat botol
dengan penutup warna hitam dan tiga buah botol tanpa penutup.
h.

1 (satu) buah gunting.

i.

2 (dua) buah korek api gas.

j.

4 (empat) buah potongan pipet warna putih.

k.

2 (dua) bungkus plastik berisi buntalan plastic klip kecil.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut
adalah merupakan alat yang dipergunakan
oleh Terdakwa dalam
melakukan tindak pidana bersama Saksi-2 ( Sdr. Komarudin ) sehingga
Majelis Hakim akan menetukan statusnya.
2.

Surat :
5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium cabang
Denpasar Nomor 951/MNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang
hasil uji Laboratorium Barang Bukti dan Sample Urin dan Darah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga
perlu ditetukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

:

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4)
Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.
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MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Parlan Hadi Prayitno,
Serma NRP. 639204 telah terbukti secara sah dan meyakin
kan bersalah melakukan tindak pidana :
” Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
-

Pidana Pokok

: 1 ( satu ) Tahun .
Menetapkan selama Terdakwa menjalani
pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dibutuhkan.

3.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Barang - barang

:

1). 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang yang diduga
Narkotika jenis sabu dalam plastic klip, masing-totmasing
seberat 0,11 gram dan 0,07 gram (total 0,18 gram).
2).

1 (satu) buah pipa kaca.

3).

1 (satu) buah pipet warna putih.

4).
7 (tujuh) buah kaca kecil dengan dengan rangkaian
empat botol dengan penutup warna hitam dan tiga buah botol
tanpa penutup.
5).

1 (satu) buah gunting

6.)

2 (dua) buah korek api gas.

7).

4 (empat) buah potongan pipet warna putih.

8.

2 (dua) bungkus plastik berisi buntalan plastic klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.
1).

1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

2).

1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam.

3).
1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125 warna
hitam DK 4679 C beserta STNK dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Terdakwa
b.

Surat :
5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium cabang
Denpasar Nomor 951/MNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016
tentang hasil uji Laboratorium Barang Bukti dan Sample Urin
dan Darah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
/ 4. Membebankan…..
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4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) .
5.

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 di dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K)
NRP11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL
SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP
16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI
CHRISNA WATI, S.H.,M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera
Pengganti M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta di hadapan
umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769
HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI
Ttd
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGGANTI

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

