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PUTUSAN 
Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm. 

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara 

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, me:njatuhkan Putusan sebagai berikut 

dalam perkara Terdakwa : 

Nama lengkap TOMI ANOHIKA JANUR. 

T empat lahir Padang. 

Umur/tanggallahir 34 Tahun 117 JanlJari 1982. 

,Jenis kelamin Laki-Iaki. 

"Kebangsaan Indonesia. 

Tempat tinggal Perumnas Blok [) RT.12, RW.04 Kel. Cadika Kec.·. 

Rimbo Tengah, KC:lb. Bungo, Provinsi Jambi. 

Agama Islam. 

Pekerjaan Wiraswasta. 

Pendidikan SMA (Tamat). 

~o/~:~~S~:;d~.:~:::::~;g:h;;:::~:~: :;;:;:e:::~::;a:118 Me; 2016; 
~ (~~{'r~\panJangan Penahanan oleh Penuntut l:Jmum, seJak tanggal 19 Mel 2016 
:..l 	 ....... (--". 1'''11 

0.. \. L81~pai.dengan tanggal27 Juni 2016; . ., . 

~ rpanJangan Pertama Ketua Pengadllan Negen Batam, seJak tanggal 28 JUni 

~~ 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016; 

4. 	 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Juli 

2016 sampai dengan tanggal26 Agustus 2316; 

5. 	 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agus1us 2016 sampai dengan tanggal 13 

September 2016; 

6. 	 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 14 

September 2016 sampai dengan tanggal13 Oktober 2016; 

7. 	 Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal10 Oktober 2016 sampai dengan 

tanggal 08 November 2016; 

8. 	 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 09 November 

2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017; 

9. 	 Perpanjangan Pertama Ketua Fengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 08 Januari 

2017 sampai dengan tanggal 06 Februari ~W17; 



10. 	Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Ti~ggi Riau, sejak tanggal 07 Februari 

2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017; ~ 
I 	 -

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKIS SYAMSIL.B,SH, 

Advocat Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAKIS 

SYAMSIL BAHYA,SH & Fartner alamat Tiban Indah Blok L Nomor:31 Sekupang. 

Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Ncmor:73/LO·,zSB/SKlKB/BTM/IXl2016, 

tertanggal 01 September 2016; 

Pengadilan Negeri tersebut ; 

Setelah membaca; 

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 10 Oktober 2016, Nomor 

929/Pid.SusI2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini ; 

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 929/Pid.Sus/2016/PN. Btm, tanggal10 Oktober 

2016, tentang Penetapan hari sidang ; 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang belsangkutan ; 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan T erdakwa serta 

, memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ; 
" 	 .

/~'" 	 ' . '\ Setelah mendengar pernbacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum. 

r;:/' 	 ··:..:i"ten:~hggal 01 Februari 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-466/Euh.2/BATAM/08/2016 

;:,:2/ yahg ~ada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri batam yang 

