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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

PUTUSAN
Nomor : 7-K/PMU/BDG/AU/II/2017
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Terdakwa ditahan oleh :

1.
Aspam Kasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni
2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan
Sementara Nomor : Kep/01/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
2.
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2.

Lilik Haryadi
Letkol Sus/ 516361
Pabandya Binpuanmatud Paban III
Spamau Cilangkap Jakarta Timur
Madiun, 15 Januari 1967
Indonesia
Laki-laki
Islam
Jl. Sunahyu No. 17 Komplek Trikora Lanud
Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.
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Nama lengkap
Pangkat NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Jenis kelamin
Agama
Alamat tempat tinggal
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Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Diperpanjang Penahanannya oleh :
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Wakasau selaku Papera terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai
dengan tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/VI/2016
tanggal 29 Juni 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara
berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/02/VII/2016 tanggal 27 Juni
2016.

3.
Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016,
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PMT-I/AU/XI/2016 tanggal 9
November 2016.
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5.
Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh ) hari terhitung
sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, berdasarkan
Penetapan Penahanan Nomor : Tap/07-K/PMU/BDG/AU/II/2017 tanggal 13 Februari
2017.
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6.
Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh ) hari terhitung sejak
tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017, berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor : Tap/11-K/PMU/BDG/AU/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan
dibebaskan dari tahanan berdasarkan penetapan tahanan pembebasan dari Kepala
Pengadilan Militer Utama Nomor : Tap/4-K/PMU/BDG/AU/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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4.
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I selama 60 (enam puluh ) hari terhitung sejak
tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017, berdasarkan
Penetapan Penahanan Nomor : Tap/06/PMT-I/AU/XI/2016 tanggal 30 November
2016.
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SALINAN
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PENGADILAN
MILITER UTAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1
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Membaca :
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putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

ng

I.
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II.
Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor :
Sdak/22/AU/K/I-00/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup
alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer
Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai
berikut :
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”Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Dengan cara-cara sebagai berikut :
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun
dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam
belas atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di JI. Purna Bhakti
Gg. Bismillah No. 15 Rt. 19 Rw. 2, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Wilayah
hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :
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a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1992
melalui pendidikan AAU di Jogjakarta, lulus dilantik dengan pangkat Letda
Sus kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan
ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Binpuanmatud Paban III/Spamau
dengan pangkat Letkol Sus NRP 516361.
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c.
Bahwa Saksi-2 menyampaikan "wah lagi pake nih" kemudian Sdr. Eko
Pamujiantoro menawarkan kepada Saksi-2, "Ini ada sedikit rejeki, tapi hanya
sedikit porsinya", lalu Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Eko Pamujiantoro mengisap
Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, yang pertama kali mengisap
Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian
Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) dan yang terakhir Sdr. Eko Pamujiantoro
sebanyak 3 (tiga) kali.
d.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita
Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa menyuruh supaya datang ke Hotel Milia JI.
Yos Sudarso Kota Tarakan Kalimantan Utara dengan berkata "kesini, ke
Hotel kita ngobrol-ngobrol". Kemudian Saksi-2 datang ke Hotel Milia dan
Terdakwa sudah menunggu di Lobby Hotel, tidak berapa lama kemudian
Terdakwa mengajak Saksi-2 naik keatas masuk ke kamar Hotel Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BCA untuk
mengambil uang dan setelah selesai kembali menuju ke kamar Hotel Milia.
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b.
Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita,
Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan (Saksi-2) ditelepon oleh Sdr. Eko Pamujiantoro
menyuruh supaya datang kerumahnya di daerah Karang Anyar Tarakan
Kalimantan Utara, setelah Saksi-2 sampai dirumah Sdr. Eko Pamujiantoro
mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 dengan mengatakan Terdakwa
berpangkat Kolonel, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Sdr. Eko Pamujiantoro
seperti baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, karena melihat
ada bong alat isap sabu-sabu didepan Terdakwa dengan Sdr. Eko
Pamujiantoro yang duduk dilantai.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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g.
Bahwa selanjutnya Saksi-2 telepon Sdr. Ami Jaya (Saksi-3) menanyakan
"apakah mempunyai paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah), dijawab Saksi-3 "ada" kemudian Saksi-2 langsung
berangkat ke rumah Saksi-3, setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-3
Terdakwa menghubungi Saksi-2 via telepon dan Saksi-2 menyampaikan agar
Terdakwa "Iangsung saja ke rumah Sdr. Ami Jaya", di Jl. Purna Bhakti Gg.
Bismillah No. 15 Rt. 19 Rw. 02 Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan
Utara, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai di rumah
Saksi-3 dan Iangsung masuk ke lantai 2 selanjutnya Saksi-3 menyerahkan
Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
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f.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Terdakwa menelepon Saksi-2
meminta supaya dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Saksi-2 tidak bisa
karena lagi ada kesibukan. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul
15.00 Wita Terdakwa kembali telepon Saksi-2 meminta supaya dicarikan paket
Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

A
gu
ng

In
do
ne
si

h.
Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3
menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa
memegang alat bong dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang
korek api gas untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu sampai mencair
mengeluarkan asap, dan asap tersebut Terdakwa isap kemudian dikeluarkan
melalui hidung.

i.
Bahwa yang pertama mengisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah
Terdakwa dengan 3 (tiga) kali isapan, kemudian Terdakwa menyerahkan
Sabu-sabu kepada Saksi-3 dengan satu kali isapan, Saksi-3 menyerahkan
kepada Saksi-2 dengan satu kali isapan. Selanjutnya Terdakwa kembali
mengisap Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua sebanyak 3 (tiga) kali
isapan, lalu menyerahkannya kepada Saksi-3 dengan satu kali isapan dan
Saksi-3 menyerahkan lagi kepada Saksi-2 dengan satu kali isapan.
Kemudian Terdakwa kembali mengisap Narkotika jenis Sabu-sabu yang
ketiga kali dan pada saat mengisap Narkotika jenis sabu-sabu yang ketiga
kali datang petugas Polres Tarakan atas nama Bripda Muhammad
Arafiansyah (Saksi-1) bersama Iptu Pol Simon Tammu, S.H. (Saksi-4) untuk
melakukan penangkapan dan penggerebekan.
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j.
Bahwa pada saat Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan penggeledahan
terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa pergi melarikan diri dari kamar lantai 2
(dua) rumah Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas TNI
AU jenis Suzuki Thunder (Nopol lupa),selanjutnya Saksi-4 melaporkan hal
tersebut kepada Kapolres Tarakan dan Kapolres Tarakan berkoordinasi dengan
Danlanud Tarakan tentang kejadian yang melibatkan Terdakwa.
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k.
Bahwa barang bukti yang dibawa oleh Saksi -1 dengan Saksi -4
ke Polres Tarakan pada saat selesai penggeledahan dirumah Saksi -3
antara lain :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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e.
Bahwa setelah sampai di kamar Hotel Terdakwa membuka lemari dan
mengambil alat isap sabu-sabu (bong) bekas pakai berikut dengan Narkotika
jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa,
Saksi-2 mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, Terdakwa
mengisap sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi-2 mengisap sebanyak 2 (dua) kali.
Setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2
kembali pulang kerumahnya dan Saksi-2 melihat masih ada sisa sabu-sabu di
alat isap (bong) yang lain di atas meja kira-kira 1 (satu) paket seharga Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
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m. Bahwa Terdakwa berada di Kota Tarakan Kalimantan Utara, karena
terlibat dalam rangka operasi pembebasan sandera WNI di Filipina olah
kelompok Abu sayaf, juga melaksanakan pengamanan terhadap orang asing
yang melaksanakan tugas operasi pembebasan Sandera, dalam hal ini
orang asing tersebut sebagai Instruktur PTTA (Pesawat Terbang Tanpa
Awak) yang dimiliki oleh Skadron 51 Lanud Supadio Kalimantan Barat.

ep

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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I.
Bahwa Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional telah
melakukan pemeriksaaan rambut Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No.368FNI/2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 27
Juni 2016,dengan hasil barang bukti rambut Terdakwa positif mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis sabu-sabu nomor urut
61 Lampiran daftar Narkotika Golongan I UU RI nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan dilarang untuk digunakan.
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III.
Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IMedan pada hari
Selasa tanggal 7 Februari 2017, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan
menyatakan :
a.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana
diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika.

b.
Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar
memidana Terdakwa dengan :

lik

: Selama 18 (delapan belas) bulan, Potong tahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AU.

ub

c.

Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Cabang
Surabaya tanggal 24 Mei 2016.
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Pidana Penjara

2 (dua) lembar hasil pemeriksaan hasil rambut Terdakwa yang selesai
diuji di laboraturium BNN Pusat Jakarta tanggal 27 Juni 2016.
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e.
Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah).
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Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

ng
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R

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu.
1 (satu) alat bong lengkap beserta pipet kaca
1 (satu) buah celana jeans.
1 (satu) buah gunting.
1 (satu) buah serokan dari kertas.
4 (empat) buah korek api gas.
4 (empat) unit HP.
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1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lilik Haryadi Letkol Sus
NRP. 516361, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

gu

Pidana Pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan

: Dipecat dari dinas Militer.

3.

Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang
Surabaya tanggal 24 Mei 2016.
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Menetapkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
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2.

R

b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan rambut Terdakwa yang diselesai
diuji di Laboratorium BNN Pusat Jakarta tanggal 27 Juni 2016.
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5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah).
V. Akte Permohonan Banding Terdakwa dengan Nomor : APB/22/PMT-I/AU/X/2016
tanggal 13 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lilik Haryadi Letkol Sus
NRP 516361.
VI. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 Maret 2017 yang ditanda tangani
Penasihat Hukum Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya.
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Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim
Penasihat Hukumnya, yaitu Kapten Sus Ronald Sinaga, S.H NRP
537313 berdasarkan Surat perintah Komandan Lanud Suwondo Nomor
Sprin : 357/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan surat Kuasa
Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 12 Juli 2016.

Menimbang :

Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang
keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam
menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut :
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Menimbang :
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Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dengan Nomor :
APB/22/PMT-I/AU/X/2016
tanggal
13
Februari
2017, untuk
pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer
Tinggi I Medan Nomor :22-K/PMT-I/AU/X/2016 tanggal 8 Februari
2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu
permohonan banding secara formal dapat diterima.
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Menimbang :

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/AU/X/2016
tanggal 8 Februari 2017, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar
putusannya berbunyi sebagai berikut :
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1.
Bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi-Saksi
yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, hal mana dikarenakan SaksiSaksi telah dipanggil secara patut tetapi Saksi-saksi tidak hadir tanpa
keterangan yang jelas, oleh karena Pembanding dalam hal ini tidak
ingin persidangan berlarut-larut maka baik Pembanding/Penasehat
Hukum tidak keberatan keterangan
Saksi-saksi dibacakan
keterangannya di depan persidangan dan
pada
pokoknya
memberikan keterangan mengenai hubungan Pembanding dengan
tindak
pidana
narkotika.
Akan tetapi, keterangan yang telah
diberikan oleh saksi-saksi tersebut, menurut pembanding ada yang
tidak benar.

Saksi-2. Bripda Muhammad Arafiansyah.
menyatakan Saksi mengetahui Terdakwa/Pembanding
menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada saat Tim
Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di
rumah Saksi-4 (Sdr. Ami Jaya) dan tidak sempat mengambil
sampel Urine Terdakwa/Pembanding dikarenakan Saksi
sedang fokus memeriksa 2 (dua) orang warga sipil
sedangkan Terdakwa melarikan diri dari kamar atas.
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Saksi-3. Lalu Sari Gede Satriawan.
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Atas keterangan Saksi-2 ini Terdakwa/Pembanding merasa
keberatan dengan pernyataan Saksi-2 yang menyatakan
Terdakwa/Pembanding melarikan diri, bahwa Terdakwa
tidak melarikan diri apalagi Terdakwa telah menyerahkan
KTA Terdakwa kepada petugas.

A
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ng

1. Menyatakan bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr.
Eko Pamujiantoro dan Terdakwa mengkonsumsi shabushabu di rumah Sdr. Eko Pamujiantoro.
Atas keterangan ini Terdakwa/pembanding membantahnya
karena Terdakwa/Pembanding datang ke rumah Sdr. Eko
Pamujiantoro bermaksud hendak membeli laptop.
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2. Bahwa setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa,
Saksi-3 juga mengkonsumsi Shabu-shabu dengan Terdakwa
di kamar hotel Milia tempat Terdakwa menginap selama
bertugas di Tarakan.

ka

ub

m

Atas keterangan ini Terdakwa/Pembanding membantahnya
karena Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengajak
Saksi-3 untuk masuk ke kamar hotel Terdakwa/Pembanding,
apalagi Terdakwa/Pembanding baru kenal dengan Saksi-3.

ah
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3.
Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk
membelikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang
sebesar Rp.500.000,- kepada Saksi-3.
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Atas keterangan ini Terdakwa/Pembanding membantahnya
karena Terdakwa/Pembanding memberikan uang sebesar
Rp.500.000,- tersebut hanya untuk membantu Saksi-3 saja
karena Saksi-3 beritikad baik untuk memperkenalkan
seorang
wanita
yang
akan
dijadikan
oleh
Terdakwa/pembanding
sebagai
calon
istri
karena
Terdakwa/pembanding telah bercerai dengan istri.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Atas keterangan Saksi-3 ini Terdakwa/Pembanding merasa
keberatan
yang
menyatakan
Terdakwa/pembanding
mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan karena pada
saat itu Terdakwa/Pembanding hanya sekali hisapan dan
langsung dilakukan penggeledahan oleh
Satresnarkoba
Polres Tarakan dan alat hisapan itu langsung jatuh.
Saksi-4. Ami Jaya :
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4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 di
kediaman Sdr Ami Jaya, Terdakwa/Pembanding bersamasama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Narkoba
jenis shabu-shabu pada saat Tim Satresnarkoba Polres
Tarakan melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4
(Sdr.
Ami
Jaya).
Saksi-3
mengatakan
bahwa
Terdakwa/pembanding mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali
hisapan.

am

1. Menyatakan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-3 sedang
menghisap narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 di
Jalan Purna Bhakti Bhakti Gg. Bismillah No.15 Rt.19 Rw.02
Tarakan Tengah, Kota Tarakan kalimantan Utara.
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2. Saksi-4 menyatakan Terdakwa menggunakan narkoba
jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
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Atas keterangan Saksi-4 ini Terdakwa/Pembanding merasa
keberatan yang menyatakan hanya menghisap 1 (satu) kali
hisapan karena langsung terjadi penggeledahan oleh Tim
Satresnarkoba Polres Tarakan.
-

Saksi-1 Iptu Simon Tammu

Menyatakan Saksi mengetahui Terdakwa/Pembanding
menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada saat Tim
Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di
rumah Saksi-4 (Sdr. Ami Jaya) dan tidak sempat mengambil
sampel Urine Terdakwa/Pembanding dikarenakan Saksi
sedang fokus memeriksa 2 orang warga sipil sedangkan
Terdakwa melarikan diri dari kamar atas.
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Atas keterangan Saksi ini Terdakwa/Pembanding merasa
keberatan dengan pernyataan Saksi-1 yang menyatakan
Terdakwa/Pembanding melarikan diri, bahwa Terdakwa/
Pembanding tidak melarikan diri apalagi Terdakwa telah
menyerahkan KTA Terdakwa kepada petugas.
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2.
Bahwa dari fakta yang telah terungkap dimuka persidangan,
Terdakwa Pembanding bukan ingin mengaburkan ataupun tidak
mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan
tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini bukan
semata untuk
kenikmatan, akan tetapi dikarenakan Terdakwa
mempunyai permasalahan keluarga dimana Terdakwa telah bercerai
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Dari keterangan Saksi-saksi ini, Terdakwa seakan-akan adalah
pecandu berat shabu-shabu dan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat
membela diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat membantah
keterangan Saksi ini di depan persidangan karena Saksi-saksi tidak
hadir walaupun telah dipanggil secara patut.

ik

h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dengan istri Terdakwa dan Terdakwa mempunyai anak yang masih
kecil yang saat ini dalam pengasuhan Terdakwa.

