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PENGADILAN
MILITER TINGGI-I
MEDAN

ng

PUTUSAN
NOMOR : 79-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

gu

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

ub
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A

Nama lengkap
: Yudi Nugraha.
Pangkat/NRP
: Prada / 544543.
Jabatan
: Ta Elektronika Senkom.
Kesatuan
: Lanud Soewondo.
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Hilir, 10 Maret 1996.
Agama
: Islam.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Mess Bintar Tamtama Lanud Soewondo.
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Terdakwa ditahan oleh :

Diperpanjang oleh :
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2.
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1.
Danlanud Soewondo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16
Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer
Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor :
Kep/3/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.

a. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak
tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan
Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/IV/2017
tanggal 4 April 2017.
b. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 5 Mei 2017
sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud
Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
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e. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 4 Juni 2017
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 di
Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : Kep/10/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
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f. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 2 September
2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi
Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/IX/2017 tanggal 2
September 2017.

es

ep

d. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 4 Juni 2017
sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 di Intalasi
Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : Kep/09/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.

R

ka

m

ah

c. Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 4 Juni 2017
sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud
Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/6/VI/2017 tanggal 2 Juni 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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3.
Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai
tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor : TAP/84/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
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4.
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal
29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor : TAP/92/PM I-02/AU/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
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5.
Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Pebruari 2018 berdasarkan
surat pembebasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Tap-01/PM.I02/AU/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018.
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6.
Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai
tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAP/54/PMT-I/AU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

ep

: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor :
Sdak/142/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya
Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai
berikut :
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Kesatu :
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Memperhatikan
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7.
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung
mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 5 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAP/60/PMT I/AU/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018.

lik

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi
5 (lima) gram”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun 2000 tujuh
belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di JI. Kangkung No. 31 Kec.
Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 enam belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Komplek pertokoan Multatuli Blok
CC No. 1 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya
ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan,
telah melakukan tindak pidana :
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“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Kedua :
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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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2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim Hari Rabu tanggal 11 April 2018 pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :

ng

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :
Kesatu :

A

gu

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara
dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)
gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2)
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Dan
Kedua :
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“Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang
dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Sebagaimana
diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
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Denda sebanyak

Pidana tambahan

: Penjara selama 5 (lima) tahun.
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Pidana pokok

: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
: Dipecat dari dinas Militer TNI-AU.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
1. Surat-surat :
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a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang
Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan
No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik Terdakwa
a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
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b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang
bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab.
Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an.
Prada Yudi Nugraha.
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d) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan
Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT.
Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil
Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8, 05 gram an. Siti
Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
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c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik
berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017
tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.

In
d

A

gu

e) 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi
Sabu-sabu.
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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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f) 2 (dua) lembar photo barang bukti.

ng

R

g) 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri.
Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsap pada tanggal 15
Maret 2017.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

gu

2. Barang ; 1 (satu) buah handphone Lenovo A-61 warna hitam.

A

d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).
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: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 20-K/PM.I-02/AU/II/2018
tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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Membaca

e. Mohon Terdakwa ditahan.
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a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yudi Nugraha,
Prada NRP 544543, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
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Kesatu :
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Dan

Kedua :
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"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi
5 (lima) gram".

"Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

: Penjara selama 5 (lima) Tahun. Menetapkan
selama
waktu
Terdakwa
menjalani
penahanan
sementara
dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda

: Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliyar
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

lik

Pidana pokok
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b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

ka

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

ep

c. Menetapkan barang bukti berupa :
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1) Barang ; 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam.
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2) Surat-surat :
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a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang
Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan
No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik Terdakwa
a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.

es
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Dirampas untuk dimusnahkan.
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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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b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang
bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab.
Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an.
Prada Yudi Nugraha.
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c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik
berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017
tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.

d) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan
Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT.
Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil
Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8, 05 gram an. Siti
Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
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f)
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e) 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi
Sabu-sabu.
2 (dua) lembar photo barang bukti.
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g) 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri.
Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal
15 Maret 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp
7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
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e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/20-K/PM.I02/AU/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dan Memori Banding Terdakwa
tertanggal 22 Juni 2018.

Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada
tanggal 8 Mei 2018, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor : 20-K/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat
diterima.

