PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 19 / K / PM.III-14 / AD / III / 2017
“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
Agama
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Moh Zen
Sertu/3910372310372
Ba Unit Inteldim 1615/Lotim
Kodim 1615/Lotim
Tanjung Luar, 5 Maret 1972
Laki-laki
Islam
Indonesia
Dusun Kp. Tengah Ds. Tanjung Luar Kec. Keruak Kab.
Lombok Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :
1.
Dandim 1615/Lotim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara dari Dandim 1615/Lotim Nomor : Kep/07/XI/2016 tanggal 18
November 2016
2.
Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira
Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
a.
Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/31/XII/2016
tanggal 1 Desenber 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang
waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2016
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-IX/2
Mataram;
b.
Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2016
tanggal 20 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang
waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IX/2
Mataram.
c.
Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/10/I/2017 tanggal
26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu
penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017 sampai
dengan tanggal 1 Maret 2017, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Denpom IX/2
Materam.
3.
Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua
pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: Tap/10/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 2
Maret 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai
tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.
/ 4. Kemudian …….
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4.
Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/13/PM.III-14/AD/III/2017
tanggal 30 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan
Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei
2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-01/A-01/I/2017
tertanggal 11 Januari 2017.

Memperhatikan :

1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira
Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 15 / II / 2017 tanggal 21 Pebruari
2017.
2.
Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor :
Sdak /16 /II/ 2017 tanggal 27 Pebruari 2017.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor
TAPKIM/19/PM.III-14 / AD / III / 2017 tanggal 02 Maret 2017.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor
/19/PM III-14 / AD / III / 2017 tanggal 03 Maret 2017.

TAPSID

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 /16 /II/
2017 tanggal 27 Pebruari 2017 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

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.
/ Pidana ........
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c.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
Mohon agar barang bukti berupa :

1).

Surat - surat :
a)
1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dokter Klinik
Polres Lombok Timur Nomor Sket/001/XI/2016/Klinik Res
Lotim tanggal 12 November 2016.
b)
2 (dua) lembar Surat Kepala BNN Provinsi NTB
Nomor R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/ BNNP-NTB tanggal 16
November 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urine atas
nama Sertu Moh Zen.
c)
2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1092/NNF/2016 tanggal
23 November 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2)

Barang - barang :
a)
2 (dua) buah alat tes urine Rapid 5 (lima) parameter.
b)
1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah
dirakit siap pakai.
c)
4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
d)
3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
e)
1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
f)
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
g)
2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah
dirakit.
h)
1 (satu) buah gunting warna merah.
i)
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
j)
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan
corak merah.
k)
1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
l)
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah
dilinting.

Dirampas untuk dimusnahkan.
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
d.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
2. Permohonan
Terdakwa
yang
disampaikan
secara
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

lisan

a. Mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadiladilnya karena masih mempunyai keluarga yaitu 4 (empat) orang
anak yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan.
b. Saya meminta maaf kepada pimpinan atas kesalahan yang telah
Saya lakukan dalam melaksanakan tugas dilapangan yaitu
mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk penyelidikan
terhadap sindikat peredaran
/ narkoba ........
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narkoba diwilayah Selatan Lombok Timur khususnya Kecamatan
Sakra, Kecamatan Keluak dan Kecamatan Jeruwalu.
c. Mengingat Saya telah membantu membongkar jaringan sindikat
narkoba di Kecamatan Sakra An. Sdr. Makbul sampai tertangkap, di
Kecamatan Keluak An. Sdr. M.Khasim namun melarikan diri dan di
Kecamatan Jerewalu An. Sdr. Munir namun belum sempat
terlaksana karena Saya keburu dites urine dan hasilnya positif.
d. Kami berani bergerak karena dibekali Surat Perintah Penyelidikan
dan Kartu Khusus yang berwarna merah dalam rangka Penyelidikan,
Pengamanan dan Penggalangan.
e. Mohon dapatnya sindikat yang telah
ditindaklanjuti karena sudah banyak korban.

terbongkar

agar

f. Bahwa alat tes untuk narkotika yang dipergunakan secara sah
dan benar untuk diadakan pemeriksaan apakah dalam bentuk tester
atau pemeriksaan hasil Laboratorium.
3.
Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak
menanggapinya dan mengatakan tetap pada tuntutan semula.
Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun 2000 enam
belasatau dalam bulan November tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Dusun Kampung Tengah, Desa
Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur NTB, di rumah orang tuaSdr. M.
Kasim atau setidak-tidaknya di wilayah Kabupaten Lombok Timur NTB atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991
melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat)
bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, melanjutkan
pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi kemudian berdinas
di Batalyon Armed I Singosari Malang hingga tahun 2002. Setelah mengikuti
mutasi dan pendidikan hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu
NRP 3910372310372 menjabat Ba Unit Intel Kodim 1615/Lotim.
b. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. M Kasim kenal sejak kecil dan tinggal
satu desa dengan Terdakwa, begitu juga orang tua Terdakwa dengan orang
tua Sdr. M Kasim masih ada hubungan keluarga atau saudara sehingga
selama ini antara Terdakwa dan Sdr. M Kasim sudah sering bertemu.
c. Bahwa pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr.
M Kasim di rumah orang tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa
Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB. Kemudia
Terdakwa dan Sdr. M Kasim bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket
/ Narkotika ……..
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Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),
yang uangnya ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Seratus
ribu rupiah), sedangkan yang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
ditanggung oleh Sdr. M Kasim.
d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan peralatan
yang telah disediakan Sdr. M Kasim dengan cara pertama-tama Sdr. M
Kasim membuka poket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke
dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas. Selanjutnya pipa
dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol
kaca kecil dan diisi dengan air mineral. Asaphasil pembakaran sabu-sabu
tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. M
Kasim dan Terdakwa pada saat itu menghisap sekitar 6 (enam) kali hisapan.
Setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa
ringan, keluar keringat dingin, susah tidur, badan terasa ingin terus
bergerak, tenggorokan terasa kering dan haus.
e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 Dan Unit Intel Kodim
1615/Lotim Letda Inf Putu Herman Arimawa (Saksi-1) mendapat telepon
dari Pasi Intel Kodim 1615/Lotim yang memberitahukan bahwa Dandim
1615/Lotim memerintahkan untuk dilakukan uji petik pemeriksaan urine
terhadap 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 1615/Lotim yaitu Sertu
Zainudin, Serda Juanda dan Terdakwa Sertu Moh Zen. Kemudian sekira
pukul 11.15 Wita, Saksi-1 memerintahkan ketiga anggota Intel yang akan
diperiksa urinenya untuk masuk ke ruangan Dan Unit Intel Kodim
1615/Lotim, dimana di ruangan tersebut telah ada 2 orang petugas dari BNN
Lotim dan petugas kesehatan dari Polres Lotim. Selanjutnya Pasi Intel
memerintahkan Terdakwauntuk mengambil sampel urine yang disaksikan
langsung oleh Saksi-1, KoptuBuhri (Saksi-2) dan petugas kesehatan dari
Polres Lombok Timur. Kemudian sample urine Terdakwa diperiksa
menggunakan alat tes urine merk Rapid Diagnostic oleh petugas kesehatan
Polres Lombok Timur Pugi Alwan Syarif (Saksi-6), setelah kurang lebih lima
menit terlihat tanda 1 (satu) strip hitam pada alat tes urine yang
menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat metamphethamine.
Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Klinik
Polres Lombok Timur Nomor : Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim tanggal 12
November 2016.
f. Bahwa setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung
Amphetamine dan Metampethamine, Saksi-1 langsung melaporkan kepada
Dandim 1615/Lotim dan petunjuk Dandim 1615/Lotim agar Saksi-1 segera
melaporkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh
Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Kemudian melalui surat
Nomor R/298/XI/2016 tanggal 12 November 2016 Dandim 1615/Lotim
melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram agar
perkara Terdakwa diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 19.30
Wita Pasi Idik Denpom IX/2 Mataram yang dibantu oleh Serda Muhrim
Perawat Mahir Bedah Denkes Mataram/Rumkit telah mengambil sampel
urine Terdakwa. Untuk selanjutnya sampel urine Terdakwa tersebut dikirim
ke Kepala BNN Provinsi NTB melalui surat Nomor R/378/XI/2016 tanggal 15
November 2016. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel urine
Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB hasilnya dinyatakan urine
/ Terdakwa ……….
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Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan positif mengandung
Metampethamine sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/BNNP-NTB tanggal 15 November 2016 dibuat dan
ditanda tangani oleh Kepala BadanNarkotika Nasional Provinsi NTB Drs.
Sriyanto, M.Si.
h. Bahwa pada tanggal 16 November 2016 petugas Polisi Militer bersama
dengan Kepala Dusun Kampung Tengah Abdul Basit (Saksi-4) mendatangi
rumah orang tuaSdr. M Kasim tempat Terdakwa dan Sdr. M Kasim
mengkonsumsi Narkoba untuk melakukan penggeledahan barang bukti
Narkotika, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit siap pakai.
4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
1 (satu) buah gunting warna merah.
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak merah.
1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.