Bahwa pendapat Hakim tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya
karena dalam perkara ini Terdakwa/Pembanding hanyalah sebagai
pengguna, dimana pengguna sama dengan korban, jadi tidak ada
sedikitpun niat Terdakwa/Pembanding untuk menghalang-halangi
program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dengan
demikian Terdakwa/Pembanding adalah korban dari para pengedar
narkoba, oleh karena itu pendapat Hakim tersebut sepatutnya harus
dikesampingkan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
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3.
Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “bahwa dalam menilai
sifat
hakekat
dan
akibat
dari
sifat
dan
perbuatan
Terdakwa/Pembanding dimana perbuatan Terdakwa menunjukan sifat
Terdakwa yang tidak mencerminkan sikap dan prilaku membantu
upaya pemerintah di dalam memerangi pemberantasan narkoba
bahkan sebaliknya justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan
narkotika padahal Terdakwa adalah seorang Pamen TNI AU yang
berdinas di bidang intelijen serta perbuatan Terdakwa telah
mencemarkan citra TNI umumnya dan TNI AU khususnya dalam
pandangan masyarakat.
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4.
Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “Bahwa tujuan Majelis
Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah
melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik
agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar
menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila“

lik

Majelis Hakim juga mengabaikan fakta bahwa Terdakwa telah
mengabdi sebagai prajurit TNI AU sejak tahun 1992 atau 25 (dua puluh
lima) tahun lebih. Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer
Tinggi I Medan yakni pidana penjara dan pemecatan dari militer sangat
tidak sesuai pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada halaman 23 alinea
pertama, yakni pemidanaan bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa
insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah
Pancasila.
Dikarenakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut sama sekali tidak mendidik
bagi Pembanding.
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Bahwa prinsip pemidanaan yang mulai berkembang saat ini di
Indonesia adalah restoratif justice, sebagaimana tertuang dalam UU
No. 35 tahun 2009 tentang UU Narkotika. Bahwa pada pasal 103 UU
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu jenis pemberian
sanksi bagi pengguna narkotika golongan I adalah rehabilitasi. Artinya,
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Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang
benar demikian, maka mengapa Hakim harus menjatuhkan pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan
dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan,
Terdakwa/Pembanding pun pasti akan insyaf dan tidak akan
mengulangi lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan
oleh
Terdakwa/
Pembanding
kepada
Hakim
bahwa
Terdakwa/Pembanding telah menyesali sehingga wajar apabila
seseorang melakukan kesalahan, namun demikian kesalahan tersebut
tidaklah terlalu fatal salah sehingga masih dapat diampuni
kesalahannya.
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Disclaimer
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jika Majelis Hakim berniat untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan
kembali menjadi warga negara yang baik, seharusnya Pengadilan
Militer Tinggi I Medan memerintahkan agar Terdakwa menjalani
rehabilitasi dan bukan menjatuhkan sanksi ganda dan sangat berat
yakni pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas
Militer.
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5.
Bahwa dalam perkara pidana ini Pembanding telah dengan terus
terang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan
oleh karenanya mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk
dipertimbangkan lagi dalam menetapkan menjatuhkan hukuman
kepada Pembanding dan mohon untuk diberi kesempatan kepada
Pembanding untuk tetap dapat aktif di dinas militer dengan memberi
kesempatan pada Pembanding untuk merubah sikap dan tingkah laku
Pembanding.

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan
Tanggapan/Kontra memori Banding.

In
do
ne
si

A
gu
ng

Menimbang :

ep

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, mohon
kiranya memberi putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya
kepada Pembanding dan membatalkan penjatuhan hukuman pidana
tambahan tersebut kepada Pembanding.
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Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam pemeriksaan di
tingkat banding ini Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim
Tingkat Banding berkenan untuk memberi putusan untuk membatalkan
Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No : 22-K/PMT-I/AU/X/2017
tanggal 8 Februari 2017 tersebut.

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut

tersebut,

Majelis

Hakim

ub

Terhadap keberatan
berpendapat :

lik

1.
Dalam keberatan poin 1, dimana menurut Penasihat Hukum
Terdakwa bahwa Saksi-saksi telah dipanggil secara patut tapi Saksisaksi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Oleh karena Penasihat
Hukum Terdakwa tidak ingin persidangan berlarut-larut maka
Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi-saksi
dibacakan keterangannya di persidangan. Akan tetapi keterangan yang
telah diberikan Saksi-saksi tersebut menurut Penasihat Hukum
Terdakwa ada yang tidak benar (sebagaimana dikemukakan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding halaman 3, 4 dan
5).

ka

m

ah

Menimbang :

Tingkat

Banding
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b.
Bahwa adanya sebagian keterangan para Saksi yang
dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertulis
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Mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila para
Saksi telah dipanggil secara patut, namun tidak bisa hadir di
persidangan maka keterangannya dapat dibacakan dari BAP
Penyidik dan keterangannya tersebut sama nilainya dengan
keterangan Saksi yang diucapkan di depan sidang.
oleh
karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat
diterima dan harus ditolak.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
- 10 -

ub
lik

ep

c.
Berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang
RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti
yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan
Terdakwa, surat dan petunjuk. Untuk membuktikan bahwa
Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
padanya haruslah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang
sah dan saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan
alat bukti yang lain, sehingga adanya petunjuk yang menjadi
keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana
yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana
pada Terdakwa. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan
ketentuan undang-undang, oleh karenanya keberatan Penasihat
Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
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dalam Memori Banding halaman 3, 4 dan 5 tidak menghapus
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana berdasarkan
keterangan para Saksi dipersidangan keterangan Saksi tersebut
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah
diberikan dibawah sumpah,
telah
diterangkan
dalam
perkara
Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan
lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti
lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan Saksi tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan
perkara ini. atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim
berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal
keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan
keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa
adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU
Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan
sangkalan sebagaimana tersebut diatas karena keterangan
Terdakwa untuk dirinya namun tidak didukung alat bukti lain hal
tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa.
oleh
karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan
demikian tidak dapat diterima dan harus ditolak.
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d.
Bahwa terhadap keberatan tersebut yang intinya dari
keterangan para Saksi yang telah dibacakan yang dibantah oleh
Terdakwa dan Pembanding/Terdakwa menganggap dirinya hanya
sebagai korban atas konsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan
Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut hanya ingin
mencoba-coba saja, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
membuktikan Terdakwa bukan merupakan korban atas konsumsi
narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa ikut dan larut dalam
penggunaan narkotika tersebut.
Hal ini terbukti dari motivasi
Terdakwa menggunakan narkotika sabu bukan atas dasar ingin
mencoba-coba tetapi didorong adanya keinginan kesenangan
sesaat untuk mengkonsumsi narkotika Shabu secara sadar dan
niat Terdakwa dengan cara menemui Saksi Ami Jaya dan bukan
karena paksaan seseorang karena Terdakwa menggunakan
narkotika shabu telah berulang-ulang adapun sebagai berikut :
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2) Tanggal 10 Mei 2016 di kamar hotel Milia Jl. Yos Sudarso
Kota Tarakan Kalimantan Utara.
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1) Pada tanggal 29 Agustus 2016 di rumah Sdr. Eko
Pamujiantoro di daerah Karang Anyar Tarakan Kalimantan
Utara
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3) Tanggal 12 Mei 2016 di kamar atas di rumah Saksi Ami
Jaya di Gang Bismillah Kampung I Skip No. 15 Rt. 19 Rw. 02
Tarakan Tengah Kalimantan Utara sebanyak 3 (tiga) kali
isapan

ub
lik

ah

A

gu

ng

Dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat
keberatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa cenderung
mencari alasan pembenaran, dan Terdakwa adalah pelaku
penyalaguna Narkotika dan bukan korban sebagaimana diatur
pada Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa
adalah anggota TNI AU yang bertugas dalam rangka mendukung
operasi pemulihan keamanan wilayah Poso Sulawesi Tengah
akan tetapi berada di Kota Tarakan Kalimanta Utara, sehingga arti
“Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya,
ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.
oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak
dapat diterima dan harus ditolak.
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2.
Terhadap keberatan poin 2 dimana menurut Penasihat Hukum
Terdakwa bahwa Terdakwa bukan ingin mengaburkan atau tidak
mengakui adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi
perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan semata untuk kenikmatan,
tapi dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dimana
Terdakwa telah bercerai dengan istrinya dan Terdakwa mempunyai
anak yang masih kecil yang saat ini dalam pengasuhan Terdakwa.

lik

3.
Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai
sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dimana
perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak
mencerminkan sikap dan perilaku membantu upaya pemerintah di
dalam memerangi pemberantasan narkoba bahkan sebaliknya justru
melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa
adalah seorang Pamen TNI AU yang berdinas di bidang intelijen serta
perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI umumnya dan TNI
AU khususnya dalam pandangan masyarakat.
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Terhadap terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa dalil masalah keluarga seharusnya diselesaikan
sesuai ketentuan/cara-cara yang baik yang telah diatur dalam buku
petunjuk teknis tentang nikah talak cerai dan rujuk bagi anggota TNI
bukan melakukan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi
narkotika jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak
mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan
peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan
narkotika. seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit
TNI dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi
disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini
sudah tertata dan terbina dengan baik dan oleh karenanya keberatan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan di tolak.
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1).
Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh
adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan
kenikmatan sendiri serta tidak dapat mengendalikan diri sehingga
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Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :
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R

Terdakwa sebagai prajurit yang mengkonsumsi shabu tanpa
memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.