~:::;:;:.th ~:~riksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 

~~~ embebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut. 

2. Menyatakan terdakwa TOMMI ANDHIKA JANURterbukti bersalah secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana " secara bersama-sama menerima atau 

menguasai penempatan, pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya berupakan hasil tindak pidana " sebagaimana diatur dalam 

dakwaan Subsidair Pasal Pasal 5 UU Nc).8 tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 

1 KUHP. 

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

4. 	Menyatakan barang bukti berupa : 

-	 1 (satu) bundle fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana 

perorangan Mandiri an KASNI; 



_ 1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wang on an 


Kasni Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal26 Februari 2016; 


_ 1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an 


Kasni Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 01 Maret 2017; 

_ 1 (satu) lembar fotocopy buku tabunuan Bank Mandiri an Kasni nomor 

rekening 139-001697769-0; 

- 1 (satu) lembarfotocopy KTP an Kasni NIK 3302014605660003; 

_ 1 (satu) lembar fotocopy kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 

4617005128790389; 

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri an Kasni nomor rekening 

139-001697769-0 dari tanggal17 November 2015 sid 07 Juni 2016 

- 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Pnmbukuan Rekening Koran Bank 

Mandiri Dana Perorangan an Zulfahmi Bin Munir tanggal25 Agustus 2014 

yang dilegalisir 

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permot-,onan Rekening Koran an Zulfahmi 

Bin Munir tanggal 30 Mei 2016 yang dilegalisir 

- 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

, Munir nomor rekening 900000925610H dari tanggal 24 Agustus 2014 sid 

31 Desember 2015 yang dilegalisir 

\ ~::"":_':: ',',',/ ,/'(4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

'--~J~/I Munir nomor rekening 900000925610:3 dari tanggal 01 Januari 2016 sId 
~:.::;..;..." 

31 Mei 2016 yang dilegalisir 

- 1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an 

Zulfahmi Bin Munir nomor rekening 9000009256109 tanggal 25 Februari 

2016 dengan nilai transaksi Rp.800,(l00.000 (delapan ratus juta rupiah) 

yang dilegalisir 

- 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2016 

tentang pengiriman dari rekening rekoning an Zulfahmi Bin Munir nomor 

rekening 9000009256109 kepada Ibu Herlina SE Bank Mandiri Padang 

nomor rekening 9000009256109 sejurnlah Rp.800.000.000 (delapan ratus 

juta rupiah) yang dilegalisir; 

- 1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an 

Zulfahmi Bin Munir nomor rekening 9000009256109 tanggal 11 Maret 

2016 dengan nilai transaksi Rp.1 00. 000.000 (seratus juta rupiah) yang 

dilegalisir 

- 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2016 
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tentang penarikan tunai nomor rekening 9000009256109 sejumlah 

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yan!~ dilegalisir...... , 	 
w 1 (satu) rangkap asli perjanjian sewa rnenyewa ruko Ali Cante no 07 

antara Affandi Minarno SE dan Tommy Andhika tanggal 14 April 2016 

_ 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari an Tommy Andhika 

tanggal14 April 2016 

_ 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran deposit sewa ruko Ali Cante no 07 

sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah> dari an Tommy Andhika tanggal 

14 April 2016 

1 (satu) rangkap perjanjian sewa rumah Samara 07 No.21 antara 

Sahamad dan Tommy Andhika tanggal ~ 7 April 2016 

1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI Rp.15.000.000 (lima belas 

juta rupiah) tanggal 08 Maret 2016 

- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI an Zona Febri kepada Ayu Anggraini 

~~.~~\.. Rp.300.000.000 (tiga ratus ju1.a rupiah) dengan norek 

Af!t S-%.;', ::":':'\>160.01.038268.50.1 tanggal 24 Februari 2016 

i {.c:\.. - 11 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI 
:...l 	 ( . • i 
:.. : kepada Tommy Andhika BN! cabang Muara Bungo no rek 0273685594 

~;senilai Rp.1.000.030. 000, - (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 

~_.-;?>I Februari 2016 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Tunku Rusli Sultan Abidin Bank MAndiri kcp Asia Afrika Bandung 

no rek 1300051400003 senilai Rp.630.000,- (en am ratus tiga puluh ribu 

rupiah) tanggal24 Februari 2016 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Kasni Bank MAndiri Parum Kamal Banyumas no rek 

1390016977690 senilai Rp.1.000.030,000,- (satu miliar tiga puluh ribu 

rupiah) tanggal 24 Februari 2016 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Tommy Andika Bank BeA Muara Bungo no rek 8525026961 

senilai Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 

Februari 2016 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Ayu Anggraini Bank BCA I\Iuara Bungo no rek 8525146657 

senilai Rp.2.500.030.000,- (dua miliar lima ratus juta tiga puluh ribu 
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rupiah) tanggal24 Februari 2016 

_ 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dahmlluar negeri I kliring Bank BRI 
' ...., 

kepada Zulfahmi Bin Munir Bank Mandar Padang no rek 9000009256109 

senilai Rp.1.000.030.000,- (satu miliar ti!~a puluh ribu rupiah) tanggal 24 

Februari 2016 

1 (Satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29 Februari 

2016 dengan pengirim an Tommy Andika norek 0273685594 kepada Ayu 

Anggraini BNI Talang Banjar Jambi st3jumlah Rp.400.000.000 (em pat 

ratus juta rupiah) 

- 1 (Satu) slip pemindah dana rekening B(:;A tanggal 26 Februari 2016 dari 

Ayu Anggraini norek 8525146657 kepada brc Java CV dengan norek 

8005005554 sejumlah Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan 

puluh juta rupiah) 

- 1 (Satu) lembar sip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Feb 

2016 dari Tommy Andhika norek 8525026961 kepada Ayu Anggraini 

sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) 

- 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an 

":"/ Tommy Andhika norek 0273685594 kepada Rina Marlina BNI Jakarta 
':::;'/X
S«'; ';'.Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 


~\~S.., .." -·';1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an 


)\';:, ,/, /Tommy Andhika norek 0273685594 kepada Masrukin BNI Jakarta 

~" <'.:!'q'. ,:J~/:I Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 
~.c;;.;;;;.. 

- 1 (satu) lembar formulir Pengiriman iJang BNI tanggal 01 April 2016 

dengan pengirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda HAsibuan BTN 

cabang Jambi norek 0016101500440887 Rp.124.000.000,- (seratus dua 

puluh empat juta rupiah) 

- 1 (satu) lembar formulir Pengiriman uang BNI tanggal 06 April 2016 

cengan pengirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda Hasibuan BTN 

cabang Jambi norek 001610150044C"887 Rp.260.000.000,- (dua ratus 

enam puluh juta rupiah) 

- 1 (Satu) bundle struk ATM BCA dan BNI 

- 1 (Satu) bundle struk transaksi mela'lui Mesin Elektronik Data Captive 

(EDC) 

- 1 (satu) bundle cek BRI norek 0160.01.003228.30.8 an CV Janur Unity 

Terlampir dalam berkas perkara 

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu model pick up type S401 RP-PRMEJJ-HA 

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm, 



wrana hitam silver tahun 2012 dengan nosin DL 13286 dan norang 

MHKP3BA1JCK040641 noreg BE9708CH dan 1 (satu) buah BPKB an PT 

Serasi Auto Raya beserta 1 (satu) buah STNK an PT Serasi Auto Raya 

dan 1 (satu) buah kartu uji berkendaraan 

1 (satu) unit mobil Mitsubishi model sf.~dan type minibus 1.8L SE AfT 

warna abu-abu silver metalik 2012 nor~~g B1257 TRD beserta 1 (satu) 

buah BPKB an pemilik PT Berlian Abadua Satu dan 1 (satu) buah STNK 

an PT Berlian Abadua Satu 

- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna abu-abu silver metalik 2012 dengan 

noreg BH777TM beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK an 

Syamsul Bahri 
, 

- 1(Satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Vios warna sUever 

dengan nomor Polisi B 1297 SAD beserta 1 (satu) buah kunci 

1 (Satu) unit hand phone Samsung Duos lipat warna hitam 

1 (Satu) unit handphone Iphone 5s wama gold 

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha wama merah noreg BH 2711 UN 

Dikembalikan pada saksi korban PT Fantastic 

1 (Satu) buah buku rekening BNI cabang Muara Bungo an Tommy Andika 

Janur norek 0273685594 

1 (Satu) buah buku rekening BCA cabang Muara Bungo an Tommy 

Andika Janur norek 8525026961 

- 1 (satu) buah kartu 

5198930030037898 

Debit Platinum BNI warna hitam nomor 

- 1 (satu) buah kartu 

5198932850033031 

Debit Platinum BNI warna hitam nomor 

1 (satu) buah kartu paspor BCA warna silver 

Dirampas untuk dimusnahkan . 

5. 	 Menetapkan supaya terdakwa dibebani bietya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah). 

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan 

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak akan men~\ulanginya lagi di kemudian hari dan 

terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarfla serta mohon dijatuhi hukuman yang 

seringan-ringannya, Penasehat hukum terdakwa secara lisan juga mengajukan 

permohonan yang sarna dengan terdakwa ; 
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Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan 

Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum 

menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya senula dan atas Tanggapan Penuntut 

Umum. Terdakwa dan Penasehat hukurrmya menyatakan tetap pada 

permohonannya ; 

Menimbang. bahwa T erdakwa diajukan,(e persidangan oleh Penuntut Umum 

berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 Ag,Jstus 2016, No.Register. Perk.PDM

466/Euh.21Batam/0812016, sebagai berikut: 

DAKWAAN 

PERTAMA: 

Primair 

----Bahwa terdakwa TOMMI ANOIKA JANURbersama-sama dengan ZONA FEBRI 

NURZI, AYU ANGGRAINI, KASNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), 

ZULFAHMI BIN MUNIR (Oaftar Pencarian Orang/OPO), WJA KUMAR (Oaftar 

Pencarian Orang/OPO) pada hari Rabu tanggal 24 Februari2016atau setidak
".... '". "''':'::-''~ 

:'''>tidaknya pada waktulain dalamtahun 2016, bertempat di Bank Rakyat Indonesia 

atau BRI (persero) tbk Kantor Cabang Muara Bungo Jambiatau setidak-tidaknya 

ditempat lain dalamdaerah hukum Pengaditan NegeriJambinamun oleh karena 

terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara polda Kepulauan Riau di Batam dan 

. tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat 
// 

Pengadilan Negeri Batam maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP 

Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia 

terdakwa telah melakukan atau turut serta IT elakukan menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, 

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: 

----Berawal pada tanggal 19 Februari 201f. sekira jam 8.48 AM waktu Singapura, 

Ong Chee bong Peter als Christoper On~1 yang merupakan Manager Finance 

Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di Singapura menerima email permintaan 

pembayaran tagihan dari PT Fantastik Intemasional Batam dengan alamat email 

fantastik_intemasional.batam@yahoo.com yang meminta untuk melakukan 
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pembayaran invoice nomor 004/1NVXlFI/2016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang 

permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit 

senilai USD 302.600 dan invoice nomor 005/INVXlF112016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 

1.700 unit senilai USD 302.600. Setelah itu sElkira jam 1.30 PM waktu Singapura 

kembali masuk email dari alamat email fantaHtik.intemasionaLbatam@yahoo.com 

tentang permintaan pembayaran yang sama y~litu invoice nomor 00411NVXlFII2016 

tertanggal 2 Febrl.lari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic 

Mild-USHW sebanayk 1.700 unit senilai USD 302.600 dan invoice nomor 

00511NVXlFI12016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok 

Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 yang meminta 

agar pembayaran dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo 

dengan nama CV Djanur Unity nomor re~:ening 0169.01.003228.30.8 karena 

rekening PT Fantastik Internasional pada Bank OCBC NISP sedang dilakukan audit. 

Karena tidak menyadari bahwa permintaan tersebut berasal dari alamat email yang 

berbeda disebabkan karena kemiripan -alamat f.~mail tersebut, maka Crhristoper Ong 

meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran kedua invoice tersebut. Pada 

~C";:·T-'"". tanggal 21 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan email berupa Telegraphic Transfer 
{'::': 
::.:-"/ . Aplication Form kepada Development Bank Singapore (DBS) berisi permintaan 

l(.,~..i.';Y\;.) pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo dengan namE 

!).. \ ,." :CV Djanur Unity dengan nomor rekening 01139.01.003228.30.8. Selanjutnya pada <,' .,ta'nggaI22 Februari 2016 dana terkirim ke rekening CV Djanur Unity dengan nomor "I"'. ,.<~<:~,,~:.,)rekening 0169.01.003228.30.8 sejumlah USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua 
"~,.,,., .. " 

ratus Dolar Amerika) atau 3etara dengan Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikonfirmasi melalui email oleh DBS dengan 

alamat dari alamat email DBSeAdvice@dbs.com bahwa permintaan pembayaran 

berdasarkan faksimili yang dikirimkan oleh Lubtritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, 

sehingga tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng mengirimkan email dari alamat email 

kellyng@lubtritrade-sg.com ke alamat fantastikjnternasional.batam@yahoo.com 

bahwa pembayaran sudah dilakukan sesuai permintaan melalui email. Namun pada 

tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 14.CO Wib Yuli Anggraini menghubungi 

Crishtoper Ong melalui telepon untuk menanyakan mengapa belum dilakukan 

pembayaran terhadap tagihan Invoice dari PT Fantastik Intemasional. Lalu 

Crishtoper Ong menyampaikan bahwa peml>ayaran telah dilakukan dengan cara 

transfer dan Bank DBS (Development Bank Of Singapore) sesuai dengan 

permintaan melalui email dari PT Fantastik Internasional. Setelah itu Crishtoper Ong 

mengirimkan Print out email yang diterima dari alamat email 
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fantastik.internasionaLbatam@yahoo.comkepadi3 Yuli Anggraini. Setelah menerima 

print out email tersebut Yuli Anggraini mengatakan bahwa ia tidak pernah 

mengirimkan email dari fantastik-internasionaLbatam@yahoo.com kepada 

Lubtitrade Trading pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email PT 

Fantastik Intemasional dan alamat email yang benar adalah 

fantastikJnternasional.batam@yahoo.com. 

---Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Ft~bruari 2016 sekira jam 16.00 wib 

terdakwa TOMMY ANDIKA JANUR ditelepon oleh WJA Kumar yang 

memberitahukan kepada terdakwa bahwa adEl transfer dana dari Singapura ke 

rekening CV Djanur Unity pada BRI Cabang Muaro Bungo Jambi sejumlah Rp. 

8.091.000.000,- (delapan milyar sembi/an puluh satu juta rupiah). WJA Kumar adalah 

seorang yang dikenal oleh terdakwa sekira bulan November 2015 di Malaysia. Pada 

bulan November 2015 terdakwa pergi ke Malaysia untuk mengunjungi temannya 

yang bernama Zulfahmi Sin Munir yang tinggal di Komplek Apartement Mutiara Kuala 

Lumpur. Setelah itu, Zulfahmi Bin Munir mengcljak terdakwa makan siang di bawah 

Shopping Komplek Apartement. Pada saat sedang makan datang teman-teman 

. ,,__,_ Zulfahmi Bin Munir, salah satunya adalah V'o,fJA Kumar yang merupakan warga 

tr::j;})·.fIi{1?,\ egara Malaysia keturunan India. Setelah itu WJA Kumar meminta nomor 

."{J{~1$.4>. ndphone terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki rekening 

·~t\l,.~~ ,~ rusahaan yang ada di Indonesia untuk transfer dan rekan bisnisnya. Terdakwa 

~\ ~9l! 'ak langsung memberikan rekening yang diminta oleh WJA Kumar, namun 

emastikan terlebih dahulu nomor rekening perusahaan dan alamat domisili 

perusahaan kepada Zona Febri Nurzi. Dua hari kemudian, terdakwa memberikan 

nomor rekening BRI Cabang Muara bungo Jambi dengan nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang percetakan dengan susun;1n pengurus: Direktris Ayu Anggraini 

yang merupakan istri terdakwa, Wakil Direktris Zona Febri Nurzi dan Komanditer 

Martha YurdUa Janur. 

--Sahwa selanjutnya setelah menerima informasi dari WJA Kumar tentang 

adanya uang masuk ke rekening Giro SRI C;abang Muara bungo Jambi dengan 

nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unityserta bukti transfer sebesar USD 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus dol~3lf Amerika). selanjutnyaterdakwa juga 

mendapat kabar dari Zona Febri Nurzi tentang adanya informasi dari SRI Cabang 

Muara Bungo mengenai adanya uang dalam jumlah besar masuk ke rekening BRI 

an. CV Djanur Unity. Terdakwa mengatakan sudah mengetahui hal itu, kemudian 
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mengajak Zona Febri Nurzi untuk pergi ke BHI Cabang Muaro Bungo keesokan 

harinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tcmggal 24 Februari 2016 terdakwa 

Tommi Andika Janur bersama-sama dengan .zona Febri Nurzi mendatangi BRI 

Cabang Muaro Bungo dengan membawa cek rekening giro BRI dengan nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8. Setelah itu terdakwa dan Zona Febri Nurzi menemui 

petugas BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya terdakwa meminta Zona Febri Nurzi 

melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari rekening Giro nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penarikan dana dan pengiriman dilakukan 

atas nama Zona Febri Nurzi karena selaku Wakil Direktris CV Djanur Unity Zona 

Febri NLirzi termasuk orang yang berhak melakukan pencairan dana pada rekening 
'. 

Giro BRI CV Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 

2016antara lain: 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomJr 620182. 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh 

4.. juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai cengan nomor 620183; 

h:::~fJ~~elakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,- (tujuh milyar tiga ratus 

~';~}"".":.~~~;)~:~.•~~~.'.'.\ seratus delapan puluh ribu nJpiah) dengan menggunakan cek tunai dengan 

~ ~)?"~o.:~or620184; 

!f -> ~e tkukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 


~l 
\~~ gan menggunakan. cek tunai dengan nomm 620185; 

elakukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas namel AYU ANGGRAINI dengan nom or 

rekening 016001038268501; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke reKening Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULT~N ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 1300051400003; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank I"egara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

0273685594; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rel,<ening Bank Central Asia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

8525026961 ; 
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- Melakukan transfer (RTGS I Real Timl~ Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Banyumas 

Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 1390016977690; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Timl~ Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rokening Bank Mandiri Cabang Kota 

(Sumatera Barat) atas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Timt~ Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 

8525146657; 

Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di rekening Giro 

BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 101.416.751,

(seratus satu juta empat ratus enam befas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). 
" 

Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 di.'akukan penarikan tunai sebesar Rp. 

~'·~"'Q5.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai 
" .'~ 

-; " de~an nomor 620186. Kemudian pada tangg::11 1 Maret 2016 dilakukan penyetoran 

I'; : .~ " . . 'i ,;se1?~sar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ke rekening Giro nomor 
"!"}'/ t \? 

\' \, \r~:t..?O···... 01.003228.30.8 an CV Djanur Unitylalll dilakukan penarikan sebesar Rp. 

~. 9.445,- (sembilan puluh enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus 

~~.... pat puluh lima rupiah), sehingga saldo temkhir pada rekening Giro BRI nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adala.h sebesarRp. 450.642,-(empat ratus 

lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 

--Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2016 dana yang sudah di transfer ke 

rekening BCA Cabang Muaro Bungo an. Ayu Anggraini kembali ditransfer terdakwa 

bersama-sama Ayu Anggraini ke rekening BRC Jafa CV nom or rekening 

8005005554 dengan berita dituliskan "untuk pembayaran deposit tanah WJA Kumar 

Sarna ~ebesar Rp.. 2.288.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh deJapan 

juta rupiah). Selain itu terdakwa juga melakukan beberapa transaksi antara lain: 

- Transfer kerekening BRC JAFA CV dengan Nomor Rekening 8005005554 yang 

be rita dituliskan "UANG WJA KUMAR SAFtNA" dari rekening TOMMI ANDIKA 

JANUR dengan Nomor Rekening Bank BCA 8525026961 sebanyak 2 (dua) kali 

yang pertama 5.000.000,· (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal25 Februari 2016; 
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- Pembayaran Tiket Pesawat AIR ASIA untuk 2 (dua) orang atas nama KASNI dan 

WillY pada tanggal 24 Februari 2016, sebesar Rp. 4.614.649,- {empat juta enam 

ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah} dari Rekening 

Bank BCA terdakwa TOMMI ANDIKA JANUH) Nomor Rekening 8525026961; 

- Trasfer Ke rekening Bank BNI Nomor 1592.81310 atas nama IBU RINA dengan 