Barang bukti tersebut adalah peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr.
M Kasim untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
i. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 dilakukan tes terhadap alat
hisap sabu/bong oleh petugas dari Laboratorium Polri Cabang Denpasar
berdasarkan surat dari Dandenpom IX/2 Mataram Nomor R/403/XI/2016
tanggal 21 November 2016 tentang permohonan pemeriksaan alat
hisap/bong yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. M Kasim untuk
mengkonsumsi sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1092/NNF/2016 tanggal 23 November
2016 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) alat hisap (bong) yang berisi
cairan bening yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. M
Kasim untuk mengkonsumsi Narkotika adalah benar mengandung sediaan
Narkotika Metamphethamine dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik dengan pemeriksaHermeidi Irianto, S.Si Ajun
Komisaris Besar Polisi NRP 64050882, Imam Mahmudi, Amd, S.H.
Komisaris Polisi NRP 82011109, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. Penata Tk
I NIP 198008272003121002.
j. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Terdakwa telah menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. M Kasim di rumah orang
tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB, pada saat itu Terdakwa
akan mengikuti turnamen sepakbola sebagai doping agar badan tidak cepat
lelah , setiap akan bertanding sepak bola Terdakwa dan Sdr. M Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
/ dengan …….

7

dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang :

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

Menimbang :

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

Menimbang :

Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan dibawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: I Gede Budiartawan, S.SI., M.Si.
: Penata Tk I III/d 198008272003121002
: PNS Polri
: Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar
: Penatahan, 27 Agustus 1980
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Jl. Gunung Sangiang No. 108B Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima surat dari Dandenpom IX/2 Mataram Nomor
R/403/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang permohonan
pemeriksaan alat hisap Narkotika sabu-sabu (bong) yang diduga milik
Terdakwa Sertu Moh Zen.
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Saksi melakukan pemeriksaan
terhadap alat hisap (bong) dengan cara-cara pertama barang bukti difoto
sebelum dan sesudah dibuka. Kemudian dilakukan pemeriksaan
pendahuluan dengan menggunakan Marquist Test dan Simon Test,
selanjutnya dilakukan konfirmasi test dengan menggunakan alat instrument
GC-MS. Setelah pemeriksaan didapatkan hasil bahwa alat hisap (bong)
tersebut mengandung sediaan Narkotika Metamfetamine.
4. Bahwa Saksi melakukan pengetesan tersebut sesuai dengan SOP
yang berlaku.
5. Bahwa Narkotika jenis Metafetamine dilarang dalam undang-undang
yang berlaku di Indonesia yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61
lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa pemakaian Narkotika yang berlangsung lama tanpa
pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, ketergantungan atau kecanduan,
bahkan
/ menimbulkan ……..
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menimbulkan juga berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun
psikis dan dapat menimbulkan kematian.
7. Bahwa cara pemeriksaan tersebut menggunakan sistem komputerisasi
yaitu sampel bong dilanjutkan dengan isntrumen berupa alat seperti
pemeriksaan darah pada umumnya, sampai dianalisa dengan sistem
komputerisasi.
8. Bahwa hasil dari pemeriksaan alat hisap sabu (bong) tersebut ada sisa
bekas sabu-sabu.
9. Bahwa melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan keahlianya dan
melihat sampel yang dikirim POM tersebut bermaterai.
10. Bahwa selanjutnya yaitu oleh Lab setelah diperiksa dibuat BAP,
lengkap dengan nama yang diperiksa, yang memeriksa, dan alat apa yang
digunakan, kemudian ditanda tangan oleh pimpinan.
Atas
seluruhnya.
Menimbang

:

keterangan

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di
persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh tempat tinggalnya
dan sebagian besar masih dalam proses penyidikan di Polres Dompu,
sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan
Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah
dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yaitu
sebagai berikut:
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Putu Herman Arimawa
Letda Inf/ 21970163281177
Dan Unit Intel
Kodim 1615/Lotim
Gesing Buleleng, 1 November 1977
Laki-laki
Indonesia.
Hindu
Asrama Proyek Kodim 1615/Lotim Selong
Kab. Lombok Timur NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 yaitu
sejak Saksi menjadi Dan Unit Intel Kodim 1615/Lotim, namun tidak ada
hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 10.00 Wita
Pasi Ops Kodim menginfokan melalui grup WA Kodim 1615/Lotim bahwa
seluruh anggota yang tidak sedang bertugas khusus untuk mengikuti
pengarahan dari Dandim pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 pukul
10.00 Wita.
/ 3. Bahwa ……
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3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 pukul 08.00 Wita
Saksi ditelpon oleh Pasi Intel Kodim Kapten Inf Fahmi yang
memberitahukan bahwa Dandim memerintahkan untuk dilakukannya uji
petik pemeriksaan urine terhadap tiga orang anggota Intel Kodim yaitu
Sertu Zainudin, Serda Juanda dan Sertu Moh Zen (Terdakwa) setelah
pengarahan Dandim, lalu pukul 08.10 Wita Saksi menerima telpon dari
Dandim 1615/Lotim yang memerintahkan untuk melakukan uji petik
pemeriksaan urine terhadap Sertu Zainudin, Serda Juanda dan Sertu Moh
Zen setelah pengarahan Dandim.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Dandim memberikan pengarahan
tentang Sosialisasi pengarahan Panglima TNI yang dihadiri oleh 300 orang
anggota militer Kodim 1615/Lotim. Setelah pengarahan selesai pada pukul
11.15 Wita Saksi bersama dengan Provost Koptu Buhri (Saksi-2)
memanggil tiga orang anggota Intel yaitu Sertu Zainudin, Serda Juanda dan
Terdakwa dan menyampaikan kepada ketiganya bahwa akan dilakukan tes
urine. Sekira pukul 11.45 Wita dua orang petugas dari Polres Lombok Timur
dan dua orang dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur tiba di Makodim
1615/Lotim, kemudian Pasi Intel Kodim memerintahkan Terdakwa untuk
mengambil sampel urine yang diawasi langsung oleh Saksi, Provost dan
petugas dari Polres Lombok Timur di ruang Unit Intel Kodim 1615/Lotim.
Setelah sampel urine didapat, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan
dengan alat Tesvek 5 (lima) parameter, kurang lebih 5 menit kemudian
petugas menyatakan bahwa sample urine milik Terdakwa positif
mengandung Amphetamin dan Metamphethamin (sabu-sabu). Lalu Pasi
Intel memerintahkan dua orang anggota Intel lainnya yaitu Sertu Zainudin
dan Serda Juanda untuk diperiksa urinenya menggnakan alat Tespek 5
(lima) parameter, ternyata hasilnya adalah negatif mengandung zat
Metamphethamine dan amphethamine.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil dari tes urine milik Terdakwa
adalah positif mengandung Amphethemine dan Metamphethamine, Saksi
melaporkan hasilnya kepada Dandim dan Dandim memerintahkan untuk
dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Buhri
: Koptu/ 31980359111278
: Ta Provost
: Kodim 1615/ Lotim
: Pohgading, 12 Desember 1978
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: BTN Gelang Asri Sukamulya Ds. Dasan Lekong
Kec. Sukamulya Kab. Lombok Timur NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Makodim
1615/Lotim sebagai bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan
keluarga.
/ 2. Bahwa …….
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2. Bahwa pada pagi hari tanggal 12 November 2016 saat Saksi sedang
dinas dalam, Dandim memerintahkan untuk seluruh anggota Kodim
termasuk Koramil-koramil agar mengikuti jam komandan dalam rangka
sosialisasi perintah Panglima TNI. Setelah para anggota datang selanjutnya
dilakukan apel pengecekan. Sekira pukul 09.30 Wita para anggota
diperintahkan masuk ke Aula Makodim 1615/Lotim untuk mengikuti jam
komandan, sedangkan Saksi tetap bertugas di depan piketan.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita jam Komandan selesai dan Dandim
1615/Lotim keluar markas begitu pula para anggota lainnya kembali ke
Koramil masing-masing. Selanjutnya Saksi dpanggil oleh anggota Unit Intel
untuk masuk ke ruangan Dan Unit Intel, lalu setelah Saksi berada di ruang
Dan Unit Intel Saksi melihat dua orang anggota BNN bersama dengan Pasi
Intel, Dan Unit Intel dan tiga orang anggota Intel lainnya beserta Terdakwa.
Kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menyaksikan
pengambilan sample urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN
Lotim, lalu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urinenya
menggunakan gelas plastik. Setelah selesai, Saksi diperintahkan kembali
ke piketan.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kodim
1615/Lotim yang memberitahukan kepada Saksi bahwa hasil dari
pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNN adalah positif
menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Saksi diajak untuk mengawal
Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram menggunakan mobil dinas untuk
dilakukan penahanan dan proses hukum selanjutnya.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Umi Kalsum
:: Tanjung Luar Keruak Lotim, 1996
: Perempuan
: Indonesia
: Islam
: Dusun Kp. Tengah Ds. Tanjung Luar Kec. Keruak
Lotim
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak masih kecil karena
Saksi merupakan saudara sepupu Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2016 petugas dari Polisi
Militer yang ditemani oleh Kepala Dusun mendatangi rumah Saksi untuk
melakukan pencarian barang bukti berupa Narkotika yang diduga milik
Terdakwa. Setelah dilakukan pencarian Polisi Militer menemukan barangbarang berupa :
a. 1 (satu) buah botol bening berisi air dan pada bagian atas botol
disambung dengan selang dan dilubangi sebanyak 2 lubang serta setiap
lubang dipasang sedotan air mineral, serta dari dalam botol tersebut
juga terdapat sedotan air mineral berwarna merah putih yang langsung
terhubung sampai keluar botol bagian atas yang biasa disebut dengan
“Bong” atau alat hisap sabu.
/ b. 4 (empat) ……….
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b.4 (empat) buah sedotan warna putih.
b. 3 (tiga) buah korek api gas.
c. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
d. 2 (dua) buah sedotan warna putih dan warna merah putih.
e. 2 (dua) buah botol minuman yang sudah dilubangi dan salah satu
tutup botol tersebut dihubungkan dengan sedotan warna bening.
f. 1 (satu) buah gunting warna merah.
g. 1 (satu) buah pisau lipat.
h. 2 (dua) buah plastik dengan corak bintik-bintik hijau dan kuning.
i. 1 (satu) buah plastic bening.
j. 1 (satu) gulung kertas rokok aluminium foil.
3. Bahwa Saksi mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan
tersebut adalah milik kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Kasim dan temantemannya yang sering datang ke rumah. Apabila teman-teman Sdr. Kasim
datang maka Terdakwa juga datang menggunakan motor ke rumah Saksi,
namun Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Sdr. Kasim
bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Sdr. Kasim karena Saksi
berada di ruang tamu untuk menonton TV sedangkan Terdakwa bersama
Sdr. Kasim dan teman-temannya berada di ruang belakang.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Abdul Basit
: Kepala Dusun Kampung Tengah
: Tanjung Luar, 1 Juli 1965
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Dusun Kampung Tengah Ds. Tanjung Luar Kec.
Keruak Kab. Lombok Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama karena Saksi tinggal di
Dusun yang sama dengan Terdakwa yaitu Dusun Kampung Tengah Desa
Tanjung Luar Ke. Keruak Kab. Lombok Timur, namun tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2016 Saksi bersama dengan istri
Sdr. M. Kasim yang bernama Sdri. Nurjanah menyaksikan penggeledahan
yang dilakukan oleh Polisi Militer di rumah Sdr. M. Kasim namun Polisi
Militer tidak menemukan benda yang dianggap sebagai barang bukti di
rumah Sdr. M. Kasim. Namun Polisi Militer yang lain telah menemukan
benda yang dianggap sebagai barang bukti di rumah orang tua Sdr. M.
Kasim tetapi Saksi tidak menyaksikan karena saat itu Saksi sedang berada
di rumah Sdr. M. Kasim.
3. Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Polisi Militer benda yang dianggap
sebagai barang bukti yaitu berupa :
a.
b.
c.
d.