A

gu

ng

2).
Bahwa hakekatnya Terdakwa mengetahui narkotika jenis
sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus
mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa
selaku anggota TNI yang semestinya taat Hukum dan tahu
akibatnya, namun karena alasan untuk menjaga hubungan
pertemanan serta mencari calon istri Terdakwa malah
mengkonsumsinya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki
disiplin yang baik.
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Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidaklah keliru
dan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah
Pancasila tidak mutlak/harus menjadi Prajurit TNI saja, tetapi
Terdakwa sebagai warga negara biasa juga dapat menjadi warga
negara yang baik. oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum
Terdakwa tidak dapat diterima.
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Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi
narkotika sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan
kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak
citra dan wibawa kesatuan TNI AU pada umumnya dan Spamau
pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdi, oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok
prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan, sehingga
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar oleh
karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat
diterima dan di tolak.

4.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, sebagai berikut :
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a.
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata memidana
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara
yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, sesuai apa yang di
sampaikan oleh Terdakwa telah menyesali sehingga wajar apabila
melakukan
kesalahan
tersebut masih dapat diampuni
kesalahannya
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Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menggunakan
narkotika telah berulang-ulang dan ditemukan barang bukti
berupa 3 bungkus plastik bening serbuk Kristal putih jenis shabu
dengan berat (0.86 Gram), serta barang bukti berupa alat-alat
yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti alat hisap
yang ditemukan di rumah Kampung 1 Skip No. 15 Rt 19 Rw 02
Gang Bismilah serta hasil tes urine Terdakwa dan hasil tes rambut
positif mengandung Amphetamine yang membuktikan bahwa
Terdakwa memang terbukti menggunakan narkotika shabu secara
bersama-sama. Dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding
berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
tidak dapat diterima dan harus ditolak.
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b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak tidaknya
Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer merupakan
kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
Putusannya setelah mempertimbangkan
fakta-fakta
yang
terungkap
dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para
Saksi dan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan yang
memberatkan perbuatan Terdakwa serta motivasi dan akibat
perbuatan Terdakwa dan penjatuhan pidana tambahan
pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
apabila dinilai tidak layak lagi dipertahankan. Dan penjatuhan
pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidaklah
bertentangan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap
Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak
pidana. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan
peranan, akibat, motif dan layak atau tidaknya Terdakwa tetap
dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai pasal 76 KUHPM.
Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak
dapat diterima.
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ep

5.
Terhadap
keberatan
Penasihat
Hukum,
untuk
mempertimbangkan lagi dalam menetapkan penjatuhan hukuman dan
diberikan tetap dapat aktif berdinas di militer atau membatalkan
putusan pengadilan Militer Tinggi I Medan.
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Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa keberatan point 6, bahwa keberatan
Penasihat Hukum Terdakwa intinya sama dengan keberatan pertama
sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi
secara khusus. Namun mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim
Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian
akhir putusan ini yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum
dimasukan keberadaan barang bukti berupa surat dalam perkara ini
secara lengkap terkait perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis
Hakim Tingkat Banding perlu memasukan barang bukti berupa surat
dalam putusan ini sebagai berikut :
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Menimbang :

Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
maupun Oditur Militer Tinggi, tidak mengajukan tanggapan terhadap
memori banding tersebut. Oleh karena hal tersebut tidak menjadi
persyaratan untuk pemeriksaan perkaranya pada tingkat banding,
maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara Terdakwa yang dimohonkan banding oleh
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
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Menimbang :
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- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga
shabu.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap beserta pipet kaca.
- 1 (satu) buah celana Jeans.
- 1 (satu) buah gunting.
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- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :
213/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 16 Mei 2016 yang memberikan
persetujuan kepada penyidik pada Polres Tarakan yang telah
melakukan penyitaan atas barang bukti :

ik

h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
- 14 -

R

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah serokan dari kertas.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) unit HP berbagai merk.

Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan ulang di
Balikpapan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama Lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan

:
:
:

Kesatuan

:

Simon Tammu.
Iptu Pol/75060430
Penyidik/Kasatresnarkoba.
Sekarang Kasubrenmin barang bukti
Polres Tarakan.
Sekarang Direktorat Tahanan dan
Barang Bukti Polda Kalitim.
Balikpapan, 4 Juni 1975.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen Protestan.
Aspol Kampung Bugis Kota Tarakan
Kalimantan Utara.

:
:
:
:
:
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Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

In
do
ne
si

ah
k

ep

am

ah

Menimbang :
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Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta
telah diterangkan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa
ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang
didakwakan Oditur Militer Tinggi. Bahwa barang bukti surat tersebut
telah menjadi kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya
dilekatkan dalam berkas perkara.

Pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa baru kenal
pada saat diperiksa oleh penyidik dari Pomau Tarakan dan
tidak ada hubungan keluarga.
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2. Bahwa
Saksi
mengerti
dihadapkan
kembali
kepersidangan ulang untuk dimintai keterangan terkait
penggerebekan terhadap Terdakwa berserta kawan-kawannya
yang terjadi dirumah milik Sdr. Ami Jaya di Jl. Purna Bakti
gang Bismilah kampung 1 Skip Nomor 15.
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4.
Bahwa setelah Saksi dapat laporan dari masyarakat bahwa
sedang ada pesta narkotika di Kampung Skip 1 No. 15 Rt. 19
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3.
Bahwa Terdakwa bukan merupakan target akan tetapi pada
awalnya Saksi menangkap seorang Mahasiswa yang sudah
menjadi TO (Target Operasi) di daerah kampung Bismilah
kampung 1 Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan
Utara dan Saksi mendapatkan barang bukti yang diduga Sabu
sebanyak satu paket didalam saku bajunya, kemudian Saksi
menanyakan darimana mendapatkan barang tersebut dan
Mahasiswa menunjukkan alamat rumah di Kampung Skip 1 No.
15 Rt. 19 Rw. 2 Gg. Bismillah.
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Rw. 2 Gg. Bismillah kemudian perintahkan salah
anggotanya untuk meluncur mengecek mengawasi
mengamati TKP tersebut.
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5.
Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2016, Saksi
mengeluarkan surat perintah kepada Tim untuk melakukan
penangkapan terhadap DPO Sdr. Amin Jaya di Kampung Skip 1
No. 15 Rt. 19 Rw. 2 Gg. Bismillah, dan pada saat dilakukan
penggerebekan serta penangkapan tersebut di dalam rumah milik
Sdr. Amin Jaya hanya terdapat 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Amin
Jaya, Sdr. Lalu Gede Satriawan dan Terdakwa, dan pada saat
dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis
sabu seberat 0.86 gram yang ditemukan di dalam rumah kamar
lantai atas letaknya di meja.
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6. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa
berkata "saya anggota", dan mengeluarkan/menunjukkan Kartu
Anggota TNI AU aktif yang perlihatkan kepada Saksi dengan
pangkat Mayor, pada saat itu kemudian Saksi memisahkan
Terdakwa
keruangan
lain
dikamar
atas
sebelahnya,
dikarenakan fokus pemeriksaan terhadap orang sipil sehingga
tidak mengetahui Terdakwa pergi tanpa pamit meninggalkan
tempat tersebut mengunakan kendaraan yang digunakan.
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7. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa bersama kedua
orang sipil yang bernama Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan
(Saksi-3), Sdr. Ami Jaya (Saksi-4) tersebut menggunakan
Narkotika jenis Sabu dimana saat dilakukan penggerebekan
disebuah rumah di Kampung 1 Skip No. 15 Rt. 19 Rw. 2 Gang.
Bismillah milik Sdr. Ami Jaya, dan Saksi melihat banyak asap
Narkotika jenis Sabu mengumpal diruangan kamar dengan
bau tidak sedap.
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8.
Bahwa pada saat Saksi dan Bripda Muhammad
Arafiansyah (Saksi-2) masuk kemar atas, posisi Terdakwa
duduk membelakangi pintu masuk, sedangkan Saksi-3 dan
Saksi-4 duduk menghadap kearah pintu, saat itu Terdakwa
berusaha meninggalkan tempat tetapi Saksi memerintahkan
untuk diam dulu sambil menunggu Ketua RT setempat,
kemudian Terdakwa berdiri dan mengaku "saya anggota"
karena mengaku anggota, kemudian Terdakwa Saksi bawa
keruangan sebelah dan Terdakwa memperlihatkan Kartu
Tanda Anggota (KTA).
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10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi tanpa ijin maka
Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolres Tarakan atas
perintah Pimpinan kemudian melakukan koordinasi dengan pihak
Lanud Tarakan, namun setelah diadakan koordinasi dengan
Lanud Tarakan Saksi baru mengetahui bila Terdakwa Lilik
Haryadi berpangkat Letkol yang berdinas di Jakarta.
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9. Bahwa pada saat dipisahkan keruangan lain Terdakwa
sempat Saksi ajak untuk memberikan keterangan/kesaksian
terkait dengan kedua warga sipil tersebut, namun Terdakwa
tidak
mau/diam.
Karena
Saksi
fokus
melakukan
penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang
warga sipil yaitu Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa
yang sebelumnya dipisahkan ruangannya, ternyata Terdakwa
sudah tidak ada diruangan tersebut.
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11.
Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap
Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AU sehingga
yang memeriksa Terdakwa langsung adalah dari Pomau Tarakan
yang sebelumnya sudah Saksi laporkan dan Saksi tidak
mengetahui pemeriksaan Terdakwa karena Saksi tidak
mendengarkan dan tidak mengikuti pemeriksaan dari penyidik
Pomau Tarakan terhadap Terdakwa tetapi Saksi hanya
melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka DPO Sdr. Amin
Jaya dan Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan.