:

Bahwa dalam permohonan bandingnya, Terdakwa
Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

mengajukan

ub

m

Menimbang

:
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Menimbang
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a. Saksi-1 Serka Sugeng Antoso, menyatakan menerangkan bahwa
Saksi sebagai Staf Idik Pomau Lanud Soewondo datang ke
Polrestabes Medan untuk menjemput Terdakwa karena Pomau
mendapat laporan telah terjadi tindak pidana yang melibatkan oknum
TNI AU.
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1. Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Oditur Militer, dimana saksi-saksi tersebut didengar
keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan
keterangan mengenai hubungan Terdakwa dengan tindak pidana
narkotika. Akan tetapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi
tersebut menurut kami tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa
Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.
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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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b. Bahwa Saksi 2 PNS Lamsinar Natalia Sirait menerangkan bahwa
Saksi sebagai Petugas Laboratorium Rumkit TNI AU hanya diminta
untuk mengambil sampel darah Terdakwa oleh Pomau, dan Saksi juga
tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan darah Terdakwa apakah
positif mengandung Metamfetamina.

c. Bahwa Saksi 3 Siti Aisyah Hasibuan menerangkan :

gu

- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan
barang milik Saksi Siti Aisyah dari teman Saksi 3 yang bernama
Ragu.

A

- Bahwa Saksi mengakui 25 pil ekstacy tersebut adalah milik
dari Saksi Siti Aisyah Hasibuan.

ub
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ah

- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa
tetapi hanya meminta tolong untuk mengambil barang titipan.

am

- Bahwa Saksi sendiri yang akan membayar pembelian ekstacy
tersebut kepada Ragu.
- Bahwa saksi adalah pemakai narkotika dan pil ekstacy
tersebut akan dipergunakan oleh saksi bersama temannya.
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d. Bahwa Saksi 4 Bripka Hendrick Nababan menerangkan :
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- Bahwa Saksi menerima laporan dari masyarakat ada seorang
wanita sebagai bandar narkotika.

A
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ng

- Bahwa Saksi Siti Aisyah Hasibuan yang menjadi target dan
bukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang bersama seorang lakilaki teman Terdakwa dan menyerahkan titipan tersebut kepada
Saksi Siti Aisyah Hasibuan dan selanjutnya Saksi Siti Aisyah
Hasibuan menyerahkan kepada Saksi Bripka Hendrick Nababan.

lik

e. Bahwa Saksi 5 Bripka Jones Purba menerangkan bahwa Saksi
bersembunyi di bangku belakang mobil Xenia yang dipakai sewaktu
penangkapan Terdakwa dan Siti Aisyah dan Saksi tidak mengetahui
siapa yang menyerahkan pil ekstacy tersebut kepada Saksi Bripka
hendrick Nababan karena pada saat itu saksi bersembunyi di bangku
belakang mobil.
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- Bahwa Saksi setelah menerima barang titipan tersebut yang
ternyata pil ekstacy langsung menghitung jumlah pil tersebut dan
setelah merasa yakin bahwa itu pil ekstacy langsung menangkap
Saksi Siti Aisyah Hasibuan dan Terdakwa.
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Bahwa keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di
dalam persidangan adalah keterangan yang dialami sendiri, yang dia
lihat sendiri dan yang ia dengar sendiri tentang tindak pidana tersebut,
apabila hanya mendengar dari orang lain bukan merupakan
keterangan saksi.
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f. Bahwa Saksi 6 Sertu Sakty Oktrima Hadi Putra menerangkan
bahwa Saksi selaku Penyidik yang memeriksa Siti Aisyah Hasibuan
dan menerangkan bahwa Siti Aisyah Hasibuan adalah Pemakai
Narkotika.
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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.
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Dengan bukti kesaksian yang tidak akurat, serta berdasarkan
keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak melihat perbuatan
Terdakwa/Pembanding sebagimana dalam surat dakwaan Oditur
Militer, maka pertimbangan Judex Factie tersebut menurut kami tidak
cukup kuat untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding
telah melakukan tindak pidana narkotika.