1 (satu) stel bong kaca (alat isap sabu) yang sudah dirakit.
4 (empat) buah pipet/sedotan warna putih.
3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit.
1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
/ e. 2 (dua) …..
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

2 (dua) buah pipet warna merah putih.
2 (dua) buah tutp botol air mineral yang sudah dirakit/dilubangi.
2 (dua) buah gunting warna merah.
2 (dua) buah plastik klip dengan corak.
2 (dua) buah plastik klip kecil ukuran kecil.
1 (satu) linting kertas aluminium dari bungkus rokok.

Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Pugi Alwan Syarif
: Perawat di Poliklinik Polres Lombok Timur
: Selong, 10 Maret 1990
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Kelurahan Kumbang Sari Kec. Selong Kab.
Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 10.00
Wita Saksi mendapatkan perintah lisan dari Kepala Klinik Polres Lotim yang
memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Kodim 1615/Lotim bersama
anggota lain yang salah satunya adalah Bripda Ramli Anggota Serse
Narkoba Polres Lombok Timur. Setibanya di Kodim 1615/Lotim Saksi
sempat berbincang-bincang dengan Perwira Kodim 1615/Lotim, lalu Pasi
Intel memanggil Sertu Moh Zen untuk diperiksa urine nya. Pengambilan
sample urine disaksikan oleh seluruh anggota Kodim 1615/Lotim di ruang
terbuka, setelah kurang lebih 5 (lima) menit didapatkan hasil yaitu urine
Terdakwa positif mengandung zat Metamphethamine dan Amphethamine
dengan melihat tanda 1 (satu) strip hitam naik pada alat tes urine.
3. Bahwa ciri-ciri orang yang mengkonsumsi Narkotika yaitu wajahnya
pucat, badannya kurus dan badannya lusuh seperti tak terurus, ciri-ciri
tersebut Saksi lihat ada pada diri Terdakwa pada saat pemeriksaan urine..
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi-7 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan
Kesatuan

: Soraya Aulia, S.Farm, Apt
: Gol III/c NIP 198405132010012009
: Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
: Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau
Lombok
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 13 Mei 1984
Jenis kelamin
: Perempuan
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agam a
: Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Rahwana No.40 Seganteng Kel. Cakranegara
Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB
/ Pada pokoknya ……
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui nama
Terdakwa pada saat pemeriksaan urine tanggal 16 November 2016
berdasarkan surat dari Dandenpom IX/2 Mataram nomor R/386/Xi/2016
tanggal 16 November 2016 tentang permohonan untuk melaksanakan
pemeriksaan urine Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 13.00
Wita, 2 (dua) orang petugas Penyidik POM datang ke Labkesmas Lombok
membawa Terdakwa untuk diperiksa sample urine nya karena diduga
mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi mengambil
alat-alat untuk menguji urine yaitu tempat urine dan panel urine. Kemudian
sampel urine Terdakwa yang sudah ditempatkan pada tempat urine
diteteskan di atas panel urine, setelah ditunggu selama kurang lebih 3-5
menit terlihat dua garis merah yang menandakan bahwa urine negatif
mengandung methamphethamine (sabu-sabu).
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan urine
Terdakwa, Saksi menyerahkan hasilnya ke bagian administrasi untuk
dibuatkan laporan hasil uji yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Uji
(LHU) pemeriksaan Narkoba NAR-R04598/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal
16 November 2016 yang disahkan oleh Kepala Balai Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok atau pejabat yang berwenang.
4. Bahwa Narkotika jenis Metamphethamine masih dapat terdeteksi pada
sample urine seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis
metamphethamine adalah 1 (satu) sampai 4 (empat) hari.
5. Bahwa dampak pemakaian Narkotika jenis matamphethamine adalah
pengguna merasakan senang sesaat dan memiliki tenaga yang besar/kuat
sesaat, dan jika penggunaannya berlebihan pengguna akan merasa
ketergantungan dan akan mengakibatkan paranoid dan Psykopat bahkan
akan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi 8 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan

: Adi Setyo Prabowo, S.S.Psi
: Gol III/a NIP 198905022015021008
: Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Sie Dayamas
Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB
Kesatuan
: BNNP NTB
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 2 Mei 1989
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agam a
: Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama AURI Jl. Boing No.5 Kel. Rembiga, Kec.
Mataram NTB.
Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
/ 2. Bahwa ……