berita "DP Pembebasan Lahan Banyumas" dari Rekening BNI terdakwa TOMMI 

ANDIKA JANUR dengan Nomor Rekening 0273685594 sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016; 

- Transfer Ke rekening Bank BNI Nomor 321g1524 atas nama MASRUKIN dengan 

berita "DP Pembebasan Lahan Banyumas" dari Rekening BNI terdakwa TOMMI 

ANDlKA JANUR dengan Nomor Rekening 0273685594 sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiaht pada tanggal 03 Maret 2016; 

- Tansfer ke rekening Bank BeA atasan nama HERLINA dari Rekening milik Istri 

,.t,::_ terdakwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor Rekening 8525146657, sebesar Rp. 
r~:"'._ :- ~ f ,;~"~:,~~ 


{./ .. ·,:':.~,'150.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Maret 2016; 


f~·'/· \ ~,. 
:::. / "';---"-:-."'." ~ , '_ --f.4 
.' ""::" I, 7 . 

.~ 1L::{\\:~4~r':;<>\t' sfer ke rekening Bank BRI atas nama ERN lANA dari Rekening milik Istri 
:.J l~:;/ It ? 
~ \I- ~ .... 

'~ e akwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor Rekening 8525146657, sebesar ~p. 

~ .550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 02 

Maret 2016; 

-Selanjutnya terdakwa juga melakukan beberapa transaksi transfer yang 

dilakukan ke BRC JAFA CV dengan cara Seti)r tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,

dan transfer ke Rekening Bank BNI atas nama KASNI sebesar Rp. 150.000.000,

(seratus lima puluh juta), ke rekening Bank BRI atas nama ERNfANA sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selain yang ditransfer oleh terdakwa, 

selebihnya terdakwa menggunakan sendiri lJang tersebut, antara lain sebagai 

berikut: 

Membeli Mobil Honda BRV tahun 2016 bt~serta Plat, Asuransi dan Modifikasi 

sebesar Rp. 298.000.000.-(dua ratus sembih3n puluh delapan juta rupiah}; 

- Membeli Mobil Mitsubishi Lancer tahun 2012 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus 

empat puluh delapan juta rupiah); 

Membeli Motor Suzuki FU tahun 2016 sebE!sar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah); 
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- Mernbeli Motor Yamaha Mio tahun 201€i sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas 

..... juta tiga ratus ribu rupiah); 

- Me~beli Mobil Toyota Vios tahun 2010 dan Biaya Mutasi sebesar Rp. 

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah); 

- Membeli Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2012 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam 

puluh delapan juta rupiah); 

- Membeli Mobil Toyota Vios tahun 2011 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus 

empat puJuh lima juta rupiah); 

- Menebus Sertifikat Tanah di Muara Bungo sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus 

lima belas juta rupiah); 

- Membantu orang tua sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta 

rupiah); 

- Membayar uang Kontrak Ruko Alicante di Gading Serpong sebesar Rp. 

87.000.000,-(de'apan puluh juta rupiah); 

- Membayar uang Kontrak Rumah Samara Village di Gading Serpong beserta isi 

sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah); 

mbe'; Bahan Baku Percetakan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta 

- Membayar Renovasi Ruko Alicante di G~tding Serpong dan Rak sebesar Rp. 

16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 
\ 

- Membayar biaya renovasi rumah di Padallg sebesar Rp.80.000.000,- (delapan 

puluh juta rupiah); 

- Zakat Maal sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah); 

- Sumbangan ke Mesjid sebesar Rp.25.000.000,· (dua puluh lima juta rupiah); 

---Bahwa CV Djanur Unity merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha percetakan yang berdomisili di Jln Teuku Umar No 03 RT 0191 RW 006 

kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah kabupaten Muaro Bungo Provinsi 

Jambi didirikan berdasarkan akta Perseroan Komanditer nomor 04 tanggal 08 Juli 

2015, dan kegiatan keuangan dilakukan menugunakan rekening Giro BRI nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unitydengan modal awal sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasaii' dari pencairan pinjaman CV Djanur 

Unity ke BRI Cabang Muaro Bungo. Sumber dana berasal daritransaksi penjualan 
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atau hasil peke~aan yang dilakukan CV Djanur Unity dengan omset per bulan 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tidak memiiiki hubungan kerja 

sarna dengan perusahaan lain. Sehingga dengan demikian transaksi dana masuk 

sebesar USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau senilai 

Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI 

CV Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd Singapura adalah 

transaksi yang tidak sesuai dengan profil CV Djanur Unity. 

Bahwa perbuatan terdakwa TOMMI ANDIKA JANUR bersama-sama 

dengan Zona Febri Nurzi dan Ayu Anggraini mentransfer ke beberapa nomor 
\ 

rekening Bank lain, mengalihkan, atau membelanjakan dana sebesar Rp. 

8.091.000.000.- (delapan milyar sembi/an pull,Jh satu juta rupiah) yang masuk ke 

rekening Giro BRI nomor rekening 0169.01.00:.3228.30.8 an CV Djanur Unity adalah 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

tersebut; 

/<:"'~:~ Perbuatan terdakwa TOMMI ANOIKA JANUR, sebagaimana diatur dan 

2: 
toW~ 

&;;;"''-~~'-«,~ncam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

J Jk:~.~tf~.. cegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasar 55 ayat 
t.A~,,:q~},/,-

':V. it (ns: e-1 KUHP'<"_," it:. , 

~ f." ';".. 
~ ,..~ 

..~. sidair:~. 
-Bahwa ten:lakwa TOMMI ANDIKA JANUR bersama-sama dengan ZONA FEBR' 

NURZI, AYU ANGGRAINI, KASNI (dilakul(an penuntutan secara terpisah), 

ZULFAHMI BIN MUNIR (Daftar Pencarian Orang/OPO), WJA KUMAR (Daftar 

Pencarian Orang/DPO)pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 atau setidak

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016. berlempat di Bank Rakyat Indonesia 

atau BRI (persero) tbk Kantor Cabang Muara Bungo Jambi atau atau setidak

tidaknya ditempat lain dalamdaerah hukum PEmgadiian Negeri Jambi namun oleh 

karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara polda Kepulauan Riau di Batam 
I 

dan temp at sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat 

Pengadilan Negeri Batam maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP 

Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia 

terdakwa telah melakukan atau turut serla melakukan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,atau 

kepemilikan yang sebenarnya atas Harla KekCilyaan yang diketahuinya atau patut 
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diduganya merupakan hasil tindak pidana Infol"masi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara--carcl sebagai berikut: 

--Berawal pada tanggal19 Februari 2016 sekira jam 8.48 AM waktu Singapura, 

Ong Chee bong Peter als Christoper Ong yang merupakan Manager Finance 

Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di Singapura menerima email permintaan 

pembayaran tagihan dari PT Fantastik Intemasional Batam dengan alamat email 

fantastikjntemasional.batam@yahoo.com y~mg meminta untuk melakukan 

pembayaran invoice nomor 00411NVXlFI12016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang 

permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak1.700 unit 

senilai USD 302.600 dan invoice nomor 005/INVXlF112016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 

1.700 ur:tit senilai USD 302.600. Setelah itu sl3kira jam 1.30 PM waktu Singapura 

kembali \ masuk email dari alamat email fanta:.)tik.internasionaLbatam@yahoo.com 

tentang permintaan pembayaran yang sama yaitu invoi~e nomor 004/1NVXlFl/2016 

tertanggal2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic 
~--

"'l. £Pl?0~~f'd-USHW sebanayk 1.700 unit senilai USD 302.600 dan invoice nomor 

r$/~~~Yt\P"Q'5/1NVXlFI/2016 tertangga12 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok 

~I~'iW?~~~"an Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 yang meminta 

. \.,f ag r pembayaran dilakukan ke Bank Rakya't Indonesia Cabang Muaro Bungo 

~ gan nama CV Djanur Unity nomor rekening 0169.01.003228.30.8 karena 

~=::::::;::i' rekening PT Fantastik Intemasional pada Bank OeBe NISP sedang dilakukan audit. 

Karena tidak menyadal; bahwa permintaan ters.ebut berasal dari alamat email yang 

berbeda disebabkan karena kemiripan alamat email tersebut. maka erhristoper Ong 

meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran kedua invoice tersebut. Pade 

tangga121 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan email berupa Telegraphic Transfer 

Aplication Form kepada Development Bank Singapore· (DBS) berisi permintaan 

pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo dengan nama 

ev Djanur Unity dengan nomor rekening 016!l01.003228.30.8. Selanjutnya pada 

tanggal 22 Februari 2016 dana terkirim ke rekening ev Djanur Unity dengan nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 sejumlah USD605.200 (enam ratus lima ribu dua 

ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 8.091.000.000,· (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikonfirmasi melalui email oleh DBS dengan 

alamat dari alamat email DBSeAdvice@dbs.com bahwa permintaan pembayaran 

berdasatkan faksimili yang dikirimkan oleh Lubtritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, 

sehingga tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng mengirimkan email dari alamat email 

ke"yng@lubtritrade-sg.com ke alamat fantastik_intemasional.batam@yahoo.com 
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\ 

bahwa pembayaran sudah dilakukan sesuai pHrmintaan melalui email. Namun pada 

tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib Yuli Anggraini menghubungi 

Crishtoper Ong melalui telepon untuk menanyakan mengapa belum dilakukan 

pembayaran terhadap tagihan Invoice dari PT Fantastik Internasional. Lalu 

Crishtoper Ong menyampaikan bahwa pemb::.yaran telah dilakukan dengan cara 

transfer dari Bank DBS (Development Bank Of Singapore) sesuai dengan 

permintaan melalui email dari PT Fantastik Intemasional. Setelah itu Crishtoper Ong 

mengirimkan Print out email yang diterima dari alamat email 

fantastik.internasionaLbatam@yahoo.com kepada Yuli Anggraini. Setelah menerima 

print out email tersebut Yuli Anggraini m.~ngatakan bahwa ia tidak pernah 

mengirimkan email dari fantastik.intemasionaLbatam@yahoo.com kepada 

Lubtitrade Trading Pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email PT 

Fantastik Intemasional dan alamat email yang benar adalah 

fantastik_internasional.batam@yahoo.com; 

----Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira jam 16.00 wib 

_ terdakwa TOMMY ANDIKA JANUR ditelepon oleh WJA Kumar yang 
r~E~"

/).~l~~~mberitahukan kepada terdakwa bahwa ada transfer dana dari Singapura ke.. 
r,~t~..~.r), ing c:v Djanur Unity pada BRI Cabang Muaro Bungo Jambi sejumlah Rp. 

,~. ~'!a.~'7 000.000,- (detapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah). WJA Kumar adalah 

"", r ng yang dikenal oleh terdakwa sekira bulan November 2015 di Malaysia. Pada 
''''" ..,.~. 

___...-·_...... n November 2015 terdakwa pergi ke Malaysia untuk mengunjungi temannya 

yang bernama Zulfahmi Bin Munir yang tinggal di Komplek Apartement Mutiara Kuala 

Lumpur. Setelah itll, Zulfahmi Bin Munir mengajak terdakwa makan siang di bawah 

Shopping Komplek Apartement. Pada saat sHdang makan datang ternan-ternan 

Zulfahmi Bin Munir, salah satunya adalah WJA Kumar yang merupakan warga 

negara Malaysia keturunan India. Setelah itu WJA Kumar meminta nomor 

handphone terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki rekening 

Perusahaan yang ada di Indonesia untuk transfer dari rekan bisnisnya. Terdakwa 

tidak langsung memberikan rekening yang diminta oleh WJA Kumar, namun 

memastikan terlebih dahulu nomor rekening perusahaan dan alamat domisili 

perusahaan kepada Zona Febri Nurzi. Dua halri kemudian, terdakwa memberikan 

nomor rekening BRI Cabang Muara bungo Jambi dengan nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang percetakan dengan susunarl pengurus: Direktris Ayu Anggraini 

yang merupakan istri terdakwa, Wakil Direktris Zona Febri Nurzi dan Komanditer 

Martha Yurdila Janur; 
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---Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi dari WJA Kumar tentang 

adanya luang masuk ke rekening Giro BRI Cabang Muara bungo Jambi dengan 

nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity serta bukti transfer sebesar USD 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus dolar Amerika), selanjutnya terdakwa juga 

mendapat kabar dari Zona Febri Nurzi tentan~1 adanya informasi dari BRI Cabang 

Muara Bungo mengenai adanya uang dalam jumlah besar masuk ke rekening BRI 

an. CV Djanur Unity. Terdakwa mengatakan sudah mengetahui hal itu, kemudian 

mengajak Zona Febri Nurzi untuk pergi ke BRI Cabang Muaro Bungo keesokan 

harinya. Keesokan harinya pada hari Rabu 1anggal 24 Februari 2016 terdakwa 

Tommi Andika Janur bersama-sama dengan Zona Febri Nurzi mendatangi BRI 

Cabang Muaro Bungo dengan membawa cef'~ rekening giro BRI dengan nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8. Setelah itu terdakwa dan Zona Febri Nurzi menemui 

petugas BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya terdakwa meminta ona Febru Nurzi 

melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari rekening Giro nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penarikan dana dan pengiriman dilakukan 

atas nama Zona Febri Nurzi karena selaku Wakil Direktris CV Djanur Unity Zona 

~~Nl:;r.' ri Nurzi termasuk orang yang berhak melak.,ukan pen('..airan dana pada rekening 

1~:~'1~' I. CV Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 

'" ,)ma~n In:~ (q.;ti1 ,,/ .)
;;rJ '\.::::::::; 't '":.i" 
C. V"''''\,r-'':'' t·... 

\ \)", :,itA,~'a ukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

,,\~~:~~:~,~I'J~. 'gan menggunakan cek tunai dengan noml)r 620182; 
'.~~ '~r;;' '" ,f~/~ 

'''';:::'Melak~kan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620183; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,· (tujuh milyar tiga ratus 

juta seratus delapan puluh ribu rupiah) den~ilan menggunakan cek tunai dengan 

nomor 620184; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. .,\ 00.000.000,· (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nom(>r 620185; 

- Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

rekening 016001038268501; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rek.ening Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 1300051400003; 
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_ 	Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke reke!ning Bank Negara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHII<A JANUR dengan nomor rekening 

0273685594; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.00p.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang Muara 
" 

Bung9 atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

8525026961 ; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke re~,:ening Bank Mandiri KCP Banyumas 

Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 1390016977690; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Tjml~ Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke mkening Bank Mandiri Cabang Kota 

(Sumatera Barat) atas nama ZUlFAHMI 13in MUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

<S. N t;(: elakukan transfer (RTGS I Real Timt~ Gross Settlement) sebesar Rp. 
~.k~' 	 ~ 

$"v "~~,&1" 0.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia 

fi tj\ ng Muara Bungo atas nama AYU PNGGRAINI dengan nomor rekening 
<;.:l \~ ';iI# 

=-	 46657;, 

~ Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di rekening Giro 

BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 101.416.751,· 

(seratus satu juta empat ratus enam belas riblJ tujuh ratus lima puluh satu rupiah). 

Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 

95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai 

dengan nornor 620186. Kemudian pada tanggcd 1 Maret 2016 dilakukan penyetoran 

sebesar Rp. 84.000.000,- (defapan puluh empat juta rupiah) ke rekening Giro nomor 

0169.0,1 :,003228.30.8 an CV Djanur Unitylalu dilakukan penarikan sebesar Rp. 

90.679.4;45,- (sembilan puluh enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus 

empat puluh lima rupiah), sehingga saldo temkhirpada rekening Giro BRI nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642,-(empat ratus 

lima pufuh ribu enam ratus empat pufuh dua rupiah); 

-Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2016 dana yang sudah di transfer ke 

rekening BCA Cabang Muaro Bungo an. Ayu Anggraini kembali ditransfer terdakwa 

bersama-sama Ayu Anggraini ke rekening BRC Jafa CV nomor rekening 

8005005554 dengan berita dituliskan "untuk pembayaran deposit tanah WJA Kumar 
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Sarna sebesar Rp.. 2.288.000.000,· (dua milYClr dua ratus delapan puluh delapan 

juta rupiah). Selain itu terdakwa juga melakukan beberapa transaksi antara lain: 

- Transfer kerekening BRC JAFA CV dengan Nomor Rekening 8005005554 yang 

berita dituliskan "UANG WJA KUMAR SARI\JA" dari rekening TOMMI ANDIKA 

JANUR dengan Nomor Rekening Bank BCA 8525026961 sebanyak 2 (dua) kali 

yang pertama 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 

45.000.000,· (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal25 Februari 2016; 

- Pembayaran Tiket Pesawat AIR ASIA untuk 2 (dua) orang atas nama KASNI dan 

WillY pada tanggal 24 Februari 2016, sebesar Rp. 4.614.649.- (empat juta enam 

ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Rekening 

Bank eCA terdakwa TOMMI ANDIKA JANUR Nomor Rekening 8525026961; 

- Trasfer Ke rekening Bank BNI Nomor 159281310 atas nama IBU RINA dengan 

. 00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016; 

- Tansfer ke rekening Bank BCA atasn nama HERlINA dari Rekening milik Istri 

terdakwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor R.ekening 8525146657, sebesar Rp. 

50.000.000,· (lima puluh juta rupiah), pada tan~lgal 02 Maret 2016; 

- Tansfer ke rekening Bank BRI atasn nama It=.RNIANA dari Rekening milik Istri 

terdakwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor Rekening 8525146657, sebesar Rp. 

10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 02 

Maret 2016. 

-Selanjutnya terdakwa juga melakukan beberapa transaksi transfer yangy 

dilakukal;l ke BRC JAFA CV dengan cara Setor tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,

dan transfer ke Rekening Bank BNI atas nama KASNI sebesar Rp. 150.000.000,- 

(seratus lima puluh juta). ke rekening Bank BRI atas nama ERN lANA sebesar Rp. 

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). SE!lain yang ditransfer oleh terdakwa, 
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selebihnya terdakwa menggunakan sendiri uang tersebut, antara lain sebagai 

berikut: 

- Membeli Mobil Honda BRV tahun 2016 b.~serta Plat, Asuransi dan Modifikasi 

sebesar Rp. 298.000.000,-(dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); 

Membeli Mobil Mitsubishi Lancer tahun 201:.2 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus 

empat puluh delapan juta rupiah); 

- Membeli Motor Suzuki FU tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah); 

- Membeli Motor Yamaha Mio tahun 2016 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas 

juta tiga ratus ribu rupiah); 

- Membeli Mobil Toyota Vios tahun 2010 dan Biaya Mutasi sebesar Rp. 

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah); 

- Mernbeli MobU Daihatsu Grand Max tahun 2012 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam 

puluh delapan juta rupiah): 

- Membeli Mobil Toyota Vios tahun 2011 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus 

" 

- Membayar uang Kontrak Rumah Samara Village di Gading Serpong beserta isi 

sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); 

- Membayar Istrl Melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 

Membeli Mesin Fotocopy sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh duajuta rupiah); 

- Membeli Mesin Printer Baju sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta 

rupiah); 

- Membeli Bahan Baku Percetakan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta 

rupiah); 

- Membayar Renovasi Ruko Alicante di Gading Serpong dan Rak sebesar Rp. 

16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 

- Membayar biaya renovasi rumah di Padang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan 

puluh juta rupiah); 

- Zakat Maal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 

- Sumbangan ke Mesjid sebesar Rp.25.000.000,· (dua puluh lima juta rupiah); 
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~ . 
---'Bahwa CV Djanur Unity merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha percetakan yang berdomisili di Jln Teukll 'Jmar No 03 RT 019/ RW 006. . 
kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Muaro Bungo Provinsi 

Jambi didirikan berdasarkan akta Perseroan Komanditer nomor 04 tanggal 08 Juli 

2015, dan kegiatan keuangan dilakukan men;;J9unakan rekening Giro BRI nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity dengan modal awal sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasa.1 dari pencairan pinjaman CV Djanur 

Unity ke BRI Cabang Muaro Bungo. Sumber dana berasal dari transaksi penjualan 

atau hasil peke~aan yang dilakukan CV Djanur Unity dengan omset per bulan 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tidak memiliki hubungan kerja 

sarna dengan perusahaan lain. Sehingga den~lan demikian transaksi dana masuk 

sebesar USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau senilai 

Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan pL!luh satu juta rupiah) ke rekening BRI 

. Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd Singapura adalah 