ub
lik

ah

A

gu

ng

R

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara ini hanya satu orang yang dapat dikategorikan
sebagai saksi yaitu saksi Siti Aisyah Hasibuan sehingga berdasarkan
pasal 173 ayat 2 keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya, sedangkan saksi lainnya tidak melihat,
mengalami atau mendengar tentang tindak pidana sebagaimana
didakwakan Oditur dalam surat dakwaan maupun tuntutan, terlebih
Saksi Siti Aisyah Hasibuan mengakui bahwa Pil Ekstacy tersebut
adalah miliknya dan hanya meminta tolong Terdakwa untuk
mengambil barang titipan dari temannya tanpa memberitahu apa
titipan tersebut.

am

2. Bahwa terhadap pertimbangan barang bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Oditur, Majelis Hakim berpendapat "bahwa barang bukti
surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding" :

lik

- Bahwa bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti
darah dan urine dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :
3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an. Prada Yudi Nugraha harus
dikesampingkan karena pemeriksaan sampel darah Terdakwa tidak
memenuhi syarat formal dan syarat teknis dimana Terdakwa tidak
pernah menandatangani Berita Acara pengambilan barang bukti darah
dan tidak pernah menandatangani Berita Acara pembungkusan
dan/atau penyegelan barang bukti serta jangka waktu pengambilan
sampel darah tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga hasil dari
Puslabfor Polri Cabang Medan tersebut tidak sah karena tidak
memenuhi syarat formal dan teknis serta pada fakta persidangan
Terdakwa tidak mengakui mengkonsumsi narkotika dan tidak ada
satupun para saksi yang mengetahui atau melihat perbuatan
Terdakwa mengkonsumsi narkotika.
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- Bahwa bukti surat point a, c dan d haruslah dikesampingkan
karena Saksi-3 menyatakan dalam persidangan bahwa pil ekstasy
tersebut adalah milik Saksi-3 yang dipesan dan dibelinya dari teman
saksi-3 yang bernama Ragu sedangkan Terdakwa /Pembanding
hanya sebatas diminta tolong untuk mengambil barang pesanan dari
teman Saksi-3 yang bernama Ragu dan Terdakwa/ Pembanding tidak
mengetahui barang titipan tersebut.

ep

ka

- Bukti 2 lembar foto tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu
harus dikesampingkan karena tidak menunjukan atau berhubungan
dengan perbuatan Terdakwa/Pembanding.
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- 3 (tiga) lembar capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti
Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal 15 Maret
2017 harus dikesampingkan karena capture tersebut oleh Saksi-3
diakui dalam persidangan adalah pembicaraan Saksi-3 dengan
temannya yang bernama Ragu.
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- Bukti 2 lembar foto barang bukti harus dikesampingkan karena
barang bukti tersebut diakui oleh Saksi-3 sebagai milik dari Saksi-3.
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Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur seluruhnya
tidak membuktikan perbuatan Pembanding/Terdakwa selain foto
barang bukti yang telah diakui oleh Saksi-3 sebagai miliknya dan juga
barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang
Medan Tidak Sah karena tidak memenuhi syarat teknis pemeriksaan
yang ditentukan Undang-undang.
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3. Bahwa dari fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan
penilaian secara hukum yang kami berikan bahwa tidak ada alat-alat bukti
lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur telah
dilakukannya perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa/Pembanding
dan juga berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang sah yang kami
serap baik dari keterangan Saksi 1 s/d Saksi 6, dan bukti lain yang
dianggap benar. Maka sesuai dengan hakekat undang-undang yang
berlaku di Indonesia bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara
dan menyakinkan.
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4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer 1-02 Medan pada halaman 38
dan halaman 39 yang berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak dan
melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" berdasarkan
keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang
dihadapkan di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