14

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 petugas dari
Denpom IX/2 Mataram datang ke kantor BNNP NTB membawa sample
urine Terdakwa menggunakan pot urine (tempat penyimpanan urine) untuk
dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa diduga telah menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Sdri. Ibu
Kamariah melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan
alat Rapid tes Kit Urine 5 parameter merk ELISA, dan didapatkan hasil
bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung zat metamphethamine dan
amphethamine dengan melihat 1 (satu) strip garis warna hitam pada alat
Rapid tes tersebut.
3. Bahwa Saksi yakin urine Terdakwa mengandung zat Ampethamine dan
Metamphetamine karena sudah dua kali dilakukan tes pada urine Terdakwa
yaitu pada saat di makodim 1615/Lotim dengan hasil positif dan tes yang
kedua dilakukan di kantor BNNP NTB dengan hasil positif juga.
4. Bahwa batas maksimal urine pengguna positif menggunakan
amphetamine adalah 10 (sepuluh) hari, tetapi apabila orang tersebut rajin
olahraga dan minum air putih maka pengaruh zat Narkotika jenis sabu-sabu
akan hilang kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari.
5. Bahwa ciri-ciri orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
adalah mata sering berair, nafas tersengal-sengal, hidung seperti orang
pilek, tingkahnya gelisah dan wajahnya pucat.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi 9 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Mujito
: Bripka/82100916
: Sium/Ajudan Wakapolres Lombok Timur
: Polres Lombok Timur NTB
: Praya, 12 Oktober 1982
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: BTN Permata Hijau Rakam Blok B-37 Kel. Selong
Kec. Selong Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi
sebagai Buser Narkoba Polres Lombok yang sering berkoordinasi dengan
Terdakwa karena Terdakwa adalah Intel Kodim 1615/Lotim, namun tidak
ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur
AKP Prayitno sering meminta bantuan/koordinasi kepada Terdakwa dan
anggota Intel kodim lainnya yaitu Pak David dalam memberantas peredaran
Narkoba di wilayah Lombok Timur pada tahun 2016, dan pernah ada yang
berhasil yaitu membongkar jaringan Narkoba di wilayah Desa Semaya Kec.
Sikur Lombok Timur pada bulan September 2016 atas nama Sdr. Makbul.
/ 3. Bahwa ……
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3. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 16.00 Wita Saksi
mendapat sms dari Sdr. Abas Kepala Desa Batu Nampar ke. Jero Waru
Kab. Lombok Timur bahwa Terdakwa positif Narkoba, kemudian Saksi
menghubungi Kasat Narkoba Polres Lombok Timur untuk menanyakan
kebenarannya dan Kasat Narkoba Polres Lotim membenarkan bahwa urine
Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba
Polres Lotim juga sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan
apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkoba, namun Terdakwa
menjawab tidak pernah dan siap untuk diperiksa urine nya.
4. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa
sedang menyelidiki Sdr. M. Kasim yang menjadi target Kepolisian Lotim
dalam peredaran Narkoba, namun pada awalnya Saksi tidak mengira
Terdakwa mau membantu menyelidiki dikarenakan masyarakat yang ada di
Lombok Timur aalah satu suku dari Sulawesi termasuk Terdakwa.
Terdakwa juga pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa di Tanjung
Luar peredaran Narkoba dan pengguna Narkoba sudah parah bahkan anak
kecil di Tanjung Luar sudah bisa mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh
Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa sangat berambisi
membongkar sindikat peredaran Narkoba di Lombok Timur.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi 10 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

: Manan Rasuli
: Kepala Desa Batu Nampar Selatan
: Batu Nampar Lotim, 9 April 1979
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Desa Batu Nampar Selatan Kec. Jero Waru Kab.
Lotim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama namun kenal dekat
dengan Terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2014, dan ada hubungan keluarga
karena bapak Saksi dan bapak Terdakwa masih keluarga.
2. Bahwa pada tanggl 12 November 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi
mendapat SMS dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa
terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi bertanya ke
teman-teman di Sat Narkoba Polres Lotim dan benar bahwa Terdakwa
tertangkap pada saat dilakukan tes urine yang dilaksanakan di Kodim
1615/Lotim.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa terlibat
penyalahgunaan Narkotika. Bahkan pada sekitar bulan Agustus 2016
bertempat di rumah Saksi, Saksi pernah meminta kepada pihak Satnarkoba
Polres Lotim Ipda Pol Mujito, Terdakwa dan Pak David alias Pak Halik
anggota Kodim 1615/Lotim untuk memberantas jaringan Narkoba yang
telah marak beredar di wilayah Desa Pene Kec. Jero Waru Kab. Lotim.
/ Atas ……
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Atas keterangan Saksi tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991
melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat)
bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, melanjutkan
pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi kemudian berdinas
di Batalyon Armed I Singosari Malang hingga tahun 2002. Setelah mengikuti
mutasi dan pendidikan hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu
NRP 3910372310372 menjabat Ba Unit Intel Kodim 1615/Lotim.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. M Kasim kenal sejak kecil dan tinggal
satu desa dengan Terdakwa, begitu juga orang tua Terdakwa dengan orang
tua Sdr. M Kasim masih ada hubungan keluarga atau saudara sehingga
selama ini antara Terdakwa dan Sdr. M Kasim sudah sering bertemu.
3.
Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu adalah sekira bulan Agustus 2011 di rumah
orang tua Sdr. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB. Pada saat itu Terdakwa
diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Kasim karena Terdakwa akan
mengikuti turnamen sepakbola dan Sdr. Kasim beralasan mengkonsumsi
sabu-sabu bisa untuk doping agar badan tidak cepat lelah saat bermain
sepak bola, sehingga setiap hendak bertanding sepak bola Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan hingga
Bapak Terdakwa yaitu Alm. Daeng Mukhtar mengetahui perbuatan
Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu.
4.
Setelah bulan Agustus tersebut Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi
Narkotika jenis sabu-sabu.
5.
Bahwa pada bulan Oktober 2016 Kanit Narkoba Polres Lombok Timur
yang bernama Aipda Mujito, S.H meminta tolong kepada Terdakwa untuk
membantu membongkar sindikat peredaran Narkoba di wilayah Tanjung
Luar Lombok Timur yaitu Sdr. M. Kasim dan Terdakwa berjanji akan
membantu Kepolisian seperti yang pernah Terdakwa lakukan yaitu berhasil
mengungkap peredaran sabu-sabu di Desa Semaya Kecamatan Sakra
Induk Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Sdr. Makbul dengan
barang bukti 4,5 gram sabu-sabu, 2 (dua) unit mobil dan 4 (empat) unit