~~~ Nrc, i yang tidak sesuai dengan profil CV Dja1ur Unity; 
~ ~ 

....... (~l"~' 7. 


"') \<'il'I3. ~ ahwa terdakwa menyembunyikan atalJ menyamarkan asa' usul. sumber. 

\rr.\afa~ ~~ milikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan berupa dana senilai Rp. 

Y/o 0.000.- (derapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang masuk ke 
A 

rekening BRI CV Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd 

tersebut padahal diketahuinya atau patut diduga menJP~kan hasil tindak pidana; 

---P~rbuatan terdakwa TOMMI ANDlKA JANUR, sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 4Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidans. Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP; 

Lebih Subsidair: 

--Bahwa terdakwa TOMMI ANDlKA JANUR bl!rsama-sama dengan ZONA FEBRl 

NURZI. AYU ANGGRAINI. KASNI (penuntutan di1akukan secara terpisah ), 
y 

ZULFAHMI BIN MUNIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), WJA KUMAR (Daftar 

Pencarian Orang/DPO)pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 atau setidak

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, beltempat di Bank Rakyat Indonesia 

atau BRt (persero) tbk Kantor Cabang Muara Bungo Jambi atau atau setidak

tidaknya ditempat lain dalamdaerah hukum Penl~adilan Negeri Jambi namun oleh 
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karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NI~gara polda Kepulauan Riau di Batam 

dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat 

Pengadilan Negeri Satam maka berdasarkan ketentuan .pasal 84 ayat (2) KUHAP 

Pengadilan Negeri Satam berwenang memelik~)a dan mengadili perkara tersebut, ia 

terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukanmenerima atau menguasai., 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibal" sumbangan. penitipan, penukaran, 

atau m.enggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan basil tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 

berikut: 

--Berawaf pada tanggal19 Februari 2016 sekira jam 8.48 AM waktu Singapura, 

Ong Chee bong Peter als Christoper Ong yang merupakan Manager Finance 

Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di Singapura menerima email permintaan 

pembayaran tagihan dari PT Fantastik Intemasional Satam dengan alamat email 

fantastik_intemasional.batam@yahoo.com yang meminta untuk melakukan 

pembayaran invoice nomor 00411NVXlFI12016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang 

e nggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic 

Mild-USHW sebanayk 1.700 unit senilai U~;D 302.600 dan invoice nomor 

005/1NVXlFI12016 tertanggal2 Februari 2016 tent-ang permintaan pembayaran rokok 

Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 yang meminta 

agar pembayaran dilakukan ke Sank Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo 

dengan nama CV Djanur Unity nomor rekening 0169.01.003228.30.8 karena 

rekening PT Fantastik Intemasional pada Bank OCBC NISP sedang dilakukan audit. 

Karena tidak menyadari bahwa permintaan tersebut berasal dari alamat email yang 

berbeda disebabkan karena kemiripan alamat email tersebut, maka Crhristoper Ong 

meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran kedua invoice tersebut. Pada 

tanggal21 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan .Iemail berupa Telegraphic Transfer 

Aplication Form kepada Development Bank Singapore (DBS) berisi permintaan 

pembayaran kepada Sank Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo dengan nama 

CV Djanur Unity dengan nomor rekening 0169.01.003228.30.8. Selanjutnya pada 

tanggal22 Februari 2016 dana terkirim ke rekening CV Djanur Unity dengan nomor 
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rekening 0169.01.003228.30.8 sejumlah USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua 

ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Hp. 8.091.000.000,- (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikonfirrnasi melalui emaif oleh DBS dengan 

· . alamat dari alamat email DBSeAdvice@dbs.com bahwa permintaan pembayaran 

berdasarkan faksimili yang dikirimkan oleh Lul:>tritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, 

sehingga tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng rnengirimkan email dari alamat email 

kellyng@lubtritrade-sg.com ke alamat fantaBtik_intemasional.batam@yahoo.com 

bahwa pembayaran sudah dilakukan sesuai pelmintaan melalui email. Namun pada 

tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib Yuli Anggraini menghubungi 

Crishtoper Ong melalui telepon untuk menatlyakan mengapa belum dilakukan 
I 

pembayaran terhadap tagihan Invoice dari PT Fantastik Intemasional. Lalu 

Crishtoper Ong menyampaikan bahwa pembayaran telah diJakukan dengan cara 

transfer dari Bank DBS (Development Bank Of Singapore) sesuai dengan 

permintaan melalui email dari PT Fantastik Intemasional. Setelah itu Crishtoper Ong 

mengirimkan Print out email yang diterima dari alamat email 

v;~;"!"'fantastik.intemasionaLbatam@yahoo.com kepac:'a Yuli Anggraini. Setelah menerima 
, '.. (, ", ," , ~, 

" ;:;t:-' "-'pif",,\~ut email tersebut Yuli Anggraini mengatakan bahwa ia tidak pemah

3 ,rel19ih,mkan email dari fantastik.intemasionaLbatam@yahoo.com kepada 
Z .'r i ~ ~-.' :~ • 

~ - ubt!t , e Trading Pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email PT 

'1$ k Intemasional dan alamat email, .yang benar adalah 

~tat'I~tik_intemasional.batam@yahoo.com; 

--Bahwa pada han Selasa tanggar 23 Februan 2016 sekira jam 16.00 wib 

terdakwa TOMMY ANDIKA JANUR ditelepon ole~ WJA Kumar yang 

memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada transfer dana dari Singapura ke 

rekening CV Djanur Unity pada BRI Cabang Muaro Bungo Jambi sejumlah Rp. 