A

12. Bahwa barang bukti yang Saksi bawa ke Polres Tarakan
adalah sebagai berikut :

am

ub
lik

ah

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal
diduga sabu-sabu.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap beserta pipet kaca.
- 1 (satu) buah celana Jeans.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah serokan dari kertas.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) unit HP berbagai merk.
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Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal
sebagian sebagai berikut :
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Tidak benar jika Saksi tidak tahu ada sepeda motor
dinas jenis Suzuki yang dibawa oleh Terdakwa
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- Tidak benar jika Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan
Saksi justru diantar kebawah untuk meninggalkan tempat
tersebut, dikarenakan sama-sama orang dari Makssar.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ulang
di Balikpapan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017
menerangkan sebagai berikut :
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1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada
tahun 1992 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta, lulus
dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian setelah
mengalami beberapa kali kenaikkan pangkat dan ditugaskan
diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Binpuanmatud Paban
III/Spamau dengan pangkat Letkol Sus NRP 516361.
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3.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko Pamujiantoro
sejak tahun 2014 pada saat penugasan menjadi Satgas Tirai di
Tarakan dalam tugas kontra intelijen selama 6 bulan dan
hubungan hanya sekedar teman biasa dan tidak ada hubungan

on
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-

Tahun 1997 s.d. selesai Satgas operasi Militer di
Papua.
Tahun 2003 s.d. 2004 Satgas operasi Militer di Aceh.
Tahun 2014 Satgas operasi Militer di Tarakan.
Tahun 2015 Satgas operasi Militer di Tinombala Palu.
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2.
Bahwa Terdakwa selama berdinas di Spamau pernah ikut
Satgas antara lain :
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keluarga.
Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr.
Lalu Sari Gede Satriawan baru dikenalkan oleh Sdr. Eko
Pamujiantoro pada waktu bertemu hotel Milia di Jl. Yos Sudarso
kota Tarakan sekitar bulan April tahun 2016 dan hubungan
hanya pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

gu

4.
Bahwa Terdakwa pada saat Satgas Tirai di daerah Palu
dan Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Maret 2016
mempunyai tugas pokok melakukan kontra intelijen untuk
mencari dan mengungkap jaringan kegiatan teroris Abu Sayyap
dalam rangka mendukung operasi pemulihan keamanan
wilayah Palu dan Poso.
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A

5.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Lalu Sari
Gede Satriawan di Hotel Milia di Jl. Yos Sudarso kota Tarakan
dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Sabu sewaktu
berada di hotel tersebut dan yang Terdakwa lakukan dengan
Saksi-3 Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan hanya ngobrol-ngobrol.
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6.
Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2016 ingin
kerumah Saksi-4 dalam rangka mencari Sdr. Lalu Sari Gede
Satriawan (Saksi-3) untuk diajak ke Hotel Milia dengan
tujuan untuk melihat Sdri. Tini yang bekerja di Hotel Milia.
karena tidak bertemu kemudian pada sore harinya sekitar
pukul 15.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-3 dan
menanyakan dimana posisinya dijawab Saksi-3 "sedang
berada dirumah saudaranya", lalu Terdakwa dipandu oleh
Saksi-3 untuk datang kerumah saudaranya tersebut, setelah
sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 yang
sudah menunggu didepan rumah lalu mengajak Terdakwa
masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar atas pada saat
Terdakwa masuk kedalam kamar sudah ada orang lain yang
bernama Sdr. Ami Jaya (Saksi-4) kemudian Saksi-3
mengatakan "ini saudara saya".
7.
Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-4 sebanyak 2
(dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016
dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dan yang
mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Saksi-3 yang
sebelumnya sedang bertamu kerumah Saksi-3.
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8.
Bahwa penggerebekan oleh Tim Satresnarkoba Polres
Tarakan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira
pukul 16.00 Wita penggerebekan itu terjadi di JI. Puma Bhakti
Gg. Bismill Rt. 19 Rw. 2 No. 15 Kampung 1 Skip Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara tepatnya dirumah Sdr.
Ami Jaya (saksi-4).
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9.
Bahwa sebelum terjadi penggerebekan kegiatan yang
dilakukan Terdakwa dirumah Saksi-4 adalah mengobrol
dengan
Saksi-3, kemudian Terdakwa mencoba narkotika
jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah selesai
dikarenakan sudah habis dan tiba-tiba datang Tim
Satresnarkoba polres Tarakan melakukan penggerebekan.
10. Bahwa yang menawarkan Terdakwa untuk mencoba alat
hisap bong yang berisi serbuk putih seperti kristal tersebut
adalah Saksi-3 dengan berkata "Bang, coba ini". kemudian
Terdakwa coba sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Terdakwa
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tidak mengetahui siapa yang punya narkoba jenis Sabu beserta
alat hisap bong, karena pada saat Terdakwa masuk kamar alat
tersebut sudah ada dan tidak ada yang bilang barang tersebut
milik siapa.
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11. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu
tersebut adalah dengan cara dihisap melalui sedotan plastik dari
botol yang terisi air separuh yang dihubungkan dengan kaca
kristal yang berisi serbuk putih yang jika dipanaskan akan
mencair mengeluarkan asap dan hasil hisapan langsung
Terdakwa keluarkan kembali, alat hisap tersebut Terdakwa
pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek
api dengan api kecil semua Terdakwa lakukan sendiri tanpa
bantuan orang lain.
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12. Bahwa pada waktu Tim Satresnarkoba Polres Tarakan
melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang merokok
sedangkan alat hisap bong beserta kaca kristal yang berisi
narkoba jenis sabu-sabu yang telah habis dipakai bersamasama udah berada didepan Terdakwa ditengah-tengah antara
Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4.
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13.
Bahwa
pada saat penggerebekan Terdakwa tidak
melakukan perlawanan, Terdakwa saat itu dipisahkan keruangan
lain oleh Kasatresnarkoba, pada saat dipisahkan Terdakwa
ditanya "bapak dari anggota ya?" Terdakwa jawab " lya" terus
ditanya Kartu Identitas dan Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda
Anggota TNI AU dengan pangkat Mayor.
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14. Bahwa Terdakwa tidak sampai selesai penggeledahan
yang dilaksanakan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tarakan
dikarenakan Kasatresnarkoba bilang "nanti tunggu 2 (dua)
orang itu dimasukkan kamar" dan Terdakwa sudah pergi
meninggalkannya dengan mengunakan sepeda motor Suzuki
thunder atas seijin Saksi-1.
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15. Bahwa Terdakwa berada di Kota Tarakan Kalimantan
Utara tinggal di Hotel Milia, dalam rangka operasi pembebasan
sandera WNI dilakukan kelompok Abu sayap serta
melaksanakan pengamanan orang asing dalam hal ini orang
asing tersebut sebagai Instruktur PTTA (Pesawat Terbang
Tanpa Awak) yang dimiliki oleh Skadron 51 Lanud Supadio
Kalimantan Barat.
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16. Bahwa Terdakwa selama berada di Tarakan hanya
menggunakan Narkotika jenis Sabu menghisap 1 (satu) kali
hisapan. Setelah menggunakan Sabu yang dirasakan Terdakwa
biasa saja.
Bukti-bukti Lain Berupa :
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Surat-surat :
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- 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan rambut Terdakwa yang
diselesai diuji di Laboratorium BNN Pusat Jakarta tanggal 27
Juni 2016.
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- 3 (tiga) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Cabang Surabaya tanggal 24 Mei 2016.
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1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan
Nomor 213/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 16 Mei 2016 yang
memberikan persetujuan kepada penyidik pada Polres Tarakan
yang telah melakukan penyitaan atas barang bukti :
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- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal
diduga shabu.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap beserta pipet kaca.
- 1 (satu) buah celana Jeans.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah serokan dari kertas.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) unit HP berbagai merk.