sepeda motor, dan Terdakwa diberi imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) oleh Aipda Mujito sebagai ucapan terimakasih dan uang tersebut
Terdakwa bagi dua dengan Sertu Kholik anggota Unit Intel Kodim
1615/Lotim.
6.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Terdakwa bertemu
dengan Sdr. M. Kasim di rumah saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa
mengobrol dengan Sdr. M. Kasim. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah
Sdr. M. Kasim dalam rangka penyelidikan untuk membongkar peredaran
Narkoba di wilayah Desa Tanjung Luar sehingga Terdakwa pura-pura
membeli dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. M. Kasim di
rumah orang tuanya Sdr. M. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa
Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur NTB, dan dengan dasar itu
Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Kasim masih terlibat pengedaran
Narkoba. Rencananya pada hari Senin tanggal 14 November 2016
/ Terdakwa ……
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Terdakwa akan berkoordinasi dengan Kanit Narkoba Lombok Timur untuk
melakukan penggerebekan terhadap Sdr. Kasim.
7.
Bahwa pada tanggal 8 November 2016 tersebut Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. M. Kasim sebanyak 1 (satu) paket
dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kurang lebih 6 (enam)
hisapan, karena Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan Terdakwa
akan menghadiri pemakaman keluarga yang meninggal, Terdakwa berjanji
kepada Sdr. M. Kasim akan kembali setelah pemakaman selesai untuk
mengambil sabu-sabu yang seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
per paketnya. Setelah pemakaman selesai Terdakwa kembali ke rumah
orang tua Sdr. M. Kasim namun Sdr. M. Kasim sudah tidak ada.
8.
Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Sdr. M Kasim membuka
paket yang berisi sabu-sabu kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam
pipa kaca lalu dibakar, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut menempel di
kaca lalu pipa tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu
yang terbuat dari botol kaca kecil dan diisi air mineral. Kemudian Sdr. M
Kasim yang mengawali menghisap sabu-sabu terlebih dahulu selanjutnya
Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan
Sdr. M Kasim.
9.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, pikiran terasa plong
serta gelisah, susah tidur, badan terasa dingin terus bergerak, tenggorokan
terasa kering dan merasa haus.
10.Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan peralatan
yang telah disediakan Sdr. M Kasim dengan cara pertama-tama Sdr. M
Kasim membuka poket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke
dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas. Selanjutnya pipa
dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol
kaca kecil dan diisi dengan air mineral. Asap hasil pembakaran sabu-sabu
tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. M
Kasim dan Terdakwa pada saat itu menghisap sekitar 6 (enam) kali
hisapan.
11.Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan
badan terasa ringan, keluar keringat dingin, susah tidur, badan terasa ingin
terus bergerak, tenggorokan terasa kering dan haus.
12.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 Dan Unit Intel Kodim
1615/Lotim Letda Inf Putu Herman Arimawa (Saksi-1) mendapat telepon
dari Pasi Intel Kodim 1615/Lotim yang memberitahukan bahwa Dandim
1615/Lotim memerintahkan untuk dilakukan uji petik pemeriksaan urine
terhadap 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 1615/Lotim yaitu Sertu
Zainudin, Serda Juanda dan Terdakwa Sertu Moh Zen.
13. Kemudian sekira pukul 11.15 Wita, Saksi-1 memerintahkan ketiga
anggota Intel yang akan diperiksa urinenya untuk masuk ke ruangan Dan
Unit Intel Kodim 1615/Lotim, dimana di ruangan tersebut telah ada 2 orang
petugas dari BNN Lotim dan petugas kesehatan dari Polres Lotim.
14.Selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk mengambil
sampel urine yang disaksikan langsung oleh Saksi-1, Koptu Buhri (Saksi-2)
/ dan petugas ……..
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dan petugas kesehatan dari Polres Lombok Timur. Kemudian sample urine
Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes urine merk Rapid Diagnostic oleh
petugas kesehatan Polres Lombok Timur atas nama Pugi Alwan Syarif
(Saksi-6), setelah kurang lebih lima menit terlihat tanda 1 (satu) strip hitam
pada alat tes urine yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung
zat metamphethamine.
15.Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Klinik Polres Lombok
mengeluarkan surat keterangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan
Klinik Polres Lombok Timur Nomor : Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim
tanggal 12 November 2016.
16. Bahwa setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung
Amphetamine dan Metampethamine, Saksi-1 langsung melaporkan kepada
Dandim 1615/Lotim dan petunjuk Dandim 1615/Lotim agar Saksi-1 segera
melaporkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh
Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Kemudian melalui surat
Nomor R/298/XI/2016 tanggal 12 November 2016 Dandim 1615/Lotim
melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram agar
perkara Terdakwa diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 19.30
Wita Pasi Idik Denpom IX/2 Mataram yang dibantu oleh Serda Muhrim
Perawat Mahir Bedah Denkes Mataram/Rumkit telah mengambil sampel
urine Terdakwa.
18. Selanjutnya sampel urine Terdakwa tersebut dikirim ke Kepala BNN
Provinsi NTB melalui surat Nomor R/378/XI/2016 tanggal 15 November
2016. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa yang
dilakukan oleh BNN Provinsi NTB hasilnya dinyatakan urine Terdakwa
positif
mengandung
Ampethamine
dan
positif
mengandung
Metampethamine sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/BNNP-NTB tanggal 15 November 2016 dibuat dan
ditanda tangani oleh Kepala BadanNarkotika Nasional Provinsi NTB Drs.
Sriyanto, M.Si.
19. Bahwa Terdakwa mengtahui dilarang untuk mengkonsumsi Narkotika
yang sering dilakukan pengarahan oleh Komandan Satuan waktu apel pagi
maupun melalui penyuluhan hukum begitu juga melalui media-media tertulis
maupun elektrlit, khususnya bagi anggota TNI akan diberhentikan dari
kedinasan.
20. Bahwa Terdakwa menyadari tidak punya hak dan ijin yang sah dari
instansi resmi yang menyatakan bahwa Terdakwa
boleh untuk
mengkonsumsi Narkotika.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer
di persidangan berupa :
1. Barang - barang :
a) 2 (dua) buah alat tes urine Rapid 5 (lima) parameter adalah alat yang
dipergunakan oleh petugas dari Poliklinik Polres Lombok untuk
pemeriksaan urine Terdakwa, ternyata positif mengandung zat
Metamphethamine dab Amphethamine.
b) 1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit siap pakai.
/ c. 4 (empat) ……
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
1 (satu) buah gunting warna merah.
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak merah.
1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.