8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah). WJA Kumar adalah 

seorang yang dikenal oleh terdakwa sekira bulan November 2015 di Malaysia. Pada 

bulan November 2015 terdakwa pergi ke Malay~sia untuk mengunjungi temannya 

yang bemarna Zulfahmi Bin Munir yang tinggal di K.omplek Apartement Mutiara Kuala 

Lumpur. Setefah itu, Zulfahmi Bin Munir mengajak: terdakwa makan siang di bawah 

Shopping Komplek Apartement. Pada saat sed~mg makan datang ternan-ternan 

Zulfahmi Bin Munir, salah satunya adalah WJA Kumar yang merupakan warga 

negara Malaysia keturunan India. Setelah itu WJA Kumar meminta nomor 

handphone terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki rekening 

Perusahaan yang ada di Indonesia untuk transfer dari rekan bisnisnya. Terdakwa 

tidak langsung memberikan rekening yang diminta oleh WJA Kumar, namun 
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memastikan terlebih dahulu nomor rekening perusahaan dan alamat domisili 

perusahaan kepada Zona Febri Nurzi. Dua hari kemudian, terdakwa memberikan 

nomor rekening BRI Cabang Muara bungo Jambi dengan nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang percetakan dengan susumm pengurus: Direktris Ayu Anggraini 

yang merupakan istri terdakwa, Wakil Direktris Zona Febri Nurzi dan Komanditer 

Martha Yurdila Janur; 

--'Bahwa selanjutnya setelah menerima inforrnasi dan WJA Kumar tentang 

adanya uang masuk ke rekening Giro BRI Cabang Muara bungo Jambi dengan 

nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Un'ity serta bukti transfer sebesar USD 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus dolar Amerika). selanjutnya terdakwa juga 

mendapat kabar dari Zona Febri Nurzi tentang adanya inforrnasi dari BRI Cabang 

Muara Bungo mengenai adanya uang dalam jLmlah besar masuk ke rekening BRI 

an. C'J. Ojanur Unity. Terdakwa mengatakan sudah mengetahui hal itu. kemudian 

mengajak Zona Febri Nurzi untuk pergi ke BFtI Cabang Muaro Bungo keesokan 

'nya, 	Keesokan harinya pada hari Rabu tcmggal 24 Februari 2016 terdakwa 

i Andika Janur bersama-sama dengan ;Zona Febri Nurzi mendatangi BRI 
7 

aDi1J;l1 	 Muaro Bungo dengan membawa cek rekening giro BRI dengan nomor 

0169.01.003228.30.8. Setelah itu terdakwa dan Zona Febri Nurzi menemui 

BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya terdakwa meminta ona Febru Nurzi 

~~~... ukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari rekening Giro nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penaril~an dana dan pengiriman dilakukan 

atas nama Zona Febri Nurzi karena selaklJ Waldl Direktris CV Djanur Unity Zona 

Febri Nurzi terrnasuk orang yang berhak melakukan pencairan dana pada rekening 

Giro BRI CV Djanur Unity. Transaksi yang dilaku~:an pada tanggal24 Februari 2016 

antara lain: 

• 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,· (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620182; 

-	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus sernbilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620183; 

• 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300180.000,· (tujuh milyar tiga ratus 

juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan 

nomor 620184; 

-	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor (,20185; 
) 
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- Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,. (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 
rekening 016001038268501; 

Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000•• (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL ABIDIN dengan nomor 
rekening 1300051400003; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR, dengan nomor rekening 
0273685594; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 
N 525026961 ; 

~~ l<:~ 

~v - 'i" kukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp.

sf ~~t~ .000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Banyumas 

~ \~II, n alas nama KASNI dengan nomor rekening 13900169n690; 

, - ukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp.' 1<",',,1' 

d.ooo.OOO,. (satlJ mifyar rupiah) ke rekenr:ng Bank Mandiri Cabang Kota 

(SLImatera Barat) atas nama ZULFAHMI Bin IVIUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 

8525146657 ; 

Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di rekening Giro 

BRI nom or 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 101.416.751,

(seratus satu juta empat ratus enam belas ribu tujul, ratus lima puluh satu rupiah). 

Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 

95.000.000.- (sernbilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai 

dengan nornor 620186. Kemudian pada tanggal1 Maret 2016 dilakukan penyetoran 

sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh ernpat juta rupiah) ke rekening Giro nornor 

0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unitylalu dilal(~kan penarikan sebesar Rp. 

90.679.445.- (sernbilan puluh enam ratlJs tujuh puluh sembilan ribu empat ratus 

empat puluh lima rupiah). sehingga saldo terakhir pad a rekening Giro BRI nomor 

Halaman 25 dan 96 PutLsan Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm. 



0169.01.003228.30.8 an CV Ojanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642,-(empat ratus 

lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 

-Selanjutnya pad a tanggal 26 Februari 201 1,9 dana yang slJdah di transfer ke 

rekening SCA Cabang Muaro Bungo an. Ayu Anggraini kembali ditransfer terdakwa 

bersama-sama Ayu Anggraini ke rekening BRC Jafa CV nomor rekening 

8005005554 dengan benta dituliskan "untuk pernbayaran deposit tanah WJA Kumar 

Sarna sebesar Rp.. 2.288.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan 

juta rupiah). Selain itu terdakwa juga melakukan beberapa transaksi antara lain: 

- Transfer kerekening SRC JAFA CV dengan Nomor Rekening 8005005554 yang 

benta dituliskan "UANG WJA KUMAR SARNA" dari rekening TOMMI ANOIKA 

JANUR dengan Nomor Rekening Sank BC}!. 8525026961 sebanyak 2 (dua) kali 

yang pertama 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tangga125 Februari 2016; 

- Pembayaran Tiket Pesawat AIR ASIA untuk 2 (dua) orang atas nama KASNI dan 
..--,N=l--'~" ' 

..."t'--~-:,« \LLY pada tanggal 24 Februari 2016, sl,!besar Rp. 4.614.649,- (empat juta 
~~ "\ ~ '. 	 ' 

J ~l~'" 	 ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dari 
2; \~ 

~ , Bank BCA terdakwa TOMMI ANOIKA JANUR Nomor Rekening 


rasfer Ke rekening Bank BNI Nomor 159281310 atas nama IBU RINA dengan 

berita "OP Pembebasan Lahan Banyumas" dari Rekening BNI terdakwa TOMMI 

ANOlKA JANUR dengan Nomor Rekening 0273685594 sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pad a tanggal 03 Maret 2016; 
\ 

- Transfer Ke rekening Bank BNI Nomor 321f':1524 atas nama MASRUKIN dengan 

benta lOOP Pembebasan Lahan Banyumas" dari Rekening BNI terdakwa TOMMI 

ANOlKA JANUR dengan Nomor Rekening 0273685594 sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016; 

- T ansfer ke rekening Bank BCA atasn nama HERLINA dari Rekening milik Istri 
~'. 	 terdakwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor Rekening 8525146657, sebesar Rp. 

50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), pada tcmggal 02 Maret 2016; 

- Tansfer ke rekening Bank SR' atasn nama ERNIANA dan Rekening milik Istri 

terdakwa AYU ANGGRAINI dengan Nomor Rekening 8525146657, sebesar Rp. 
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~v~~ f'V~~~); 
l(~ 

.~ 

10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), pad a tanggal 02 

Maret 2016; 

-Selanjutnya terdakwa juga melakukan beberapa transaksi transfer yang 

dilakukan ke BRC JAFA CV dengan cara Set,:>r tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,

dan transfer ke Rekening Bank BNI atas nama KASNI sebesar Rp. 150.000.000,

(seratus lima puluh juta), ke rekening Bank BRI atas nama ERN lANA sebesar Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selain yang ditransfer oleh terdakwa, 

selebihnya terdakwa menggunakan sendiri iJang tersebut, antara lain sebagai 

berikut:... 

Memberi Mobil Honda BRV tahun 2016 beserta prat, Asuransi dan Modifikasi 

sebesar Rp. 298.000.000,-(dua ratus sembilan puluh deJapan juta rupiah); 

- Membeli Mobil Mitsubishi Lancer tahun 2012 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus 

empat puluh delapan juta rupiah); 

- embeli Motor Suzuki FU tahun 2016 sebElsar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

.. ,~~... em_a~1i Motor Yamaha Mio tahun 2016 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat betas 

~ \,\~llt~ trga ratus ribu rupiah); 

~9.;rn.':~eli Mobil Toyota Vios tahun 2010 dan Biaya Mutasi sebesar Rp. 

.~9iOOO.OOO,- (seratus empat puluh juta rupiah); 
~ .- ~~ . 

embeli Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2:012 sebesur Rp. 68.000.000,- (enam 

puluh delapan juta rupiah); 

- Membeli Mobil Toyota Vios tahun 2011 :sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus 

empat puluh lima juta rupiah); 

- Menebus Sertifikat Tanah di Muara Bungo sebesar Rp. 115.000.000,· (seratus 

lima bel as juta rupiah); 

- Membantu orang tua sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta 

rupiah); 

- Mempayar uang Kontrak Ruko Alicante di Gading Serpong sebesar Rp: 

87.000.000,-(delapan puJuh juta rupiah); 

- Membayar uang Kontrak Rumah Samara Village di Gading Serpong beserta isi 

sebesar Rp. 65.000.000.· (enam puluh lima juta rupiah); 

- Membayar Istri Melahirkan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah); 

- Membeli Mesin Fotocopy sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); 

- Membeli Mesin Printer Baju sebesar Rp. 2,3.000.000,· (dua puluh delapan juta 

rupiah); 
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_ Membeli Bahan Baku Percetakan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta 

rupiah); 

_ Membayar Renovasi Ruko Alicante di Gading Serpong dan Rak sebesar Rp. 

16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 

_ Membayar biaya renovasi rumah di Padanu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan 

puluh juta rupiah); 

- Zakat Maal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 

_ Sumbangan ke Mesjid sebesar Rp.25.000.00i),- (dua puluh lima juta rupiah); 

---Bahwa CV Djanur Unity merupakan pElrusahaan yang bergerak di bidang 

usaha percetakan yang berdomisili di Jln Teuku Umar No 03 RT 0191 RW 006 

kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah kabupaten Muaro Bungo Provinsi 

Jambi didirikan berdasarkan akta Perseroan KClmanditer nomor 04 tanggal 08 Juli 
I 

2015, dan kegiatan keuangan dilakukan menggunakan rekening Giro BRI nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity dengan modal awal sebesar Rp. 

. . 00.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari pencairan pinjaman CV Djanur 
~~ j 'C' 

~V" ~i~k ... BRI Cabang Muaro Bungo. Sumber dana berasal dari transaksi penjualan 

~ r)(if:~~haSI! pekerjaan yang dilakukan CV Djanur Unity dengan omset per bulan 

~ ~~es~rRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tidak memiliki hubungan kerja 
. ~ 

~~~{T1adengan perusahaan lain. Sehingga dengan demikian transaksi dana masuk 
""":'~.;.--- -,.' < 

._bEi~ar USD 605.200 (enam ratus lima ribu dW:l ratus Dolar Amerika) atau senilai 
--.~:::""", 

Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI 

CV Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd Singapura adalah 

transaksi yang tidak sesuai dengan profil CV Djanur Unity; 

---Bahwa terdakwa menerima atau meng'!Jasai penernpatan, pentransferan, 

atau menggunakan Harta Kekayaan berupa dana senilai Rp. 8.091.000.000,

(delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang masuk ke da(am rekening BRI 

CV Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd, padahal diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 

---Perbuatan terdakwa TOMMI ANDlKA ..IANUR, sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP; 
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Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut. T erdakwa menyatakan 

telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan EksepsilKeberatannya begitu 

juga Penasehat Hukumnya ; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Oakwaannya, Penuntut Umum telah 

mengajukan Saksi-saksi yang memberikan k,eterangan di bawah sumpah pad a 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

1. ANWAR: 

- Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga; 

- Bahwa saksi adalah komisaris PT. Fantastik Intemasional yang bergerak di 

bidang produksi rokok dengan merk Hmind and Luffman yang memiliki 

hubungan ke~a dnegan LubtritradeTrading Pte Ltd yang berkedudukan di 

Singapura; 

- Bahwa hubungan dengan Lubtritrade trading dilakukan Via Telepon dan 

email menggunakan email fantastikjnternasional.batam@yahoo.com dan 

!'-:~ N1:(:~''',~ alamat email yang digunakan Lubtritrade Trading Pte ada 3 yaitu 

.:S"'V ~ ~'::(~;'~\ felicialim@lubtritrade.com.sg, chirsong@lubtritrade.com.sg dan

i ~~' ·\,ellyng@lublrilrade.com.sg. 