lik

- Bahwa pada persidangan Terdakwa dalam keterangannya
menyatakan tidak pernah pergi ke Kampung Kubur untuk membeli
ekstasi.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ragu mengendarai
Sepeda Motor Terdakwa menjumpai Saksi-3 tetapi dikarenakan
Sdr.Ragu ada keperluan maka Sdr. Ragu pergi dengan mengendarai
sepeda motor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan
barang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-3.
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Bahwa Majelis Hakim Militer 1-02 Medan dalam pertimbangannya
menyatakan Terdakwa yang datang ke daerah Kampung Kubur
menjumpai Sdr. Ragu, dan selanjutnya Sdr. Ragu mempertemukan
Terdakwa dengan temannya bernama Sdr. Ane dan membeli pil
ekstasi sebanyak 25 butir dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr.
Ragu kembali ke rumah Saksi-3 dan Saksi-3 meminta Terdakwa untuk
menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5 yang
bersembunyi di tempat duduk belakang mobil menangkap Terdakwa
sambil berkata bahwa kami adalah polisi. sebagaimana tertuang dalam
pertimbangan Majelis Hakim Militer 1-02 Medan pada alinea
menimbang angka 7 sld 12 di halaman 39 salinan putusan perkara a
quo untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi
perantara dalam jual bell".
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Berdasarkan hal tersebut maka keterangan Terdakwa yang
dipertimbangkan Majelis Hakim Militer 1-02 Medan sebagai salah satu
alat bukti dalam perkara a quo harus ditolak dan tidak diterima
mengingat dalam perkara a quo tidak ada alat bukti yang sah. Oleh
karenanya dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak cukup bukti
untuk menetapkan perbuatan Terdakwa/Pembanding melakukan tidak
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- Bahwa Saksi-3 mengakui bahwa Saksi-3 lah yang memesan pil
ekstasi tersebut kepada Sdr. Ragu dan meminta Terdakwa untuk
mengambil barang ke teman Saksi-3 dan Saksi-3 tidak
memberitahukan kepada Terdakwa kalau yang diambil ekstasi.
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pidana menjadi Perantara dalam jual beli sebagaimana diatur dalam
pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk
itu, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Miiter Tinggi
menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer 1-02 Medan dan
menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding dari
Pembanding.
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5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer 1-02 Medan pada halaman 44,
45 dan halaman 46 yang berpendapat bahwa unsur surat dakwaan
kumulatif kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan
keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang
dihadapkan di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :
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Bahwa Majelis Hakim Militer 1-02 Medan dalam pertimbangannya
menyatakan Pada bulan September 2016 sekira pukul 23.00 WIB
Terdakwa menyuruh Sdr. Ane membeli sabu-sabu dengan
memberikan uang sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
selanjutnya Sdr. Ane mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di
Komplek Pertokoan Multatuli Blok CC No.1 Medan kemudian
mengkonsumsi Sabu-sabu di tempat tersebut dan pada tanggal 27
Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa dan
hasilnya menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung
Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti darah
dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB :
3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017. Sebagaimana tertuang dalam
pertimbangan Majelis Hakim Militer 1-02 Medan pada alinea
menimbang angka 1 s/d 6 halaman 44 s/d 46 salinan putusan perkara
a quo untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai
"penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri"

lik

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan pada tanggal 16
Maret 2017, setelah Terdakwa dijemput oleh Staf Idik Satpom Lanud
Soewondo dari Polresta Medan, Terdakwa Iangsung diperintahkan
untuk mengambil sampel urine untuk diperiksa apakah mengandung
Narkotika, ternyata hasil urine Terdakwa Negatif mengandung
Metamfetamina.
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- Bahwa pada persidangan Terdakwa dalam keterangannya
menyatakan tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak ada satupun
saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut.
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Bahwa berdasarkan pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian RI
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan permintaan
pemeriksaan pada Labfor Polri yang "menyatakan pemeriksaan
barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan
precursor), darah/serum dan urine (body fluid) dilaksanakan di Labfor
Polri dan/atau di TKP".
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- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, darah Terdakwa diambil
sebanyak 10 ml oleh anggota Laboratorium Rumkit TNI AU dr. Abdul
Malik Lanud Soewondo dan scat itu Terdakwa tidak ada
menandatangani Berita Acara pengambilan Sample darah.
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Bahwa Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10
Tahun 2009 menyatakan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa
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darah/serum sebagaimana dimaksud Pasal 60 wajib memenuhi
persyaratan formal sebagai berikut :