Adalah alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.
M.Kasim dan setelah diuji oleh petugas dari Laboratorium Forensik Polri
cabang Denpasar dengan hasil positif mengandung sediaan Narkotika
Mertamfetamine.
2. Surat - surat :
a.
1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dokter Klinik Polres Lombok
Timur Nomor Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim tanggal 12 November
2016.
b.
2 (dua) lembar Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/ BNNP-NTB tanggal 16 November 2016 tentang
Laporan Hasil Tes Urine atas nama Sertu Moh Zen adalah surat yang
menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin
(AMP) dan Metaphetamin (MAMP).
c.
2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
LAB 1092/NNF/2016 tanggal 23 November 2016 adalah surat yang
menyatakan bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa benar
mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam
golongan 1(satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa barang bukti barang-barang dan surat-surat 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 :

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
1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana
selama 4 (empat) bulan dan tamat dengan pangkat Prada, kemudian
melanjutkan pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi
setelah tamat ditugaskan di Batalyon Armed I Singosari Malang hingga
tahun 2002. Pada saat pangkat Kopda Terdakwa pindah tugas ke Kodam
IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira Bhakti, selanjutnya pindah
tugas di Kodim 1615/Lotim. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti
pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed, setelah lulus dengan pangkat
Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan
ditempatkan di Korem 162/Wira Bhakti selama 1 (satu) bulan, selanjutnya
Terdakwa ditugaskan d Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Sertu.
/ 2. Bahwa ……..
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2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M Kasim sejak kecil dan
tinggal satu desa, begitu juga orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdr. M
Kasim masih ada hubungan keluarga atau saudara sehingga selama ini
antara Terdakwa dan Sdr. M Kasim sudah sering bertemu.
3.
Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu adalah sekira bulan Agustus 2011 di rumah
orang tua Sdr. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB. Pada saat itu Terdakwa
diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Kasim karena Terdakwa akan
mengikuti turnamen sepakbola dan Sdr. Kasim beralasan mengkonsumsi
sabu-sabu bisa untuk doping agar badan tidak cepat lelah saat bermain
sepak bola, sehingga setiap hendak bertanding sepak bola Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan hingga
Bapak Terdakwa yaitu Alm. Daeng Mukhtar mengetahui perbuatan
Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu.
4.
Bahwa benar setelah bulan Agustus tersebut Terdakwa tidak lagi
mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
5.
Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Kanit Narkoba Polres Lombok
Timur yang bernama Aipda Mujito, S.H meminta tolong kepada Terdakwa
untuk membantu membongkar sindikat peredaran Narkoba di wilayah
Tanjung Luar Lombok Timur yaitu Sdr. M. Kasim dan Terdakwa berjanji
akan membantu Kepolisian seperti yang pernah Terdakwa lakukan yaitu
berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu di Desa Semaya Kecamatan
Sakra Induk Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Sdr. Makbul
dengan barang bukti 4,5 gram sabu-sabu, 2 (dua) unit mobil dan 4 (empat)
unit sepeda motor, dan Terdakwa diberi imbalan Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) oleh Aipda Mujito sebagai ucapan terimakasih dan uang
tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sertu Kholik anggota Unit Intel Kodim
1615/Lotim.
6.
Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Terdakwa
bertemu dengan Sdr. Kasim di rumah saudara Terdakwa, kemudian
Terdakwa mengobrol dengan Sdr. M. Kasim. Selanjutnya Terdakwa datang
ke rumah Sdr. M. Kasim dalam rangka penyelidikan untuk membongkar
peredaran Narkoba di wilayah Desa Tanjung Luar sehingga Terdakwa purapura membeli dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. M. Kasim di
rumah orang tua Sdr. M. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung
Luar Kabupaten Lombok Timur NTB, dan dengan dasar itu Terdakwa
mengetahui bahwa Sdr. M. Kasim masih terlibat pengedaran Narkoba.
Rencananya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Terdakwa akan
berkoordinasi dengan Kanit Narkoba Lombok Timur untuk melakukan
penggerebekan terhadap Sdr. M. Kasim.
7.
Bahwa benar pada tanggal 8 November 2016 tersebut Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. M. Kasim sebanyak 1 (satu) paket
dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kurang lebih 6 (enam)
hisapan, karena Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan Terdakwa
akan menghadiri pemakaman keluarga yang meninggal, Terdakwa berjanji
kepada Sdr. M. Kasim akan kembali setelah pemakaman selesai untuk
mengambil sabu-sabu yang seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
per poketnya. Setelah pemakaman selesai Terdakwa kembali ke rumah
orang tua Sdr. M. Kasim namun Sdr. M. Kasim sudah tidak ada.
/ 8. Bahwa …….
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8.
Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Sdr. M Kasim membuka
poket yang berisi sabu-sabu kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam
pipa kaca lalu dibakar, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut menempel di
kaca lalu pipa tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu
yang terbuat dari botol kaca kecil dan diisi air mineral. Kemudian Sdr. M
Kasim yang mengawali menghisap sabu-sabu terlebih dahulu dilanjutnya
Terdakwa setelahnya, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian
dengan Sdr. M Kasim.
9.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, pikiran terasa plong
serta gelisah, susah tidur, badan terasa dingin, terus bergerak, tenggorokan
terasa kering dan merasa haus.
10. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00
Wita bertempat di Makodim 1615/Lotim diadakan uji petik pemeriksaan
urine terhadap 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 1615/Lotim yaitu
Terdakwa, Sertu Jaenudin dan Serda Juanda oleh Kasat Narkoba yang
merangkap sebagai Kepala BNN Lombok Timur AKP Prayitno beserta
anggota BNN Lombok Timur atas perintah Danrem 162/Wira Bhakti melalui
Dandim 1615/Lombok Timur yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa
ada informasi dari Kepolisian kalau Terdakwa sering ke Gili Trawangan dan
mengkonsumsi Narkoba. Dan pada saat itu hasil tes Terdakwa positif
mengandung Metamphethamine.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa bertemu
dengan Sdr. M Kasim di rumah orang tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung
Tengah Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
NTB. Kemudia Terdakwa dan Sdr. M Kasim bersama-sama mengkonsumsi
1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus
ribu rupiah), yang uangnya ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,(Seratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
ditanggung oleh Sdr. M Kasim.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan
peralatan yang telah disediakan Sdr. M Kasim dengan cara pertama-tama
Sdr. M Kasim membuka poket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dimasukkan
ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas. Selanjutnya
pipa dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari
botol kaca kecil dan diisi dengan air mineral. Asap hasil pembakaran sabusabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan
Sdr. M Kasim dan Terdakwa pada saat itu menghisap sekitar 6 (enam) kali
hisapan.
13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, susah tidur, badan
terasa ingin terus bergerak, tenggorokan terasa kering dan haus.
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 Dan Unit
Intel Kodim 1615/Lotim Letda Inf Putu Herman Arimawa (Saksi-1) mendapat
telepon dari Pasi Intel Kodim 1615/Lotim yang memberitahukan bahwa
Dandim 1615/Lotim memerintahkan untuk dilakukan uji petik pemeriksaan
urine terhadap 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 1615/Lotim yaitu Sertu
Zainudin, Serda Juanda dan Terdakwa Sertu Moh Zen.
/ 15. Bahwa …..
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15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.15 Wita, Saksi-1
memerintahkan ketiga anggota Intel yang akan diperiksa urinenya untuk
masuk ke ruangan Dan Unit Intel Kodim 1615/Lotim, dimana di ruangan
tersebut telah ada 2 orang petugas dari BNN Lotim dan petugas kesehatan
dari Polres Lotim.
16. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk
mengambil sampel urine yang disaksikan langsung oleh Saksi-1, Koptu
Buhri (Saksi-2) dan petugas kesehatan dari Polres Lombok Timur.
Kemudian sample urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes urine
merk Rapid Diagnostic oleh petugas kesehatan Polres Lombok Timur atas
nama Pugi Alwan Syarif (Saksi-6), setelah kurang lebih lima menit terlihat
tanda 1 (satu) strip hitam pada alat tes urine yang menunjukkan urine
Terdakwa positif mengandung zat metamphethamine.
17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut Klinik Polres Lombok
mengeluarkan surat keterangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan
Klinik Polres Lombok Timur Nomor : Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim
tanggal 12 November 2016.
18. Bahwa benar setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif
mengandung Amphetamine dan Metampethamine, Saksi-1 langsung
melaporkan kepada Dandim 1615/Lotim dan petunjuk Dandim 1615/Lotim
agar Saksi-1 segera melaporkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang
dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Kemudian
melalui surat Nomor R/298/XI/2016 tanggal 12 November 2016 Dandim
1615/Lotim melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2
Mataram agar perkara Terdakwa diproses menurut ketentuan hukum yang
berlaku.
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 November 2016 sekira
pukul 19.30 Wita Pasi Idik Denpom IX/2 Mataram yang dibantu oleh Serda
Muhrim Perawat Mahir Bedah Denkes Mataram/Rumkit telah mengambil
sampel urine Terdakwa.
20. Bahwa benar selanjutnya sampel urine Terdakwa tersebut dikirim ke
Kepala BNN Provinsi NTB melalui surat Nomor R/378/XI/2016 tanggal 15
November 2016. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel urine
Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB hasilnya dinyatakan urine
Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan positif mengandung
Metampethamine sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/BNNP-NTB tanggal 15 November 2016 dibuat dan
ditanda tangani oleh Kepala BadanNarkotika Nasional Provinsi NTB Drs.
Sriyanto, M.Si.
21. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2016 petugas Polisi Militer
bersama dengan Kepala Dusun Kampung Tengah Abdul Basit (Saksi-4)
mendatangi rumah orang tuaSdr. M Kasim tempat Terdakwa dan Sdr. M
Kasim mengkonsumsi Narkoba untuk melakukan penggeledahan barang
bukti Narkotika, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti
berupa :
a) 1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit siap pakai.
b) 4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
c) 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
d) 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
/ e. 2 (dua) ……
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e) 2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
f) 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
g) 1 (satu) buah gunting warna merah.
h) 1 (satu) buah silet/pisau lipat.
i) 2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak merah.
j) 1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
k) 1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.
Barang bukti tersebut adalah peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr.
M Kasim untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
22. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2016 dilakukan tes terhadap
alat hisap sabu/bong oleh petugas dari Laboratorium Polri Cabang
Denpasar berdasarkan surat dari Dandenpom IX/2 Mataram Nomor
R/403/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang permohonan
pemeriksaan alat hisap/bong yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. M
Kasim untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1092/NNF/2016 tanggal
23 November 2016 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) alat hisap
(bong) yang berisi cairan bening yang digunakan oleh Terdakwa bersama
dengan Sdr. M Kasim untuk mengkonsumsi Narkotika adalah benar
mengandung sediaan Narkotika Metamphethamine dan terdapat dalam
Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika. Berita
Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan pemeriksaHermeidi
Irianto, S.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050882, Imam Mahmudi,
Amd, S.H. Komisaris Polisi NRP 82011109, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.
Penata Tk I NIP 198008272003121002.
23. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2011 Terdakwa telah
menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. M Kasim di
rumah orang tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung
Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB, pada saat itu
Terdakwa akan mengikuti turnamen sepakbola sebagai doping agar badan
tidak cepat lelah , setiap akan bertanding sepak bola Terdakwa dan Sdr. M
Kasim mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan.
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilarang untuk mengkonsumsi
Narkotika yang sering dilakukan pengarahan oleh Komandan Satuan waktu
apel pagi maupun melalui jam Komandan dan penyuluhan hukum begitu
juga melalui media-media tertulis maupun elektrolit, khususnya bagi
anggota TNI akan diberhentikan dari kedinasan.
25. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak punya hak dan ijin yang sah
dari instansi resmi yang menyatakan bahwa Terdakwa boleh untuk
mengkonsumsi Narkotika.
Menimbang

:

Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada
dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang
terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal. Namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan
lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang
dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis
Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini.
/ Menimbang ……..
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Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya, dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut berupa
keringanan hukuman dan harapan tentang tindaklanjut penaggulangan
peredaran Narkoba, serta alat tester yang dipergunakan oleh petugas dari
Poloklinik Polres Lombok Timur adalah sah yang hasilnya sama dengan
hasil yang dilakukan oleh BNNP-NTB yang menyatak bahwa urine
Terdakwa positif mengandung Narkotika Metamphethamine dan terdapat
dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika. Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligus dalam
pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
“ Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2

Menimbang

: Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I.
: Bagi diri sendiri.

: Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut di atas, Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.