~ ~",£ - Elahwa yang melakukan penagihan kepadaLubritrade Trading Pte Ltd adalah 

~,'i', .' saksi Yuli Anggraini dan yang mengetahui atas penagihan tersebut adalah 

.,;:/ Herlina dan SHAN SHAN; 
~=.... 

- Bahwa saksi dihubungi oleh Yuli Anggmrini tanggal 29 Februari 2016 melalui 

HP dan memberitahukal'l email PT. Fantastik Internasional telah di hack 

orang lain sehingga uang yang seharusnya dibayarkan ke rekening PT. 

Fantastik Internasional ke rekening OCt3C NISP temyata masuk ke rekening 

CV Djanur Unity akibatnya PT. Fantasilc intemasional dirugikan lebih kurang 

USB 605.200; 

Menimbang. bahwa atas keteran~Jan saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak mengetahui dan tidak tahu dengan keterangan 

tersebut; 

t 2. SHAN SHAN: 

- Bahwa saksi tidak kenai dengan terdakw;a dan tidak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Fantastik lnternasional yang bergerak di 

bidang produksi rokok dengan merk Hmind and Luffman yang memiliki 

hubungan ke~a dnegan Lubtritrade Trading Pte Ltd yang berkedudukan di 

Singapura; 
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_ 	 Bahwa saksi dihubungi oleh Yuli Anggrcuini tanggal 29 Februari 2016 sekira . 

pflkul16.00 WIB dan memberitahukan e'11ail PT. Fantastik Internasional telah 

di' hack orang lain sehingga uang yang seharusnya dibayarkan ke rekening 

PT. Fantastik I ntemasional ke rekening OCBC NISP temyata masuk ke 

rekening CV Djanur Unity akibatnya PT. Fantasik internasional dirugikan lebih 

kurang USB 605.200, atau lebih kurang F~p.8 milyar; 

_ 	 Bahwa setelah dilakukan penggecekan ternyata (3mail yang masuk kepada 

christoper ada perbedaan dengan akun resmi PT. Fantastuk Internasional 

yang seharusnya fantastik internasional.batam@yahoo.com menjadi 

fantastik,internasionaLbatam@yahoo.com; 

Menimbang, bahwa atas keteranfJan saksi tersebut dim ana terdakwa 

menyatakan tidak mengetahui dan tidak tahu dengan keterangan tersebut ; 

3. YULI ANGGREANI: 

~;-:'J~~ahwa saksi tidak kenai dengan terdak\va dan tidak ada hubungan keluarga; 
S>' ",:".'\

,$ 1---::~~>~t\\~.~l1wa saksi adalah Finance PT. Fantastik Internasional sejak juni 2013 

~ «~0'~:'d~~gan tugas memegang kas perusahaan, melakukan penagihan piutang ke'" 
Q.. 	 ~",., '~.: 

~i"':::' c.ilstomer, pembayaran utang kepada supplier, dan melakukan pengurusan 

, " bank' 
'< ' ~.: ...~, ;/ 

~.;;:,~.,' Bahwa PT. Fantastik Internasional menjual rokok merk Luffman and H Mind 

untuk wilayah batam dan kepada Reloto Internasional Pte Ltd dan Lubtritrade 

Trading Pte Ltd hanya rokok merk Luffman; 

- Bahwa alamat email PT. Fantastik internasional adalah 

fantastikjntemasional.batam@yahoo.com dan yang bertanggung jawab 

berkomunikasi dengan perusahaan customer adalah saksi; 

- Bahwa saksi mengetahui ada yang fTielakukan hack terhadap akun email 

perusahan sehingga uang yang seharu::mya masuk kerekening PT. Fantastik 

Internasional masuk ke rekening orang lain, yang saksi ketahui pada tanggal 

29 Februari 2016 sekir jam 15.00 WIB; 

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2015 sekira 14.00 WIB saksi menelpon 

christoper untuk menanyakan kepada uang PT. Fantastik Internasional belum 

masuk, dan dikatakan bahwa uang sudah dikirim tapi bukan kerekening milik 

PT. Fantastik Intemasional melainkan ke rekening CV Djanur Unity yang 

berada di jambi sesuaj pemberitahuan yang ada di email mereka; 

Bahwa setelah dilakukan penggecekan ternyata email yang masuk kepada 

christoper ada perbedaan dengan akun resmi PT. Fantastuk Internasiona~ 
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yang seharusnya fantastik internasional.batam@yahoo.com menjadi 

-	 fantastik.internasional batam@yahoo.corJ.;, 

_ Bahwa dari keterangan christoper bahwa pada tanggal 19 Februari setelah 

menerima tagihan pembayaran invoice ~,lo.04 dan 05 melalui email fantastik, 

fantastikjnternasional.batam@yahoo.com sekira jam 8.48 AM kemudian 

pada waktu sekira jam 1.30 PM saksi juga menerima email dari 

fa'ntastik.internasional_batam@yahoo.com tentang tagihan yang sama 

selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2016 kelly ng mengirimkan email 

Telegraphic transfer application Form kepada DBS berisi permintaan 

pembayaran kepada BRI cabang Muaro f3ungo dengan nama CV Djanur Unity 

nomor rekening 016001003228308. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 

2016 saksi mendapatkan email pemberitahuan bahwa pembayaran tetah 

d ilaksanakan: 

- Bahwa selanjutnya pada tangga 24 Februari 2016 kelly ng memberitahukan 

melalui email kepada PT. Fantastik Internasional bahwa pembayaran tetah 

~5-J~~;,~i:I,f.l,ksanakan. Akan tetapi pada tanggal ~~9 Februari 2016 saksi dihubungi oleh 

$~~;~>:f~le~\Anggraeni yang mengatakan bahwa pembayaran beJum diterima 

~ ~{(~1:~'~~I~t)tutnya Yuli Angggreani meminta agar dikirimkan email yang meminta 
~ 	 ( .. ~/J;' ~ jf 

eo. \1""'\, ('dilak~"kan pembayaran ke BRI tersebut rnelalui WA. Setefah itu Yuli Anggreani 

\ ~:'.::,; 'l)1e[)gatakan bahwa bukan dia yang mengirimkan emaif tersebut dan 

~c':kemUngkinan email PT. Fantastik Intemasional di hack orang lain. Setelah itu 

saksi meminta DBS Bank untuk membatalkan transaksi tersebut; 

Menimbang, bahwa atas keteran~an saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan tidak mengetahui dan tidak tahu dengan keterangan tersebut ; 

4. 	 M. YASIN: 

-	 Bahwa saksi tidak kenai dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

Bahwa Saksi dapat memperlihatkan didepan persidangan dan menjelaskan 
\ 

m'engenai transaksi keuangan baik mutasi kredit maupun debet periode bulan 

Februari 2016 sampai dengan sekarang terhadap rekening nomor 

016001003228308 atasnama CV. D.JANUR UNITY pada Bank Rakyat 

Indonesia sebagai berikut : 

Tanggal 
Keterangan Debet Kredit Sa/do 

Transaksi (da/am rupiah) (dalam rupiah) (daJam rupiah) 
1-2 Sa/do Awal - - 96.752,
2016 
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22-2 Penarikan 96.752, - 0,

2016 

22-2 Transfer - 8.091.457.150, 8.091.457.150.

2016 Masuk 

22-2 Transfer - 3.360.000, 8.094.817.150,

2016 Masuk 

23-2 Penarikan 3.220.399, - 8.091.596.751,· 

2016 

24-2 Penarikan 300.000.000. - 7.791.596.751,· 

2016 

24-2 Penarikan 290.000.000, - 7.501.596.751,· 
: \ 

2016 

24-2 Penarikan 7.300.180.000, - 201.416.751,

2016 

" 24-2 Penarikan 100.000.000, - 101.416.751,· 

~ ~ ~ "'t' 

~m 
Penarikan 95.000.000, - 6.416.751," ,~~;;e , ~r~~ 

Il. <~ 
,f"

I 

\2:::' :- " 25-2 Bunga - 891.183, 7.307.934.

,;c," " '2016 Rekening 
:--

25-2 Pajak 178.23~7,- - 7.129.697 

2016 

1-3 Setor - 84.000.000,· 91.129.697,

2016 

1-3 Penarikan 90.679.44:5, - 450.252,
2016 

25-3 Bunga . 390, 450.642,
2016 Rekening 

- Bahwa berdasarkan bukti atau laporan transaksi keuangan baik rnutasi kredit 

rnaupun debet pada rekening nornor 016001003228308 atasnarna CV. 

DJANUR UNITY pada Bank Rakyat Indonesia terdapat transaksi keuangan , 

yang yang rnenyirnpang dari profil nasabah ataupun terdapat transaksi 

keuangan yang rnencurigakan pada rektming tersebut; 

- Bahwa transaksi keuangan yang rnenyirnpang dari profiJ nasabah ataupun 

terdapat transaksi keuangan yang rnencurigakan pada rekening nornor 
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016001003228308 atasnama CV. DJANUR UNITY pad a Bank Rakyat 

Indonesia tersebut sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas adalah terdapat 

transfer dana yang masuk kerekening tersebut sebesar Rp. 8.091.457.150,

(delapan milyar sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu 

seratus lima puluh rupiah): 

- Bahwa pengiriman uang atau transfer dana yang masuk sebesar Rp. 

8.091.457.150,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta empat ratus lima 

puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ke rekening nomor 

016001003228308 atasnama CV. DJANUR UNITY pad a Bank Rakyat 

Indonesia tersebut dari lUBRITRADE TRADING pada tanggal 22 Februari 

2016; 

- Bahwa setelah terdapat transaksi keuangan kredit atau pengiriman uang yang 

masuk pada rekening nomor 016001003228308 atasnama CV. DJANUR 

UNITY pada Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 22 Februari 2016 dari 

lUBRITRADE TRADING sebesar Rp. 8.091.457.150.- (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh 

rupiah), transaksi yang te~adi pada rekening tersebut adalah sebagai berikut : 

~S~~.f2~,~ada tanggal 24 Februari 2016;'· , '\,;.~ \.f 	)(.f-i:t>:'(l e~akukan penarikan tunai sebesar ~p. 300.000.000.- (tiga ratus jutab)~ l':-'~' \,f#j,?\ ~ i piah) dengan menggunakan cek tunal dengan nomor 620182. 
\ ~'" \ ' " "' .. .,., 

'V{\ ~...,/ ;'.;Melak~kan p~narikan tunai sebesar R,p. 290.000.~OO.- (dua ratus sembilan 

'\~',,>~' /;'puluh Juta rupiah) dengan mengguna~.,:an cek tunal dengan nomor 620183. 
~'~~'~1' .~.~ Melakukan penarikan tunai sebesar Hp. 7.300.180.000,- (tujuh milyar tiga 

ratus juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek 

tunai dengan nomor 620184. 

• 	 Melakukan penarikan tunai sebesar F:p. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620185. 

• 	 Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI 

dengan nomor rekening 0160010382C,8501. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP 

Asia Afrika (bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL 

ABIDIN dengan nomor rekening 130(!051400003; 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia 
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Cabang Muara Bungo atas nama :ZONA FEBRI NURZIdengan nomor 

rekening 0273685594; 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah;' ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama :ZONA FEBRI NURZldengan nomor 

rekening 8525026961; 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah; ke rekening Bank Mandiri KCP 

Banyumas Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 

1390016977690; 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang 

Kota (Sumatera Barat) atas nama ZtJLFAHMI Bin MUNIR dengan nomor 

rekening 9000009256109; 

.__ • Melakukan transfer (RTGS I Real T,:me Gross Settlement) sebesar Rp. 