Bahwa Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10
Tahun 2009 menyatakan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa
darah/serum sebagaimana dimaksud Pasal 60 wajib memenuhi
persyaratan teknis sebagai berikut :
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a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
kepala/pimpinan instansi ;
b. Laporan Polisi
c. BA pengambilan barang bukti darah yang telah ditandatangani
Tersangka;
d. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah
ditandatangani Tersangka
e. BA Penahanan dan
f. BAP Saksi/tersangka atau laporan Kemajuan

am

a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara
oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah
pemakaian ;
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b. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara
vena/disuntik, diambil antara 2 sampai dengan 6 jam setelah
pemakaian ;

lik

Berdasarkan hal tersebut maka keterangan Terdakwa yang
dipertimbangkan Majelis Hakim Militer 1-02 Medan sebagai salah satu
alat bukti dalam perkara a quo harus ditolak dan tidak diterima
mengingat dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengkonsumsi sabusabu dan tidak ada saksi yang melihat perbuatan terdakwa serta alat
bukti surat yaitu Surat dari Puslabfor Polri Cabang Medan tidak sah
karena tidak memenuhi syarat formil dan Teknis. Oleh karenanya dari
fakta yang terungkap di persidangan, tidak cukup bukti untuk
menetapkan perbuatan Terdakwa/Pembanding melakukan tidak
'Adana penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu, Pembanding
memohon kepada Ketua Pengadilan Miiter Tinggi menolak
pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer 1-02 Medan dan menerima
dan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pembanding.
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6. Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan dengan
pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan
yang tertuang dalam salinan putusan pada halaman 46 pada bagian
Menimbang ketiga, Menimbang keempat, Menimbang kelima dan pada
halaman 47 pada bagian Menimbang kesatu, dengan alas an
pertimbangan hukum tersebut dirumuskan bukan berdasarkan alat bukti
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Bahwa berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis
Laboratorium Barang Bukti Darah dan urine dari Puslabfor Polri
Cabang Medan No. LAB : 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 An.
Prada Yudhi Nugraha. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta
Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang
Medan dan selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap
darah milik Terdakwa atas nama Yudhi Nugraha didapatkan hasil
dengan kesimpulan: bahwa darah Terdakwa adalah benar Positif
mermandunq Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(terlampir dalam berkas perkara);

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 10

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
11

Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan
yakni pidana penjara dan pemecatan dari militer sangat tidak sesuai
pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Militer 1-02 Medan pada halaman 47, yakni pemidanaan bertujuan untuk
mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang
baik sesuai falsafah Pancasila. Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Militer 1-02 Medan selain telah bertentangan dengan UU No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak cukup bukti dan sanksi
tersebut sama sekali tidak mendidik bagi Pembanding.
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Bahwa selain tidak cukup bukti untuk membuktikan perbuatan
Terdakwa yang didakwa sebagai perantara dalam jual bell Narkotika
Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram pada tanggal 15 Maret 2017
sebagaimana telah Pembanding kemukakan pada angka 1 sampai 6
Memori Banding ini, Pembanding sangat keberatan karena Majelis Hakim
Pengadilan Militer 1-02 Medan telah mengabaikan fakta persidangan yakni
Terdakwa/Pembanding tidak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika
Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram dan bahwa Terdakwa belum
pernah dihukum dan masih muda.
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Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan banding Pembanding yang
diuraikan dalam Memori Banding ini telah sesuai dengan aturan hukum
terkait perkara ini yakni UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
peraturan di bawahnya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding
memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk berkenan memeriksa
dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :
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1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : 20K/PM 1-02/AU/I1/2018 tanggal 3 Mei 2018, dan
MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk
seluruhnya;

lik

ah

2. Menyatakan perbuatan Terdakwa yaitu Yudi Nugraha, Prada NRP
544543 tidak cukup bukti melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak
dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

ub
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3. Melepaskan Terdakwa yaitu Yudi Nugraha, Prada NRP 544543 dari
segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan Terdakwa yaitu Yudi Nugraha, Prada NRP 544543 dari
tahanan;
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5. Merehabilitasi hak-hak Terdakwa selama ditahan;

:

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur
Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang

:

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa,
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
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Menimbang

es

R

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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yang cukup. Bahwa pertimbangan hukum tersebut berdampak kepada
sanksi pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer.
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1. Keberatan Pertama, Penasehat Hukum menilai bahwa dalam perkara
Terdakwa tidak ada saksi yang secara khusus menerangkan bahwa
Terdakwa telah melakkan tindak pidana narkotika dan hanya satu orang
yang dapat dikategorikan sebagai saksi yaitu saksi Siti Aisyah Hasibuan
sehingga berdasarkan pasal 173 ayat 2 keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya,

lik

Bahwa alasan Terdakwa membeli Pil Ekstasi dikarenakan nantinya
akan Terdakwa jual kembali sehingga mendapat keuntungan sebesar
Rp10.000,-(sepuluh ribu) perbutir, sehingga dari fakta-fakta tersebut
diatas, menerangkan bahwa keterangan Saksi-3 yang dihubungkan
dengan keterangan Terdakwa sangatlah relefan sebagaimana bunyi Pasal
173 ayat (6) Huruf b “Keterangan seorang Saksi Hakim harus dengan
sunggu-sunggu memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi dan
alat bukti lainnya”, sehingga dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa
selain keterangan saksi-3 dan keterangan terdakwa serta ditambah
barang bukti 25 pil ekstasi sudah cukup untuk membuktikan terjadinya
tindak pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai keberatan
Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
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Dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penasehat
Hukum Terdakwa hanya meliha ayat (2) dalam pasal 173 dan tidak melihat
ayat berikutnya yaitu ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana
dimaksus pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat
bukti yang sah lainnya”, sehingga Majelis hakim Banding menilai
keterangan para saksi yang periksa dalam persidangan (dalam memori
banding Terdakwa khususnya ) hanya merupakan penilaian tersendiri dari
Penasehat hukum, namun demikian seluruh keterangan telah dicatat oleh
Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang yang menjadikan dasar
pembuatan putusan majelis hakim, Dalam BAS lanjutan ke enam (6)
halaman 5 dan Halaman 6 terungkap dipersidangan dimana Terdakwa
mengakui pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-3
(Sdri.Siti Aisyah Hasibuan) menunjukkan SMS dari seseorang yang belum
Terdakwa kenal yang isinya meminta Saksi-3 untuk dicarikan pil Ekstasi
dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “Nanti malam akan
Saya (Terdakwa) carikan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa
menghubungi Sdr.Ragu dan setelah ekstasi pesanan Terdakwa sudah ada
selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr.Ragu untuk datang ke Kampung
Kubur dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ane dan saat
itu Terdakwa membeli pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima butir)
dimana 1 (satu) butir Terdakwa beli seharga Rp100,000,-(seratus ribu
rupiah) dan selanjutnya Pil Ekstasi Terdakwa bawa kepada Saksi-3 dan
selanjutnya ketika bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa disuruh masuk ke
dalam mobil Avanza sehingga saat Terdakwa menyerahkan pil Ekstasi,
Saksi-4 langsung membekuk Terdakwa.
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Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum
Terdakwa tentang Barang Bukti tidaklah tepat, oleh karena dalam perkara
Terdakwa ini berawal sesuai informasi yang didapat dari masyarakat
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2. Keberatan kedua, terhadap pertimbangan barang bukti berupa suratsurat yang diajukan oleh Oditur, barang bukti surat point a, c dan d
haruslah dikesampingkan karena Saksi-3 menyatakan dalam persidangan
bahwa pil ekstasy tersebut adalah milik Saksi-3 yang dipesan dan
dibelinya dari teman Saksi-3 yang bernama Ragu sedangkan Terdakwa
/Pembanding hanya sebatas diminta tolong untuk mengambil barang
pesanan dari teman Saksi-3 yang bernama Ragu dan Terdakwa/
Pembanding tidak mengetahui barang titipan.
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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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Dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sah-sah saja
Penasehat Hukum memberikan penilaian seperti itu karena tugas
Penasehat Hukum adalah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan,
namun demikian Majelis hakim memiliki penilaian tersendiri yang menjadi
dasar putusan tersebut.
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3. Keberatan ketiga, Penasehat hukum menganggap dakwaan Oditur
Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
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4. Keberatan ke empat, bahwa penasehat hukum tidak sependapat
dengan Majelis hakim tingkat pertama tentang pembuktian unsur “ Tanpa
hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli” dengan
berbagai alasan seperti tercantum dalam memori bandingnya.
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Dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis hakim
tingkat pertama sudah benar dan tepat dalam membuktikan unsur-unsur
tindak pidana sebagai mana dalam putusan No : 20-K/PM.I-02/AU/II/2018
tanggal 3 Mei 2018 sehingga mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan
hukum terhadap Terdakwa.
5. Keberatan selanjutnya, tentang beberapa pertimbangan Majelis hakim
Tingkat Pertama yang diangkap tidak tepat.
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Majelis Hakim Banding berpendapat sah-sah saja Penasehat Hukum
menilai pertimbangan tersebut demi kepentingan pembelaan Penasehat
Hukum terhadap klienya (Terdakwa), namun demikian Majelis Hakim
Banding memiliki penilaian secara tersendiri terhadap pertimbanganpertimbangan tersebut dan Majelis Hakim Banding melihat bahwa
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar
sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga
mendapatkan kesimpulan dan menyatakan perbuatan Terdakwa yaitu Yudi
Nugraha, Prada NRP 544543 terdapat cukup bukti yang sah melakukan
tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam
jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram" dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri",
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Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori
banding maka Majelis hakim Banding tidak perlu memberikan
pendapatnya.
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Sedangkan mengenai permohonan Penasehat hukum terhadap perkara ini
Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan secara tersendiri
dalam putusan ini.