Unsur kesatu : ”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I”.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, yang dimaksud dengan ‘Penyalah Guna’ adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas
sesuatu.
Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa
terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat
kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika
Golongan-I.
Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi
(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
Melanggar undang-undang; atau
Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
atau
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
dalam masyarakat.
Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat
/ menyebabkan …….
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menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan
Narkotika golongan III.
Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan
bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat
digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium
setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan
menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia
diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium adalah termasuk
perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat
yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah
Metamphetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut
61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M Kasim sejak kecil dan
tinggal satu desa, begitu juga orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdr. M
Kasim masih ada hubungan keluarga atau saudara sehingga selama ini
antara Terdakwa dan Sdr. M Kasim sudah sering bertemu.
2.
Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu adalah sekira bulan Agustus 2011 di rumah
orang tua Sdr. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB. Pada saat itu Terdakwa
diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Kasim karena Terdakwa akan
mengikuti turnamen sepakbola dan Sdr. Kasim beralasan mengkonsumsi
sabu-sabu bisa untuk doping agar badan tidak cepat lelah saat bermain
sepak bola, sehingga setiap hendak bertanding sepak bola Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan hingga
Bapak Terdakwa yaitu Alm. Daeng Mukhtar mengetahui perbuatan
Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu.
3.
Bahwa benar setelah bulan Agustus tersebut Terdakwa tidak lagi
mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
4.
Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Kanit Narkoba Polres Lombok
Timur yang bernama Aipda Mujito, S.H meminta tolong kepada Terdakwa
/ untuk …….
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untuk membantu membongkar sindikat peredaran Narkoba di wilayah
Tanjung Luar Lombok Timur yaitu Sdr. M. Kasim dan Terdakwa berjanji
akan membantu Kepolisian seperti yang pernah Terdakwa lakukan yaitu
berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu di Desa Semaya Kecamatan
Sakra Induk Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Sdr. Makbul
dengan barang bukti 4,5 gram sabu-sabu, 2 (dua) unit mobil dan 4 (empat)
unit sepeda motor, dan Terdakwa diberi imbalan Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) oleh Aipda Mujito sebagai ucapan terimakasih dan uang
tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sertu Kholik anggota Unit Intel Kodim
1615/Lotim.
5.
Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Terdakwa
bertemu dengan Sdr. Kasim di rumah saudara Terdakwa, kemudian
Terdakwa mengobrol dengan Sdr. M. Kasim. Selanjutnya Terdakwa datang
ke rumah Sdr. M. Kasim dalam rangka penyelidikan untuk membongkar
peredaran Narkoba di wilayah Desa Tanjung Luar sehingga Terdakwa purapura membeli dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. M. Kasim di
rumah orang tua Sdr. M. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung
Luar Kabupaten Lombok Timur NTB, dan dengan dasar itu Terdakwa
mengetahui bahwa Sdr. M. Kasim masih terlibat pengedaran Narkoba.
Rencananya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Terdakwa akan
berkoordinasi dengan Kanit Narkoba Lombok Timur untuk melakukan
penggerebekan terhadap Sdr. M. Kasim.
6.
Bahwa benar pada tanggal 8 November 2016 tersebut Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. M. Kasim sebanyak 1 (satu) paket
dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kurang lebih 6 (enam)
hisapan, karena Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan Terdakwa
akan menghadiri pemakaman keluarga yang meninggal, Terdakwa berjanji
kepada Sdr. M. Kasim akan kembali setelah pemakaman selesai untuk
mengambil sabu-sabu yang seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
per poketnya. Setelah pemakaman selesai Terdakwa kembali ke rumah
orang tua Sdr. M. Kasim namun Sdr. M. Kasim sudah tidak ada.
7.
Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Sdr. M Kasim membuka
poket yang berisi sabu-sabu kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam
pipa kaca lalu dibakar, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut menempel di
kaca lalu pipa tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu
yang terbuat dari botol kaca kecil dan diisi air mineral. Kemudian Sdr. M
Kasim yang mengawali menghisap sabu-sabu terlebih dahulu dilanjutnya
Terdakwa setelahnya, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian
dengan Sdr. M Kasim.
8.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, pikiran terasa plong
serta gelisah, susah tidur, badan terasa dingin, terus bergerak, tenggorokan
terasa kering dan merasa haus.
9.
Bahwa benar pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00
Wita bertempat di Makodim 1615/Lotim diadakan uji petik pemeriksaan
urine terhadap 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 1615/Lotim yaitu
Terdakwa, Sertu Jaenudin dan Serda Juanda oleh Kasat Narkoba yang
merangkap sebagai Kepala BNN Lombok Timur AKP Prayitno beserta
/ anggota ………
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anggota BNN Lombok Timur atas perintah Danrem 162/Wira Bhakti melalui
Dandim 1615/Lombok Timur yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa
ada informasi dari Kepolisian kalau Terdakwa sering ke Gili Trawangan dan
mengkonsumsi Narkoba. Dan pada saat itu hasil tes Terdakwa positif
mengandung Metamphethamine.
10. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa bertemu
dengan Sdr. M Kasim di rumah orang tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung
Tengah Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
NTB. Kemudia Terdakwa dan Sdr. M Kasim bersama-sama mengkonsumsi
1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus
ribu rupiah), yang uangnya ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,(Seratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
ditanggung oleh Sdr. M Kasim.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan
peralatan yang telah disediakan Sdr. M Kasim dengan cara pertama-tama
Sdr. M Kasim membuka poket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dimasukkan
ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas. Selanjutnya
pipa dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari
botol kaca kecil dan diisi dengan air mineral. Asap hasil pembakaran sabusabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan
Sdr. M Kasim dan Terdakwa pada saat itu menghisap sekitar 6 (enam) kali
hisapan.
12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, susah tidur, badan
terasa ingin terus bergerak, tenggorokan terasa kering dan haus.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 Dan Unit
Intel Kodim 1615/Lotim Letda Inf Putu Herman Arimawa (Saksi-1) mendapat
telepon dari Pasi Intel Kodim 1615/Lotim yang memberitahukan bahwa
Dandim 1615/Lotim memerintahkan untuk dilakukan uji petik pemeriksaan
urine terhadap 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 1615/Lotim yaitu Sertu
Zainudin, Serda Juanda dan Terdakwa Sertu Moh Zen.
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.15 Wita, Saksi-1
memerintahkan ketiga anggota Intel yang akan diperiksa urinenya untuk
masuk ke ruangan Dan Unit Intel Kodim 1615/Lotim, dimana di ruangan
tersebut telah ada 2 orang petugas dari BNN Lotim dan petugas kesehatan
dari Polres Lotim.
15. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk
mengambil sampel urine yang disaksikan langsung oleh Saksi-1, Koptu
Buhri (Saksi-2) dan petugas kesehatan dari Polres Lombok Timur.
Kemudian sample urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes urine
merk Rapid Diagnostic oleh petugas kesehatan Polres Lombok Timur atas
nama Pugi Alwan Syarif (Saksi-6), setelah kurang lebih lima menit terlihat
tanda 1 (satu) strip hitam pada alat tes urine yang menunjukkan urine
Terdakwa positif mengandung zat metamphethamine.
16. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut Klinik Polres Lombok
mengeluarkan surat keterangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan
Klinik Polres Lombok Timur Nomor : Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim
tanggal 12 November 2016.
/ 17. Bahwa ……
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17. Bahwa benar setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif
mengandung Amphetamine dan Metampethamine, Saksi-1 langsung
melaporkan kepada Dandim 1615/Lotim dan petunjuk Dandim 1615/Lotim
agar Saksi-1 segera melaporkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang
dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Kemudian
melalui surat Nomor R/298/XI/2016 tanggal 12 November 2016 Dandim
1615/Lotim melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2
Mataram agar perkara Terdakwa diproses menurut ketentuan hukum yang
berlaku.
18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul
19.30 Wita Pasi Idik Denpom IX/2 Mataram yang dibantu oleh Serda
Muhrim Perawat Mahir Bedah Denkes Mataram/Rumkit telah mengambil
sampel urine Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya sampel urine Terdakwa tersebut dikirim ke
Kepala BNN Provinsi NTB melalui surat Nomor R/378/XI/2016 tanggal 15
November 2016. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel urine
Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB hasilnya dinyatakan urine
Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan positif mengandung
Metampethamine sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/BNNP-NTB tanggal 15 November 2016 dibuat dan
ditanda tangani oleh Kepala BadanNarkotika Nasional Provinsi NTB Drs.
Sriyanto, M.Si.
20. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2016 petugas Polisi Militer
bersama dengan Kepala Dusun Kampung Tengah Abdul Basit (Saksi-4)
mendatangi rumah orang tuaSdr. M Kasim tempat Terdakwa dan Sdr. M
Kasim mengkonsumsi Narkoba untuk melakukan penggeledahan barang
bukti Narkotika, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti
berupa :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit siap pakai.
4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
1 (satu) buah gunting warna merah.
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak merah.
1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.