.~f.~.~:fj~~~;\ .500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank 

r?/ -.<-'·~:<···~l <~!ntral Asia Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI 

l~<{~ (4\ I. l?!~ gan nomor rekening 8525146657; 

f)j ..... -"B~h Pada tanggal 25 Februari 2016 Melakukan penarikan tunai sebesar I 

\~J:j.i:-;·JFi~{)95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek 
~<.. --..:':: ...:;;~<' 

·.. ··'tunai dengan nomor 620186 danPada tanggal 1 Maret 2016 Melakukan 

penarikan tunai sebesar Rp. 90.679.445,- (sembilan puluh enam ratus tujuh 

puluh sembilan ribu empat ratus empat pl.lluh lima rupiah); 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak ada keberatan; 

5. 	 KRISTINA OWl ASTUTI: 

Bahwa saksi tidak kenai dengan terdakwa dan ti9ak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa terdakwa ZONA FEBRI NURZI bc~hwa pada tanggal23 Februari 2016 

saksi ada menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada uang masuk ke 

rekeninng Giro CV. DJANUR UNllY denuan nominal besar dan menanyakan 

uang tersebut berasal dari mana adalah b,:mar adanya; 

-	 Bahwa Saksi mengetahui adanya dana yclng cukup besar masuk ke Rekening 

Giro dengan Nomor Rekening 016001003228308 atas nama CV. DJANUR 

UNllY pad a Bank Rakyat Indonesia pacla tanggal 23 Februari 2015 sekira 

Puku117.00 WIB dari Abdul Hafik. Yang mana pada saat itu, Saudara HAPIK 

menjelaskan kepada Saksi bahwa besok pagi CV. DJANUR UNllY mau narik 
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uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekeningnya, 

kemudian Saksi sampaikan bahwa konfinnasinya ke Teller saja; 

- Bahwa pada saat itu Saksi juga rnenanYElkan uang jumlah besar tersebut dari 

mana, dan Saudara Abdul Hafik meminta Saksi untuk langsung menghubungi 

Mrdakwa Zona Febri Nurzi ( CV. DJANUI~ UNITY). Setelah itu Saksi langsung 

mencari nomor rekening Giro CV. DJANUR UNITY dan kemudian 

memberikan ke bagian Customer Servico dan meminta untuk melihat apakah 

pada rekening tersebut ada uang yang masuk sebagaimana yang 

disampaikan oleh Abdul Hafik tersebut. Dan pada saat itu, Saksi melihat 

bahwa benar ada uang sejumlah Rp. 8.091.457.150,- (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh 

rupiah) ada didalam rekening Giro milik CV. DJANUR UNITY. Setelah itu 

Saksi langsung mengkonfirmasi ke terdakwa ZONA FEBRI NURZI, namun 

pada saat itu terdakwa ZONA FEBRI NURZI mengarahkan Saksi untuk 

menghubungi Terdakwa TOMMI ANDHII<A JANUR; 

- Bahwa kemudian karena Saksi men'letahui bahwa Terdakwa TOMMI 
~~III.. 

~~t:;J. Nli;'r:.~.;. DHIKA JANUR tersebut adalah suami dari AYU ANGGRAINI selaku 

$( ~J\-..w1tSite)<tris CV. DJANUR UNITY, maka Saksi langsung menghubunginya dan i 1~~~i)'~rrlem~nyakan uang tersebut dari mana. Namun pada saat itu saksi TOMMI 

ANDHIKA JANUR menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut untuk 

pembebasan lahan dan ia ingin menarik uang tersebut keesokan hari sebesar 

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dali rekening CV. DJANUR UNITY 

tersebut. Dan kemudian Saksi menyampaikan bahwa tidak bisa~ kalau mau 

dibuatkan aja rekening tetap di Bank Ra~yat Indonesia Cabang Muara Bungo, 

namun ia menjelaskan. bahwa uang tersebut mau dikirim ke Jawa; 

- Bahwa berdasarkan rekening koran CV. DJANUR UNITY, uang sebesar Rp. 
~ 

8.i091.457.150,. (delapan milyar sembil~iln puluh satu juta empat ratus lima 

pufuh tujuh ribu seratus lima puluh rUli:>iah) masuk rekening Giro dengan 

nomor rekening 016001003228308 atas nama CV. DJANUR UNITY tersebut 

pad a tanggal 22 Februari 2015 dari LUBiRITRADE TRADING; 

- Bahwa setelah terdapat transaksi uang masuk pada rekening nomor 

016001003228308 atas nama CV. DJANUR UNITY pada Bank Rakyat 

Indonesia pad a tanggal 22 Februari ~!016 dari LUBRITRADE TRADING 

sebesar Rp. 8.091.457.150,- (delapan mHyar sembilan puluh satu juta empat 

ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau setara dengan US$ 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus dolar Amerika); 
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- Bahwa pada tanggal 24 Februari 201Ei sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa 

ZONA FEBRI NURZI bersama Terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR 

mendatangi Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Bungo dengan 

membawa satu lembar kertas yang berisikan nomor rekening yang akan 

dilakukan pengiriman uang dari rekening Giro milik CV. DJANUR UNITY. 

Pada saat itu Saksi masih menahs!n mereka untuk tidak melakukan 

pengiriman uang tersebut, dengan alasan Saksi pada saat itu, jika memang 

untuk pernbayaran Lahan biar disiapkan Rekening di Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Muara Bungo saja, namun mereka masih bersikeras untuk tetap 

mengirim dengan alasan, pembayaran :ahan tersebut tidak di Muaro Bungo, 

Jambi melainkan didaerah Jawa, rnakanya Dana tersebut dilakukan 

pentrasferan sebagai berikut : 

• 	 Melakukan penarikan tunai sebeselr Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah) dengan menggunakan cel, tuna; dengan nomor 620182 dan 

kemudian me!akukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 

__.~ juta rupiah) ke rekening Bank Ftakyat Indonesia atas nama AYU 
...~ j'; r:l~ 

~'l" ~~ .. GGRAINI dengan nomor rekening 016001038268501. 

~ ~\...,{>.'"

J 	 kukan penarikan tunai sebE!sar Rp. 290.000.000,· (dua ratus 
z 
;: 	 lIan puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan 

penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nomor. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP 

Asia Afrika(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL 

ABIDIN dengan nomor rekening 1300051400003. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia 

Cabang Muara Bungo atas nam~1 TOMMI ANDHIKA JANUR dengan 

nomor rekening 0273685594. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas namel TOMMI ANDHIKA JANUR dengan 

nomor rekening 8525026961. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupial',) ke rekening Bank Mandlri KCP 
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Banyumas Wangon atas nama KASNI dengan nomor rekening 

1390016977690. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah~ ke rekening Bank Mandiri Cabang 

Kota (Sumatera Barat) atas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan . 

nomor rekening 9000009256109. 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank 

Central Asia Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI 

dengan nomor rekening 852514665'7. 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak ada keberatan; 

6. 	 ABDUL HAFIK: 

- Bahwa saksi tidak kenai dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

~~.Q,ahwa Saksi mengetahui kejadian tersobut adalah pada tanggal 23 Februari 
~ Nf.(;.~ 

;:;~ ~ sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kantor BRI 
~ ~'l ...,;.g~~\~, Muara Bungo Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa TOMMI ANDHIKA 

i (~~1A~g, melalui telepon yang mana Saksi diberitahu bahwa ada sejumlah \ -Vr ang masuksebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 

~ a kemudian saksi TOMMI ANDHII<A JANUR menanyakan kepada Saksi 

apakah ia dapat menarik sejumlah dana tersebut pada saat itu juga. Setelah 

itu Saksi menjawab kepada Terdakwc:1 TOMMI, ANDHIKA JANUR, bahwa 

Saksi akan menanyakan hal tersebut il{epada Kristina Dwi Astuti apakah 

penarikan dana tersebut bisa dilakukan cdau tidak; 

- Bahwa dikarenakan pada saat itu Kristina Dwi Astuti sedang tidak ada di 

kantor maka Saksi menunggu Kristina [)wi Astuti kembali ke kantor; 

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB setelah Kristina Dwi Astuti 

tiba di kantor, Saksi menemui Kristina [wi Astutidan menananyakan tentang 

pertanyaan yang diajukan oleh Terda~:wa TOMMI ANDHIKA JANUR, dan 

dijawab oleh Kristina Dwi Astuti bahwa penarikan dana tidak dilakukan pada 

saat itu dikarenakan kantor bank BRI cabang Muara Bungo sudah tutup; 

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR 

bahwa berdasarkan jawaban Kristina Dwi Astuti bahwa penarikan dana 

sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan jam kantor sudah tutup, kemudian 

~erdakwa TOMMf ANDHIKA JANUR menjawab, "YAUDAH LAH BANG"; 
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_ Bahwa setelah menerima telepon tersebut Saksi standby di kantor menunggu 

jam pulang pukul 17.30 WIB. Dan pada pukul 17.30 WIB Saksi pulang ke 

rumah Saksi; 

_ Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum dan setelah tanggal 23 Februari 2016, 

Saksi tidak ada dihubungi oleh Terdakwal TOMMI ANOHIKA JANUR; 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak ada keberatan; 

7. 	ZONA FEBRI NURZI: 

_ Bahwa saksi sudah kenai dengan terdakwa dan tida.k ada hubungan keluarga; 

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 saksi menjabat sebagai Wakil Oirektris CV. 

Ojanur Unity sedangkan Oirektris dijabat oleh Ayu Anggraini dan ada 

membuka rekening pada BRI Muara Bungo Jambi dengan mengisi 

pendapatan perusahaan sebesar Rp.10.000.000,-; 

mendapat gaji sebesar 

dalam 

karena 

saksi Tommy Andhika Janur berada di Malaysia; 

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa dihubungi melalui telepon 

oleh saksi CHRISTINA OWl ASTUTI selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Muara Bungo yang memberitahukan bahwa ada uang nominal 

besar masuk ke rekening giro CV. OJAN~R UNITY dan menanyakan uang 

tersebut dari mana. Karena terdakwa tidak mengetahui maka terdakwa 

menjelaskan ke saksi CHRISTINA OWl ASTUTI tersebut saya akan 

menanyakan kepada saksi TOMMI ANDHIKA JANUR dulu; 

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Saksi TOMMI ANOHIKA JANUR dan 

memberitahukan bahwa terdakwa baru saja dihubungi pihak Bank Rakyat -~ Indonesia yang menjelaskan ada uang nominal besar yang masuk ke 

rekening CV. OJANUR UNITY, dan pada saat itu Saksi TOMMI ANDHIKA 

JANUR hanya menjawab dia sudah tahu karena sudah mendapat kabar 

tersebut. Dan pada malam harinya, saksi TOMMI ANDHIKA JANUR mengajak 

terdakwa untuk mendatangi Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Bungo 

esok hari; 
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- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 8.091.000.000,

(delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) masuk ke rekening Giro pad a 

Bank Rakyat Indonesia (BRI)dengan nomor rekening 016001003228308 atas 

h~ma CV. DJANUR UNITY tersebut pada tanggal23 Februari 2016; 

- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetahui terdapat uang sejumlah Rp. 

8.091.000.000,- (delapan milyar sembilcIn puluh satu juta rupiah) masuk ke 

rekening Giro pad a Bank Rakyat Indonesia (BRI)dengan nomor rekening 

016001003228308 atas nama CV. DJANUR UNITY pada tanggal23 Februari 

2016 adalah sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal24 Februari 2016 S~9kira pukul 08.00 WIB Saksi bersama 

terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR rnendatangi Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Muara Bungo dengan membawcl cek rekening giro pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI)dengan nomor rekenin'l 016001003228308 atas nama CV. 

DJANUR UNITY dan daftar rekening yang akan dikirim sejumlah uang. 

Setelah sampai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Muata Bungo, Saksi dan 

t'-:~ .~ . a TOMMI ANDHIKA JANUR menemui saksi CHRISTINA DWI 
~ . '<.-/-', 

J~.r.:.\¥.~.~.. ..,\dan melakuka~ .proses transaksi pengiriman sejumlah uang ke daftar 
~ . . nj~gtyang sudah dlslapkan; 

-~ -~~~a,~ yang membuat daftar rekening yang akan dikirim sejumlah uang dari 

L~ ~g giro pad a Bank Rakyat Indc,nesia (BRI)dengan nomor rekening 

~fUfm01003228308 atas nama CV. DJANUR UNITY tersebut adalah terdakwa 

TOMMI ANDHIKA JANUR; 

- Bahwa terdakwa dengan Saksi mengirimkan sejurnlah uang ke rekening ke 

daftar rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR 

pad a tangal24 Februari 2016 dari rekening Giro pada Bank Rakyat Indonesia , 

(BRI)dengan nomor rekening 016001003228308 atas nama CV. DJANUR 

UNITY atas perintah dari terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR tersebut. 

Bahwa Saksi ada dijanjikan oleh terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR akan 

diberikan 1 (satu) unit motor; 

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Saksi diberikan uang tunai oleh 

terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR sE!jumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh 

juta rupiah) dan dengan uang tersebut S.aksi membelikan 1 (satu) unit sepeda 

motor merek Suzuki Type FU 150 SCD3 warna hitam dengan nomor polisi BH 
2959 UN; 

- Bahwa pada hari ke 10 (sepuluh) dari masuknya dana sebesar Rp. 