es

Dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas maka keberatan
Penasehat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan
harus ditolak.
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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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kepada Saksi-4 (Bripka Hendrik Nababan) dimana ada seorang wanita
yang terakhir diketahui adalah Sdri.Siti Aisyah Hasibuan (Saksi-3) dan
selanjutnya Saksi-4 berpura-pura sebagai pelanggan dan kemudian Saksi3 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi ke teman
Saksi, keterangan Saksi-3 jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa
dimana Terdakwa mengakui pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul
17.00 WIB, Saksi-3 (Sdri.Siti Aisyah Hasibuan) menunjukkan SMS dari
seseorang yang belum Terdakwa kenal yang isinya meminta Saksi-3 untuk
dicarikan pil Ekstasi sehingga sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota
Sat Res Narkoba Polresta Medan dimana Terdakwa memegang narkotika
jenis ekstasi.

Halaman 13
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Menimbang
:
Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana
dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Nomor : 20-K/PM.I02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5
(lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35
tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua "Penyalagunaan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat
Banding akan mempertimbangkan kembali sesuai dengan fakta perbuatan
dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Saksi-4 (Bripka
Hendrick Nababan) beserta Tim Sat Reserse Narkoba Polresta Medan
menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada
seorang wanita (Saksi-3 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di JI. Kangkung No.
31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar Narkoba.
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2. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4
berpura-pura sebagai pelanggan dengan memakai nama samaran yaitu
Sdr. Putra kemudian memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima)
butir kepada Saksi-3.

A
gu
ng

In
do
ne
si

R

3. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah
Saksi-3 di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan kemudian
Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang
bernama Sdr. Putra memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima)
butir.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa
agar mencarikan pil ekstasi sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Putra
namun Terdakwa hanya berkata “nanti malam akan dikabari”.

lik

6. Bahwa benar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr.
Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut
ada dan Terdakwa disuruh datang ke Kampung Kubur Medan.
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5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah
Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 bertanya “apakah bisa membelikan pil ekstasi
yang dipesan oleh Sdr. Putra (Saksi-4)” selanjutnya Terdakwa menelepon
teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ragu menanyakan “apakah ada pil
ekstasi” dan dijawab "Ntar kutanya dulu".
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8. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa
harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Saksi-3 menjual pil ekstasi
tersebut kepada Saksi-4 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas
ribu rupah) perbutir sehingga Saksi-3 akan memperoleh keuntungan
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir.
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7. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke
Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, kemudian Sdr. Ragu
mempertemukan Terdakwa dengan temannya seorang suku Tamil yang
bernama Sdr. Ane, selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr.
Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah) perbutir.
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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
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9. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3
dengan membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan
menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan setibanya di depan
rumah Saksi-3 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu
langsung pergi.
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10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 yang menunggu kedatangan
Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan
Saksi-4 memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam mobil tersebut,
setelah duduk di dalam mobil, Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar
memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut
kepada Saksi-4, Saksi-5 (Bripka Jones Purba) yang sebelumnya sudah
bersembunyi di tempat duduk paling belakang mobil menangkap Terdakwa
sambil berkata bahwa kami adalah polisi.
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12. Bahwa benar selanjutnya anggota Tim yang sudah berada disekitar
mobil milik Saksi-4 datang membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-3
serta barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba
Polresta Medan.
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13. Bahwa benar setelah tiba di Mapolresta Medan kemudian petugas Sat
Reserse Narkoba Polresta Medan melakukan penghitungan dan
penimbangan barang bukti pil ekstasi namun pada saat itu pil ekstasi yang
semula dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tetapi
pada saat penghitungan hanya tinggal 23 (dua puluh tiga) butir dengan
berat sebesar 8,05 (delapan koma nol lima) gram sesuai dengan Lampiran
Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017
dari PT. Pegadaian tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti 23 butir pil
ekstacy warna hijau a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.