Barang bukti tersebut adalah peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr.
M Kasim untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
21. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2016 dilakukan tes terhadap
alat hisap sabu/bong oleh petugas dari Laboratorium Polri Cabang
Denpasar berdasarkan surat dari Dandenpom IX/2 Mataram Nomor
R/403/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang permohonan
pemeriksaan alat hisap/bong yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. M
Kasim untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1092/NNF/2016 tanggal
23 November 2016 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) alat hisap
(bong) yang berisi cairan bening yang digunakan oleh Terdakwa bersama
/ dengan ……..
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dengan Sdr. M Kasim untuk mengkonsumsi Narkotika adalah benar
mengandung sediaan Narkotika Metamphethamine dan terdapat dalam
Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika. Berita
Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan pemeriksaHermeidi
Irianto, S.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050882, Imam Mahmudi,
Amd, S.H. Komisaris Polisi NRP 82011109, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.
Penata Tk I NIP 198008272003121002.
22. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2011 Terdakwa telah menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. M Kasim di rumah orang
tua Sdr. M Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB, pada saat itu Terdakwa
akan mengikuti turnamen sepakbola sebagai doping agar badan tidak cepat
lelah , setiap akan bertanding sepak bola Terdakwa dan Sdr. M Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilarang untuk mengkonsumsi
Narkotika yang sering dilakukan pengarahan oleh Komandan Satuan waktu
apel pagi maupun melalui jam Komandan dan penyuluhan hukum begitu
juga melalui media-media tertulis maupun elektrolit, khususnya bagi
anggota TNI akan diberhentikan dari kedinasan.
24. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak punya hak dan ijin yang sah
dari instansi resmi yang menyatakan bahwa Terdakwa boleh untuk
mengkonsumsi Narkotika.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu:
”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua : ”Bagi diri sendiri”.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘bagi diri sendiri’ dalam unsur ini
adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika
Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya
sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M Kasim sejak kecil dan
tinggal satu desa, begitu juga orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdr. M
Kasim masih ada hubungan keluarga atau saudara sehingga selama ini
antara Terdakwa dan Sdr. M Kasim sudah sering bertemu.
2.
Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan
Narkotika jenis sabu-sabu adalah sekira bulan Agustus 2011 di rumah
orang tua Sdr. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB. Pada saat itu Terdakwa
diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Kasim karena Terdakwa akan
mengikuti turnamen sepakbola dan Sdr. Kasim beralasan mengkonsumsi
sabu-sabu bisa untuk doping agar badan tidak cepat lelah saat bermain
sepak bola, sehingga setiap hendak bertanding sepak bola Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hisapan hingga
Bapak Terdakwa yaitu Alm. Daeng Mukhtar mengetahui perbuatan
Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu.
/ 3. Bahwa ……
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3.
Bahwa benar setelah bulan Agustus tersebut Terdakwa tidak lagi
mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
4.
Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Kanit Narkoba Polres Lombok
Timur yang bernama Aipda Mujito, S.H meminta tolong kepada Terdakwa
untuk membantu membongkar sindikat peredaran Narkoba di wilayah
Tanjung Luar Lombok Timur yaitu Sdr. M. Kasim dan Terdakwa berjanji
akan membantu Kepolisian seperti yang pernah Terdakwa lakukan yaitu
berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu di Desa Semaya Kecamatan
Sakra Induk Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Sdr. Makbul
dengan barang bukti 4,5 gram sabu-sabu, 2 (dua) unit mobil dan 4 (empat)
unit sepeda motor, dan Terdakwa diberi imbalan Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) oleh Aipda Mujito sebagai ucapan terimakasih dan uang
tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sertu Kholik anggota Unit Intel Kodim
1615/Lotim.
5.
Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Terdakwa
bertemu dengan Sdr. Kasim di rumah saudara Terdakwa, kemudian
Terdakwa mengobrol dengan Sdr. M. Kasim. Selanjutnya Terdakwa datang
ke rumah Sdr. M. Kasim dalam rangka penyelidikan untuk membongkar
peredaran Narkoba di wilayah Desa Tanjung Luar sehingga Terdakwa purapura membeli dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. M. Kasim di
rumah orang tua Sdr. M. Kasim di Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung
Luar Kabupaten Lombok Timur NTB, dan dengan dasar itu Terdakwa
mengetahui bahwa Sdr. M. Kasim masih terlibat pengedaran Narkoba.
Rencananya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Terdakwa akan
berkoordinasi dengan Kanit Narkoba Lombok Timur untuk melakukan
penggerebekan terhadap Sdr. M. Kasim.
6.
Bahwa benar pada tanggal 8 November 2016 tersebut Terdakwa
mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. M. Kasim sebanyak 1 (satu) paket
dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kurang lebih 6 (enam)
hisapan, karena Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan Terdakwa
akan menghadiri pemakaman keluarga yang meninggal, Terdakwa berjanji
kepada Sdr. M. Kasim akan kembali setelah pemakaman selesai untuk
mengambil sabu-sabu yang seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
per poketnya. Setelah pemakaman selesai Terdakwa kembali ke rumah
orang tua Sdr. M. Kasim namun Sdr. M. Kasim sudah tidak ada.
7.
Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Kasim
mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Sdr. M Kasim membuka
poket yang berisi sabu-sabu kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam
pipa kaca lalu dibakar, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut menempel di
kaca lalu pipa tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat hisap sabu-sabu
yang terbuat dari botol kaca kecil dan diisi air mineral. Kemudian Sdr. M
Kasim yang mengawali menghisap sabu-sabu terlebih dahulu dilanjutnya
Terdakwa setelahnya, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian
dengan Sdr. M Kasim.
8.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa
merasakan badan terasa ringan, keluar keringat dingin, pikiran terasa plong
serta gelisah, susah tidur, badan terasa dingin, terus bergerak, tenggorokan
terasa kering dan merasa haus.
9.
Bahwa benar pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00
Wita bertempat di Makodim 1615/Lotim diadakan uji petik pemeriksaan
/ urine …….

31

urine terhadap 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 1615/Lotim yaitu
Terdakwa, Sertu Jaenudin dan Serda Juanda oleh Kasat Narkoba yang
merangkap sebagai Kepala BNN Lombok Timur AKP Prayitno beserta
anggota BNN Lombok Timur atas perintah Danrem 162/Wira Bhakti melalui
Dandim 1615/Lombok Timur yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa
ada informasi dari Kepolisian kalau Terdakwa sering ke Gili Trawangan dan
mengkonsumsi Narkoba. Dan pada saat itu hasil tes Terdakwa positif
mengandung Metamphethamine.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua:
”Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah
telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan, yaitu :
“Menyalah-gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

:

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar
maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh
karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, MajelisHakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat
dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai
berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap sabu- sabu merupakan
perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa merupakan
sosok pribadi yang tidak peduli dengan aturan-aturan hukum dan
menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan serta petunjuk
pimpinan TNI agar setiap orang prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam
pemakaian obat-obatan terlarang.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi
/dilakukan dengan statusnya dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit TNI
karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok .
3.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra wibawa
TNI di mata masyarakat khususnya di kesatuan Terdakwa, Dapat
menimbulkan Opini negatif terhadap prajurit dimata masyarakat, dapat
terganggunya kesatuan dalam menegakkan disiplin dan dapat
menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan prajurit dikesatuan.

Menimbang

:

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk 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 ..........
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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 dandapat merusak masa depan generasi muda.
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 dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta
yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatan yang dihadapkan dengan
tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI maka majelis
Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai
prajurit,satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan
dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin
dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
Menimbang

: Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tindak 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. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;
Hal-hal yang memberatkan :
- Pada tahun 2011 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis
sabu-sabu.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI
yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar
dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, ‘pemecatan dari dinas
militer’ dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap
putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang
militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak
layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer
dianggap ‘tidak layak’ lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya
adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan
ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya
dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan
/ menggoncang ……….
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menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat
militer.
Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang
sudah mengetahui tentang sangat dilarangnya seorang prajurit TNI terlibat
penyalah-gunaan Narkotika, serta resiko hukum bagi prajurit TNI yang
menyalah-gunakan Narkotika, akan tetapi hanya karena ingin membonkar
jaringan
pengedar
Narkotika
tetapi
Terdakwa
malah
ikut
mengkonsumsinya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli
dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya selaku prajurit TNI yang
mempunyai tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara dari
berbagai hal yang mengancam keselamatan Negara, termasuk
diantaranya dari penyalah-gunaan Narkotika yang dapat menghancurkan
mental dan kejiwaan bangsa Indonesia. Prajurit yang demikian jika tetap
dipertahankan dalam kedinasan militer, hal itu akan berpengaruh buruk
terhadap prajurit yang lain, dan dapat mengguncangkan sendi-sendi
disiplin dan moral dalam kehidupan prajurit.
Menimbang

:

Bahwa memperhatikan Pasal 54 UURI Nomor : 35 tahun 2009
tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosilal, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan 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 setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya
memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan
maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi
dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa
perlu dipecat dari dinas militer. Namun demikian, untuk memberi
kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya
di luar kedinasan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya
pidana penjara yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada
Terdakwa, perlu dikurangi.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga
dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa masih
berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani
untuk membayar biaya perkara.
/ Menimbang ……..
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Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang - barang :
a) 2 (dua) buah alat tes urine Rapid 5 (lima) parameter.
b) 1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit
siap pakai.
c) 4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
d) 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
e) 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
f)
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
g) 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
h) 1 (satu) buah gunting warna merah.
i)
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
j)
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak
merah.
k) 1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
l)
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.
Barang-barang tersebut, oleh karena sudah tidak
digunakan lagi, maka masing-masing perlu dirampas untuk
dimusnahkan.
2. Surat - surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dokter Klinik Polres
Lombok Timur Nomor Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim tanggal
12 November 2016.
b. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/ BNNP-NTB tanggal 16 November 2016
tentang Laporan Hasil Tes Urine atas nama Sertu Moh Zen.
c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. LAB 1092/NNF/2016 tanggal 23 November 2016.
Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga
perlu ditetukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moh. Zen, Sertu NRP
3910372310372 telah terbukti secara sah dan meyakin
kan bersalah melakukan tindak pidana :
” Penyalahguna Narkotika gol I bagi diri sendiri ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
/ Pidana …….
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- Pidana Pokok

: Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.
Menetapkan
selama
waktu
Terdakwa
menjalani penahan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Barang - barang :
a) 2 (dua) buah alat tes urine Rapid 5 (lima) parameter.
b) 1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit
siap pakai.
c) 4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
d) 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
e) 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
f)
2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
g) 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
h) 1 (satu) buah gunting warna merah.
i)
1 (satu) buah silet/pisau lipat.
j)
2 (dau) buah kantong plastik warna putih dengan corak
merah.
k) 1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
l)
1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah
dilinting.Dirampas untuk dimusnahkan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat - surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dokter Klinik Polres
Lombok Timur Nomor Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim tanggal
12 November 2016.
b. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor
R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/ BNNP-NTB tanggal 16 November 2016
tentang Laporan Hasil Tes Urine atas nama Sertu Moh Zen.
c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. LAB 1092/NNF/2016 tanggal 23 November 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian ………
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Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis
Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P 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 DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.
.
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