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh
Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
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Menimbang

ep

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan
kepada Terdakwa, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalansangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah
sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan
sebagai berikut :
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Menimbang
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Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan
Saksi-3 Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan dan Sdr. Ami Jaya, yaitu :

1. Terdakwa datang ke Rumah Sdr. Ami Jaya 2 (dua) kali
menurut Terdakwa tidak benar akan tetapi baru 1 (satu) kali
datang kerumah Sdr. Ami Jaya Jl. Puma Bhakti Gg.
Bismilalah Rt. 19 Rw. 2 No. 15 Kampung 1 Skip Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan.
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2. Terdakwa sering mengkomsumsi Narkotika jenis Sabusabu, menurut Terdakwa tidak benar karena Terdakwa
menggunakan sabu baru 1 (satu) kali yaitu pada saat terjadi
penggerebekan saja dirumah Sdr. Ami Jaya.
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Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal
keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan
Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk
kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31
tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan
sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan
bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 Sdr. Faisal
telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP
POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan
Saksi-3 dianggap sah dan benar, karena Saksi-3 tidak bisa hadir
di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat
dikonfrontir sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan
tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di
bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan
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: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalansangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Saksi di
bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :
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tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan
Oditur Militer Tinggi sehingga sangkalan tersebut harus
dikesampingkan.
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Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan
Saksi-1 Iptu Pol Simon Tammu, yaitu :

- Tidak benar jika Saksi tidak tahu ada sepeda motor
dinas jenis Suzuki yang dibawa oleh Terdakwa menurut
Terdakwa Saksi-1 tahu karena lokasi rumah Sdr. Ami Jaya
dengan halaman luas sehingga mudah dilihat.
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- Tidak benar jika Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan
Saksi menurut Terdakwa justru diantar kebawah untuk
meninggalkan tempat tersebut, dikarenakan sama-sama
orang dari Makssar.
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Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim
berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal
keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan
keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa
adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU
Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan
sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut
merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja
karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi
sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi yang tetap pada
keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung
oleh keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir di persidangan
maupun Saksi yang keterangannya dibacakan dalam perkara ini,
sedangkan keterangan para Saksi tersebut diberikan dibawah
sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain
sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keterangan
Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

1.
Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan
Terdakwa tidak pernah bersama Saksi-3 Sdr. Lalu Sari Gede
Satriawan dan Saksi-4 Sdr. Ami Jaya menggunakan Sabu di
Hotel Milia di Jl. Yos Sudarso Kota Tarakan.
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2.
Bahwa Terdakwa selama tugas Satgas di Tarakan hanya
menggunakan Narkotika jenis Sabu hanya 1 (satu) kali saja yaitu
di rumah Saksi-4 Sdr. Ami Jaya di Gang Bismilah Kampung 1
Skip No. 15 Rt.19 Rw.02 Tarakan, dengan cara Saksi-4 mengajari
dan menyiapkan alat hisap berupa botol aqua ukuran kecil yang
pada tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan plastik yang fungsinya
satu sedotan untuk ke kaca tempat pembakaran sabu dan satu
sedotan lagi fungsinya untuk menghisap hasil pembakaran sabu
melalui mulut dan Terdakwa menghisap kurang lebih 1 (satu) kali
hisapan. Setelah menggunakan sabu yang dirasakan Terdakwa
kepala biasa saja tidak merasakan apa-apa.
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Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan bertentangan
dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP POM, keterangan
Terdakwa di dalam BAP POM adapun sebagai berikut :
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1.
Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016
berdasarkan Sprin/434/III/2016 tanggal 22 Maret 2016
melaksanakan Satgas mendukung operasi pemulihan keamanan
di wilayah Palu dan Poso Sulawesi Tengah dengan tugas pokok
monitor wilayah, mencari kegiatan ilegal termasuk tugas operasi
pembebasan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayap. Dalam
pelaksanaan tersebut jusru Terdakwa berada di Tarakan
Kalimantan Utara tanpa dapat dapat membuktikan Surat perintah
penugasan bila berada di walayah Kota Tarakan kepada Majelis
Hakim pada saat pemeriksaan Terdakwa .
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2.
Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdr. Ami Jaya
sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 30
April 2016 dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016. Yang
sebelumnya pernah bertemu di rumah milik Sdr. Lalu Sari Gede
Satriawan selanjutnya berkenalan Sdr. Ami Jaya.
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3.
Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Ami
Jaya dapat menyiapkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Lalu Sari
Gede Satriawan, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk
mendapatkan informasi tentang narkotika jenis sabu ke daerah
tersebut dari Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan. Sehingga pada
tanggal 30 April 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ami
Jaya di rumahnya yang beralamat di Gang Bismilah Kampung 1
Skip No. 15 Rt.19 Rw.02 Tarakan, dengan tujuan untuk mendapat
informasi mengenai harga laktop yang murah dan dapat
menemukan wanita untuk calon istri. Setelah perkenalan tersebut
Terdakwa berteman biasa dengan Sdr. Ami Jaya, kemudian
menemui kembali pada tanggal 12 Mei 2016 sebelumnya
Terdakwa sudah menghubungi via telepon bertanya kepada Sdr.
Ami Jaya, apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab Sdr. Ami
Jaya mengatakan ada”. Setelah Terdakwa sampai kerumah Sdr.
Ami Jaya kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk
menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mau
menggunakannya sampai terjadi penggerebekan dari pihak
kepolisian.
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Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa menerangkan
pada saat diperiksa di Penyidik POM tidak ada tekanan dan
paksaan serta tidak dipengaruhi baik oleh penyidik maupun pihak
lain, diberikan kesempatan untuk membaca kembali secara jelas
kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa serta tidak
ada alasan yang kuat sehingga Terdakwa mencabut keterangan
yang ada di BAP POM tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat keterangan Terdakwa yang ada di BAP POM benar
keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan
Terdakwa bersama Sdr. Ami Jaya dan Sdr. Lalu Sari Gede
Satriawan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu kurang lebih 3
(tiga) kali sesuai dengan keterangan yang ada di BAP (Berita
Acara Pemeriksaan) POM, sehingga keterangan Terdakwa dalam
persidangan bahwa ia tidak mengakui keterangannya, tidak dapat
diterima dan harus dikesampingkan.
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Menimbang
: Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki
dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim akan selalu
bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan
alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli,
keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal
172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

: Bahwa dalam pemeriksaan pada persidangan tingkat banding,
terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei
2016, sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 Bripda Muhammad
Harafiansah dan Saksi-1 Iptu Simon Tammu mengetahui
Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu pada saat Tim
Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di
sebuah rumah di Kampung 1 Skip No. 15 Rt. 19 Rw. 02 Gang
Bismillah Kota Tarakan dan Terdakwa
menggunakan
Narkoba dikamar atas (rumah tingkat) berserta 2 (dua) orang
warga sipil yang bernama Lalu Sari Gede Satriawan dan Ami
Jaya,
hal tersebut dibuktikan dengan adanya kehadiran
keterangan Saksi-1 Iptu Simon Tammu, saat menjelaskan dalam
pemeriksaan
tingkat
banding
namun
Terdakwa
tidak
menyangkalnya dengan membenarkannya, maka Majelis Hakim
Banding memandang perlu agar 1 (satu) lembar Penetapan
Pengadilan Negeri Tarakan tentang 3 (tiga) bungkus plastik
bening berisi serbuk kristal shabu tersebut untuk ikut dilekatkan
dalam berkas perkara

:

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji secara cermat dan teliti
putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor:22-K/PMTI/AU/X/ 2016 tanggal 8 Februari 2017, Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik dan Berita Acara Sidang, serta surat-surat yang
berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat
Pertama, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar
berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU
pada tahun 1992 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta, lulus
dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian setelah
mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan
diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Binpuanmatud Paban
III/Spamau dengan pangkat Letkol Sus NRP 516361.
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2.
Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah
mendapat hukuman disiplin dari Papera dalam penggunaan pil
extasi (inex) pada tahun 1998 dengan menjalani hukuman
selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama
2 (dua) periode kejadian tersebut sewaktu sekolah intel di
Cilandek Bogor.
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3.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko
Pamujiantoro pada tahun 2015 di daerah Karang Anyar Tarakan
Kalimantan Utara dalam hubungan berteman dan selanjutnya
Terdakwa dikenalkan dengan
Saksi-3 Lalu Sari Gede
Satriawan kemudian saling bertukar nomor telepon.