lik

15. Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan yaitu pada bulan
September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah
menyuruh Sdr. Ane untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ane
mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di Komplek pertokoan
Multatuli Blok CC No. 1 Medan kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu di
tempat tersebut.
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14. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan
terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi tersebut
dan hasilnya bahwa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA yang
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang No.
35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis
Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cab.
Medan No.LAB.: 3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
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17. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan
terhadap darah Terdakwa dan hasilnya menyatakan bahwa darah
Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009
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16. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ane mengkonsumsi Sabu-sabu
meng-gunakan alat yang dibawa oleh Sdr. Ane dengan cara meletakkan
Sabu-sabu diatas sebuah kaca kemudian dibakar dari bawah dengan
menggunakan mancis, selanjutnya asap dari Sabu-sabu tersebut
dimasukkan kedalam agua gelas melalui pipet setelah itu Terdakwa dan
Sdr. Ane bergantian menghisap Sabu-sabu tersebut masing-masing
sebanyak 3 (tiga) kali.
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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
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tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan
No.LAB.: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.

:

Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang
menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana
tambahan dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat sudah tepat dengan pertimangan sebagai berikut :
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Menimbang

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat
Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang
mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan
benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.
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18. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga
perbuatan Terdakwa yang menjual pil ekstasi kepada Saksi-4
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak
memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
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1. Bahwa Terdakwa dengan pangkat Parajurit Dua yang notabene masih
baru menjadi anggota TNI yaitu baru berdinas selama + 2 tahun, telah
melakukan perbuatan yang sangat tercela hal ini menunjukan bahwa
mental dan tingkat kedisiplinan Terdakwa sangat rendah.

lik

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit
TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman
pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah
narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari
Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi
narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan
dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AU yang berdinas di Senkom Lanud
Soewndo, tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalagunaan
Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit
lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati
aturan hukum.
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5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk
bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di
Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa
tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
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6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak
pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM
Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan
tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.
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2. Bahwa Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar
menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung
pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam
memberantas penyalahgunaan Narkotika.
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Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
Tingkat Banding menilai pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat
dari dinas Militer sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

:
Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang
menjatuhkan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding
menilai kurang tepat karena tidak seimbang dengan jumlah denda yang
seharusnya dibayar oleh Terdakwa, sehingga untuk memberikan efek jera
agar atas perbuatan Terdakwa dan untuk tidak diikuti oleh Prajurit lainnya
dan lebih berhati-hati lagi dalam bergaul maka pidana penjara jika denda
tidak dibayar perlu diperberat sebagaimana amar putusan dibawah ini.
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Menimbang

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor : 20-K/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018 sekedar mengenai
pidana denda, sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

:

Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang
dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor :
20-K/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018, Majelis Hakim Banding
berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah
dikuatkan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa
pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang

:

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

Mengingat
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Menimbang
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Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara
tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

:

Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal
127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26
KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

: 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
Terdakwa, Yudi Nugraha, Prada NRP 544543.
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MENGADILI
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2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 20K/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018, sekedar mengenai pidana
denda saja, sehingga menjadi sebagai berikut :

ah

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
: Penjara selama 5 (lima) Tahun. Menetapkan
selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
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Pidana pokok

Pidana tambahan

: Dipecat dari dinas militer.
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: Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliyar
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
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Pidana denda

es

ah
k

am

Menimbang
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Menimbang
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3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 20K/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 3 Mei 2018, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

ng

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa
sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

gu

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan
Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer
I-02 Medan.
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Hakim Ketua
Cap/ttd
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A

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh Sugeng Sutrsino, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim
Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan
Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan
Oditur Militer.

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260
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Hakim Anggota-I

ub

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

lik

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522873
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Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
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Panitera Pengganti
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Sugeng Sutrsino, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265
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