ik

h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
- 23 -

ng

R

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
4.
Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016
Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan ditelepon oleh Sdr. Eko
Pamujiantoro, menyuruh Saksi-3 supaya datang ke rumahnya,
kemudian Saksi-3 menuju rumah Sdr. Eko Pamujiantoro di
daerah Karang Anyar Tarakan Kalimantan Utara setelah sampai
dirumah Sdr. Eko Pamujiantoro, Saksi melihat hanya ada 2 (dua)
orang yaitu Sdr. Eko Pamujiantoro dan Terdakwa.
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5.
Bahwa benar saat Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan di
rumah Sdr. Eko Pamujiantoro, Saksi melihat berdua baru
menggunakan Narkoba jenis shabu, karena ada alat hisap bong
didepan antara Terdakwa dengan Sdr. Eko Pamujiantoro
mereka berdua duduk dilantai berhadapan, sewaktu Saksi-3
melihat dan saat itu Saksi berkata "wah lagi pake neh" kemudian
Sdr. Eko Pamujiantoro menawarkan kepada Saksi-3, "Ini ada
sedikit rejeki, tapi hanya sedikit porsinya", lalu Saksi-3, Terdakwa
dan Sdr. Eko Pamujiantoro menghisap Narkoba jenis shabu
secara bergantian, pertama kali menghisap adalah Saksi-3
kemudian Terdakwa dan terakhir Sdr. Eko Pamujiantoro.
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6.
Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Eko Pamujiantoro
berserta Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan mengkonsumsi sabu
yaitu menyediakan alat bong lengkap beserta pipet kaca, korek
gas selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah
itu pipet kaca yang telah terisi shabu dibakar dengan
menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu
tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut
masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut
dihisap melalui sedotan yang satunya menggunakan tarikan nafas
melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung
dan mulut.
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7.
Bahwa benar setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa,
kemudian keesokan harinya (hari Sabtu tanggal 30 April 2016)
sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-3 Lalu Sari
Gede Satriawan dan mengarahkan akan mau kerumah Saksi-3,
lalu Saksi-3 memandu Terdakwa untuk bisa sampai kerumahnya
dan tiba dirumah sekira pukul 23.00 Wita pada malam itu Saksi-3
dengan Terdakwa hanya mengobrol, selanjutnya Saksi-3 dan
Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ami Jaya di Gang.
Bismillah Rt. 19 Rw. 02 Tarakan Tengah, Kota Tarakan
Kalimantan Utara dirumah Sdr. Ami Jaya hanya mengobrol saja
sedangkan Terdakwa sedang bermain poker di Laptop yang
dibawanya.

es
on

In
d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

8.
Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira
pukul 23.00 Wita Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan dihubungi oleh
Terdakwa dan disuruh datang ke Hotel Milia alamat di JI. Yos
Sudarso Kota Tarakan Kalimantan Utara, pada saat telepon
Terdakwa berkata "kesini ke Hotel, kita ngobrol-ngobrol".
Kemudian Saksi pergi ke Hotel Milia dan disana Terdakwa sudah
menunggu di Lobby Hotel, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa naik
ke atas menuju kamarnya beberapa saat kemudian Terdakwa
mengajak Saksi-3 pergi ke ATM BCA setelah itu kembali menuju
ke Hotel Milia setelah sampai Hotel menuju kamar tidur Terdakwa,
setelah dikamar Terdakwa membuka lemari Terdakwa dan
mengambil satu paket alat hisap sabu-sabu (bong) yang Saksi-3
lihat bekas pakai, di kamar Hotel Milia, Saksi-3 menghisap
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sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa kira-kira sebanyak 5
(lima) kali hisapan setelah selesai menghisap shabu Saksi-3
kembali pulang kerumah, pada saat mau pulang Saksi-3 melihat
masih ada sisa dialat hisap shabu (bong) dan melihat 1 (satu)
paket shabu di atas meja yang sudah tidak utuh lagi kira-kira
seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
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9.
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016,
Terdakwa menelepon Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan dan
meminta dicarikan shabu, tapi Saksi-3 jawab kalau Saksi lagi
sibuk, kemudian Saksi menelepon Saksi-4 Ami Jaya dan
menanyakan, "apakah mempunyai paket shabu seharga
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijawab oleh Saksi-4 Ami
Jaya "ada".
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10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira
pukul 15.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi-3 Lalu Sari Gede
Satriawan meminta untuk dicarikan paket shabu seharga
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat jawaban
dari Saksi Ami Jaya kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah
Saksi-4 Ami Jaya di Gang. Bismillah Kampung 1 Skip No. 15 Rt.
19 Rw. 02 Tarakan Tengah Kalimantan Utara.
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11. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-3, kemudian
dijawab Saksi-3 "langsung saja ke rumah Saksi Ami Jaya"
selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dinas
jenis Suzuki Thunder warna biru menuju tempat yang sudah
disebutkan oleh Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan di daerah
Gang. Bismillah Kampung 1 Skip No. 15 Rt. 19
Rw. 02 kota
Tarakan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai
di rumah Saksi-4 Ami Jaya, Saksi-3 disuruh Sdr. Ami Jaya untuk
turun dari lantai atas membawa Terdakwa ke kamar atas lalu
Saksi-4 Ami Jaya sendiri yang menyerahkan paket shabu kepada
Terdakwa.
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12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis
Shabu- dengan cara menggunakan alat yang telah disediakan
oleh Saksi-4 Ami Jaya yaitu berupa penghisap shabu (bong) yang
sudah terangkai yang Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan ketahui
Terdakwa menghisap shabu di rumah Saksi-4 Ami Jaya sebanyak
6 (enam) kali hisap, pada saat Terdakwa mau menghisap shabu
lagi pintu kamar dibuka sedikit tiba-tiba masuk petugas dari
Kepolisian.
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- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal
diduga sabu-sabu.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap beserta pipet kaca.
- 1 (satu) buah celana Jeans.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah serokan dari kertas.
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13. Bahwa benar pada Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul
16.00 Wita, telah terjadi penggerebekan yang dilakukan Tim
Satresnarkoba Polres Tarakan dan melakukan penggeledahan di
sebuah rumah di Kampung 1 Skip No. 15 Rt. 19 Rw. 02 Gang
Bismillah sebagai rumah seorang pengedar Narkoba dan barang
bukti yang dibawa oleh Saksi-1 ke Polres Tarakan adalah
sebagai berikut :
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- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) unit HP berbagai merk.
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14. Bahwa benar pada saat penggeledahan dilakukan Saksi-1
selaku Tim Satresnarkoba Polres Tarakan tidak sempat
mengambil sampel Urine Terdakwa dikarenakan Saksi-1 sedang
fokus memeriksa 2 (dua) orang warga sipil, sedangkan Terdakwa
pergi meninggalkan lantai atas tanpa sepengetahuan Saksi-1 Iptu
Simon Tammu.
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15. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 Bripda Muhammad
Harafiansah dan Saksi-1 Iptu Simon Tammu selaku Tim
Satresnarkoba menangkap seorang Mahasiswa yang sudah
menjadi TO (Target Operasi) di daerah Kampung Skip 1
Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara dan Saksi-1
mendapatkan barang bukti yang berupa shabu sebanyak satu
paket didalam saku baju, kemudian Saksi menanyakan
darimana mendapatkan barang tersebut dan Mahasiswa
menunjukkan sebuah rumah di Kampung Skip 1 No. 15 Rt. 19
Rw. 2 Gg. Bismillah, selanjutnya Saksi-1 dengan Tim dibawah
Pimpinan Kasatresnarkoba menggeledah rumah tersebut.
Pada saat dilakukan penggerebekan Saksi-1 menemukan 3
(tiga) orang sedang pesta Narkoba, waktu itu salah satu dari
tiga orang berkata "saya anggota", kemudian Kasatresnarkoba
memisahkan Terdakwa keruangan lain dikamar atas dan
Terdakwa mengeluarkan KTP TNI berwarna merah di
perlihatkan kepada Kastresnakoba setelah membacanya
adalah Lilik Haryadi berpangkat Mayor dari Angkatan Udara.
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16. Bahwa benar pada waktu Saksi-2 Bripda Muhammad
Harafiansah dan Tim Polres fokus melakukan penggeledahan
terhadap warga Sipil Sdr. Lalu Sari Gede Satriawan dan Sdr. Ami
Jaya, dimana Terdakwa sebelumnya telah dipisahkan ke kamar
lain ternyata Terdakwa telah pergi meninggalkan tanpa ijin dari
kamar atas tempat mereka bertiga menggunakan/menghisap
Narkoba jenis shabu sehingga Saksi-1 tidak sempat membawa
Terdakwa ke Polres Tarakan.
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17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya aturan yang
melarang dan tidak memiliki hak untuk mengunakan Narkotika
jenis shabu dan apabila diketahui terlibat akan diberikan sanksi
hukuman yang seberat-beratnya.
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18. Bahwa benar setelah adanya laporan Polisi Nomor POM405/A/IDIK/01/V/2016/Trk tanggal 18 Mei 2016, kemudian
memerintahkan Terdakwa untuk test urine untuk dilakukan
pengecekan dengan alat tes pack yang disaksikan oleh Kapten
Pom Doni Faliandra dan Mayor Kes Agung Riyadi dari Seksi
kesehatan Lanud Tarakan
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19. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2016 bertempat di Kantor
Satpom Lanud Tarakan telah diambil rambut Terdakwa oleh Letda
Pom Gatot Pontjowiloso jabatan Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom
Lanud Tarakan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi sesuai Berita
Acara Pengambilan Urine a.n. Terdakwa Letkol Sus Lilik Haryadi
yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik serta 2 (dua) orang
Saksi dan disegel berdasarkan Berita Acara Peyegelan oleh
Penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dikirim ke
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BNN untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai Surat Dansatpom Lanud
Tarakan kepada Kepala BNN Pusat di Jakarta tanggal 17 Juni
2016.
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20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat Jakarta
Nomor : 368 F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Juni 2017
yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboraturium Narkoba
BNN Pusat Jakarta A.n Kuswardani SSI.M.Fam Apt
NRP.70040687 dan dari hasil pemeriksaan berupa rambut A.n.
Letkol Sus Lilik Hariyadi dengan hasil Positif (+) mengandung
Methamfetamina.

Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu)
tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa setelah mempelajari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara
Sidang baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara Terdakwa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
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Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127
Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, oleh karenanya putusan Judex Facti
Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian
unsur tindak pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan
tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah
dikuatkan.
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2.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan pada
tahun 2016 Terdakwa juga telah beberapa kali membeli narkotika jenis
shabu untuk dikonsumsi yaitu :

a.
Pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa memesan narkotika
jenis shabu di rumah Sdr. Eko Pamujiantoro, Saksi-3 Lalu Sari
Gede Satriawan melihat berdua sepertinya baru menggunakan
Narkoba jenis shabu, dan Saksi-3 berkata "wah lagi pake neh"
kemudian Sdr. Eko Pamujiantoro menawarkan kepada Saksi-3,
"Ini ada sedikit rejeki, tapi hanya sedikit porsinya", lalu Saksi-3,
Terdakwa dan Sdr. Eko Pamujiantoro menghisap Narkoba jenis
shabu secara bergantian
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1.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan pada
tahun 2015 Terdakwa dikenalkan pada Saksi-3 Lalu Sari Gede
Satriawan oleh Sdr. Eko Pamujiantoro dan dari perkenalan tersebut
kemudian saling bertukar nomor telepon selanjutnya Terdakwa
mengetahui bila Saksi-4 Ami Jaya bisa menyediakan shabu.
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b.
Pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita di Hotel
Milia Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan Kalimantan Utara,
kemudian Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan, dan Terdakwa
menghisap Narkoba jenis shabu secara bergantian setiap
pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dibayar tunai.
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c.
Bahwa terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 pukul
14.00 Wita, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seberat
0.86 gram kepada Saksi-4 Ami Jaya di di Kampung Skip 1 No.
15 Rt. 19 Rw. 2 Gang. Bismillah Kota Tarakan sampai terjadi
penggerebekan dari Tim Satresnarkoba Polres Tarakan.

4.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa
menerangkan secara berbelit-belit dan berusaha mengaburkan
perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan cara membantah
yang mengatakan dalam mengkonsumsi Sabu hanya 1 (satu) kali saja
dan keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun
yang tidak hadir dipersidangan yang diperiksa oleh penyidik telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya
masing-masing sesuai Berita Acara Penyumpahan di depan Penyidik
semuanya di sangkal sehingga berbeda dengan saat pemeriksaan
pada di tingkat pertama pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
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3.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa
setelah dikenalkan oleh Saksi-3 Lalu Sari Gede Satriawan kepada
Saksi-4 Ami Jaya yang terlibat dalam penyediaan narkotika tetapi
Terdakwa tidak melarang maupun melaporkan perbuatan para Saksi
tersebut kepada pihak berwenang/Polres tetapi justru membeli dan
mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa.
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5.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa
sudah mengetahui adanya upaya dari pimpinan TNI khususnya dan
negara umumnya untuk memberantas peredaran dan penggunaan
narkoba tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa, namun justru
melibatkan diri dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba,
perbuatan tersebut
membuat peredaran narkotika semakin
berkembang.

lik

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa
sebagaimana telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, oleh
karenanya harus dikuatkan.

ub

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu dipecat dari
dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat
dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :
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6.
Bahwa pada saat perbuatan pidana terjadi Terdakwa menjabat
sebagai Pabandya Binpuanmatud Paban III yang mengerti tentang
larangan narkoba dan dampak hukumnya jika tidak melaksanakan
dengan baik dan benar, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan
yang berlawanan dengan hukum maka hal ini menunjukan sikap
Terdakwa yang tidak patuh hukum dan mengabaikan aturan yang ada.
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1.
Perbuatan Terdakwa yang telah berulangkali membeli narkotika
jenis shabu baik untuk dikonsumsi sendiri maupun di konsumsi
bersama-sama, sangat tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI, apalagi
Terdakwa seorang Pamen TNI AU seharusnya Terdakwa melarang
dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan narkotika.
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2.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengabaikan perintah
pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam
pemberantasan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang
prajurit TNI bahkan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat,
apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI akan
menyulitkan Komandan Kesatuan dalam pembinaan disiplin satuan.
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3.
Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan prilaku yang tidak patuh
pada hukum, selain itu berpengaruh buruk/membahayakan kondisi fisik
dan psikis Terdakwa sebagai prajurit, oleh karenanya agar tidak
berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan agar perbuatan
Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya maka keberadaan
Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga
harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

ub
lik

4.
Bahwa ketidaklayakan Terdakwa sebagai anggota TNI dapat
dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :

am

a.
Sebagai prajurit TNI yang bertugas dilingkungan Badan
Intelijen tidak akan dapat melaksanakan tugas pokoknya secara
benar karena kebiasaannya mengkonsumsi narkoba.

ep

b.
Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan langka
dilingkungan TNI seperti misalnya ahli strategi, ahli telematika dan
sebagainya sehingga saat dikeluarkan dari dinas TNI, institusi TNI
AU tidak dirugikan karenanya.
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Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
militer terhadap Terdakwa perlu dikuatkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer
Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/AU/X/2016 tanggal 8 Februari
2017, perlu dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya
yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22K/PMT-I/AU/X/2016 tanggal 8 Februari 2017, atas nama Terdakwa Lilik
Haryadi Letkol Sus NRP516361 perlu diperbaiki sepanjang mengenai
status barang bukti berupa surat .

lik

Menimbang :

Bahwa karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan
agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar
putusannya tidak menentukan status barang bukti berupa surat-surat,
maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan status barang
bukti tersebut sekaligus dalam amar putusannya.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya
perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
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Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229
Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini.
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MENGADILI

ub
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2.
Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :
22-K/PMT-I/AU/X/2016
tanggal
8
Februari
2017,
sekedar
menambahkan status barang bukti berupa surat, sehingga amar
putusan selengkapnya menjadi :
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Menyatakan : 1.
Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Terdakwa Lilik Haryadi Letkol Sus NRP 516361.

am

Pidana pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)
bulan.

ep

Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada
dalam
tahanan
dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :
-
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3.

: Dipecat dari dinas Militer.

R

ah
k

Pidana Tambahan

Surat-surat :
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a. 3 (tiga) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 24 Mei 2016.

b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan rambut Terdakwa
yang diselesai diuji di Laboratorium BNN Pusat Jakarta
tanggal 27 Juni 2016.
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c.
1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan
Nomor : 213/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 16 Mei 2016
yang memberikan persetujuan kepada penyidik pada Polres
Tarakan yang telah melakukan penyitaan atas barang bukti
1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Barang bukti
berupa 3 (tiga) bungkus plastik, 1 (satu) buah alat bong,
1(satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)
buahserokan dari kertas, 4 (empat) buah korek api gas, 2
(buah) buah HP merk Samsung yang ada kaitannya dengan
tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis
shabu.

ah

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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4.
Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :
22-K/PMT-I/AU/X/2016 tanggal 8 Februari 2017, untuk selebihnya.
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Memerintahkan Terdakwa ditahan.
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5.
Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
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7.
Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi
Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan
Militer Tinggi I Medan.
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Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 30 Oktober 2017, oleh kami Laksamana Pertama TNI Bambang
Angkoso Wahyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Joko
Purnomo, S.H., M.H., dan Brigadir Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari,
S.H.,M.Hum. yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota, dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk
NRP 21940135750972, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi serta Terdakwa.

Cap. Ttd.

Bambang Angkoso W., S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota II
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Hakim Anggota I
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Joko Purnomo, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI
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Ttd.

Ttd.

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI
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Hakim Ketua

Panitera Pengganti
Ttd.

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972
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Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972
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Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti
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