8.091.000.000.- (delapan Milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ke Rekening 

CV. DJANUR UNITY, Terdakwa menf!rima surat dari Bank BRI tentang 
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Pembantalan Transfer sehubungan dengan telah masuknya uang ke 

Rekening BRI ev. DJANUR UNITY sebesar Rp. 8.091.000.000,- (delapan 

Milyar sembilan puluh satu juta rupiah); 

Menimbang. bahwa atas keterannan saksi tersebut dimana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak ada keberatar,,; 

Menimbang. bahwa dipersidangan Penuntut Umum tetah pula menghadirkan 

Ahli dalam perkara ini untuk memberikan pendapatnya dipersidangan yaitu : 

1. 	 SYOFIAN KURNIAWAN, ST. M.T.I: 

-	 Bahwa Ahli tidak kenai dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan 

surat perrnohohan dari kepala kepolisian daerah 'kepulauan Riau Nomor: BI 

1763/VI/2016/ Ditreskrimsus tanggal'I3 Juni 2016; 

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan torhadap barang bukti digital beripa 1 

(satlJ) buah OeD Primary Image yang berisikan Backup Email 

~~-l~stastikjntemasional.batam@yahoo.com dan 1 (satu) buah DVD-R merk 
Nf:(;- ),1

~'\(N kapasitas 4,7 GB vang berisikan backup email 
~' 

\, ,)@lubritrade.com.Sg dan felicialirn@lubritrade.com.sg; 

~k berdasarkan pemeriksaan aha ada menemukan 2 (dua) kali 
" 	 ' 

~~?tl}~iTlan email yang meminta agar pembayaran tagihan untuk PT. Fantastik 

erilasional dilakukan pembayaran melalui Bank BRI nomor rekening 
"~"'--

-'016001003228308 atas nama eV.DJAIIoJUR UNlr( adapun sebagai berikut 

sebagaiberikut: 

a: 	Pada tanggal 04 Februari ~:015 pukul 12:29. dari email 

fantastikjntemasional.batam@yahoo.com kepada Felicia Lim; 

b. 	 Pada tanggal 19 Februari 2016 Pukul 01.30 PM dari email 

fantastik.intemasionl batam@yahoo.com kepada 

chrisong@lubritrade.com.sg dengan ditembuskan (ee) kepada 

kellyng@lubritrade.cor:n.sg ; felicialimanlubritrade.com.sg; 

-	 Bahwa berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) buah DVD primari Image beriskan 

backup email fantastikjntemasional.beltam@yahoo.com dari bulan januari 
1 

2016 sampai dengan bulan Februari 201, alamat email 

fantastikjntemasional.batam@yahoo.com tidak ditemukan melakukan 

pengiriman email kepadelchrisong@lubritrade.com.sg. 

kellyng@lubritrade.com.sg ataupun felicialim@lubritrade.com.sg untuk 

meminta agar pembayaran tagihan PT. Fantastik intemasional dilakukan 

pembayaran melalui bank SRI nomor re,i<:ening 016001003228308 atas nama 

eV.DJANUR UNITY; I 
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- Bahwa berdasarkan analisa ahli telah te~adi pembuatan email baru 

(fantastik.internasionaLbatam@yahoo.com) yang bertujuan agar email baru 

tersebut dianggap asli (fantastikjnternasional.batam@yahoo.com) milik PT. 

Fantastik Internasional; 

_ 	 Bahwa unsur dalam kasus ini menekank~an pada adanya informasi elektronuk 

atau dokumen elektronik yang diunggah/di-upload ke sistem elektronik dimana 

informasi atau dokumen tersebut telah dimanipulasi, penciptaan. dan 

perubahan sehingga informasi atau dokumen elektronik tersebut menjadi, 

menyerupail seolah - olah otentik dengan dokumen yang asli tersebut. 

Secara umum yang dimaksud dengan manipulasi adalah upaya dengan 

kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan yang merugikan orang lain; 

Menimbang, bahwa atas keteran!~an saksi tersebut dimana terdakwa 
.' , 


menyatakan benar dan tidak ada keberatan; 


u(~BfERT ARUAN,SH: 
~; 	~ ' .. ~r, 

~	 - . ~~~aksi tidak kenai dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

~ 	-~!'~~. _\~A.'~hli yan~ memb~rikan ketera~~lan kep~da Penyidik sesuai keahlian 

Qo< 1b~8 ,~'hukum Informasl dan transaksl ,elektronlk (I rE); 

~.#keahlian ahli dibidang hukum ITE ; 

- 811'a dasar hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik adalah UU RI 

no.11 tahun 2008 yaitu mengenai transaksi elektronik dan perbuatan yang 

dilarang yang diklasifikasikan menjadi : 

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal misalnya: 

Kesusilaan (pasal 27 ayat(1) , pl~~udian pasal 27 ayat(2), penghinaan 

atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat(3). pemerasan atau 

pengancaman (pasal27 ayat(4) .berita bohong yang menyesatkan dan 

merugikan konsumen (pasal28 ayat(1), menimbulkan wasa kebencian 

berdasarkan SARA (pasal 28 ayat(2); 

Dengan cara apapun melakukan akses elegal (pasal 30); 

Intersepsi elegal terhadap infonnasi atau dokumen elektronik (pasal 

31); 

b. 	 Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (enterference yaitu : 

- Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik; 

- Gangguan terhadap sistem e\ektronik ; 
i 

c. 	 Tindak pidana menfasilitasi perbuatan yang dilarang (pasa\34); 

d. 	 Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (pasal 35); 
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e. Tidak pidana accessoir (pasal 36); 


f, Perberatan-perberatan terhadap an~lman pidana (pasal 52) 


_ 	 Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal2 UU ITE bahwa UU ITE memiliki 

yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan yang berlaku di Indoensia 

dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia , tetapi berlaku juga untuk 

perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum Indonesia maupun 

badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di indonesia dan/atau 

merugikan kepentingan Indonesia; 


Bahwa ahli menjelaskan pasal 1 bL tir 1 UU ITE bahwa INFORMASI 


ELEKTRONIK adalah suatu atau sekumpulan datan elektronik termasuk tetapi 


tidak terbatas pada tUlisan,suara,gambar,peta,rancangan,foto, 


elektronik,datan interchange (EDI) ,sura't elektronik (electronik mail),telegram, 


teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,kode akses, sombol atau 


perfolasi yang telah dioleh yang memili~:i arti atau dapat dipahami oleh orang 


yang mampu memahaminya; 


~__hwa berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE DOKUMEN ELEKTRONIK adalah 

~~~ Nl-raJk'nfOrmasi dan transaksi elektronilc yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
~ x~~ 	 ,

J ,~}, ~~'~tau disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik,optikal 

~ ,» sF!~!1isnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan I atau didengar melalui 

\' \.~~:~Jt~r atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , 

'"'~~~~f;gambar,peta, rancangan, foto atau sejnisnya, huruf ,tanda,angka ,kode 

~;~kse~,simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; 

Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 5 UU ITE sistem elektronik adalah 

serangkaian perangkat dan prosuder elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mel1golah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkanm, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 

informasi elektronik sedangkan butir 6 UU ITE Jaringan Sistem elktronik 

adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup 

ataupun terbuka; 

Bahwa pasal 1 butir 14 UU ITE KOMPUTER adalah alat untuk memproses 

data elektronik, magnetik optik, atau sistE~m yang melaksanakan fungsi logika I 

aritmatika dan penyimpanan, butir 15 AKSES adalah kegiatan melakukan 

interaksi denagn sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan 

butir 16 KODE AKSES adalah angka, huruf,simbol, karakter lainnya atau 

kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses 

komputer dan/atau sistem elektronik lainnya; 
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- Bahwa pasa\ 1 butir 21 UU ITE ORANG adalah orang peronrangan, baik 

warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, 

sedangkan butir 22 BADAN USAHA adalah perusahaan perseorangan atau 

perusahaan persekutuan, baik yang belrbadan hukum maupun yang tidak 

berbAdan hukum: 

Bahwa ahli menjelaskan bahwa perbuatan berdasarkan pasal 35 UU ITE 

dengan unsur : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan manipuiasi , pen1::iptaan, perubahan ,penghilangan,. 
pengrusakan inforrnasi elektronik dan /at3u dokumen elektronik dengan tujuan 

agar inforrnasi elektronik danlatau do~~umen elektronik tersebut dianggap 

seolah-olah data yang otentik adalah : 

a. 	 Setiap orang adalah sebagimana dimaksud dalam pasal1 butir 22 UU ITE 

yaitu orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara 

asing maLlpun badan hukum. 

b. 	 Dengan sengaja dan tanpa hak atall melawan hukum . Dengan sengaja 

maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang 
.e:'=~~ 

~~ NF~ " ng atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. 
':'o.l i" \ 

.i~ kan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan 

~ ~\~ urldang, peJjanjian atau alas hukum lain yang sah, Termasuk 

': ~..~~~tegOri tanpa hak adalah malampaui hak atau kewenangan yang 

~J~9kan berdasarkan alas hak tersebul Tanpa hak pada umumnya 

. .' rupakan bagaian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang 

melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum yang umum dari 

hukum tidak tertulis . Hak yang dirnaksud dalam unsur ini adalah hak 

untuk melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, 

ataupun pengrusakan inforrnasi eleildronik danlatau dokumen elektronik 

dengan tujuan agar inforrnasi elektronik dan /atau dokumen elektronik 

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 

d. 	 Melakukan manipulasLpenciptaan, perubahan,penghilangan,pengrusakan 

inforrnasi elektronik dan/atau dokurnen elektronik maksudnya adalah : 

adanya informasi elektronik dan latall dokumen elektronik yang diunggah I 

di-upload ke sistem elektronik, dimana inforrnasi dan/atau dokumen 

elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan penghilanganl 

pengrusakan I penambahan/pengun~ngan data atau inforrnasi terhadap 

inforrnasu dan/atau dokumen yang sah/otentikllegal. Ataupun dilakukan 

pembuatan inforrnasi dan/atau dokumen elektronik tersebut menjadi 

menyerupaV seolah-olah otentik dEmgan inforrnasi dan/atau dokumen 
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yang asli/otentikllegal tersebut. SEJcara umum yang dimaksud dengan 

manipulasi ialah upaya dengan kHpandaian atau alat perangkat untuk 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan 

orang lain, termasuk didalamnya berbuat curang atau melakukan 

penipuan. 

e. 	 Dengan tujuan agar informasi elektronik danlatau dokumen elektronik 

tersebut dianggap seolah-olah data yang. otentik maksudnya ialah 

informasi elektronik dan/atau doklJmen yang diubah tersebut dengan 

melakukan penghilangan I pengrusakan I penambahan I pengurangan 

ataupun manipulasi data atau informasi terhadap inforrnasi dan/atau 

dokumen yang sah/otentikllegal. clibuat dengan tujuan agar informasi 

Idokumen elektronik itu seolah-olah adalah data yang otentik; 

Bahwa ahli menjelaskan adal 2 hal h,3rus diperhatikan dalam menentukan 

keotentikan suatu informasi atau dolcumen elektronik yaitu sumber dan 

konten. Suatu dokumen elektronik dikategorikan otentik apabila : sumbernya 

berasal dari orang atau pihak yang rnemilik hak atau kewenangan untuk 

~ l'I-:-~ eluarkan informasi/dokumen elektronik dan kontenya adalah konten 
-y'::-. .~.... :, 
~ ...... aksudkan oleh sumber; 

~ - ':;, \~~'ahli menjelaskan bahwa perkara ini menekankan pada adanya 

'£.~fo;m.asi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Idi - upload 

~~~i~tem elektronik, dimana inforrnasi can/atau dokumen elektronik telah ada 

anlpulasi, penciptaan dan perubahan, sehingga inforrnasi dan/atau 

Dokumen Elektronik tersebut menyerupai I seolah-olah otentik dengan 

inforrnasi dan/atau dokumen yang asli/otentiklelegai tersebut.· Secara Umum 

yang dimaksud dengan manipulasi adt~lah upaya dengan kepandaian atau 

. alat perangkat untuk mempengaruhi ol1lng lain untuk mencapai suatu tujuan 

yang merugikan orang lain , termasuk didalamnya berbuat curang atau 

melakuka penipuan; 

Menimbang, bahwa atas keteran~~an saksi tersebut dim ana terdakwa 

menyatakan benar dan tidak ada keberatan; 

3. 	 ISNU YUWANA DARMAWAN,SH,LLM: 

-	 Bahwa Ahli tidak kenaI dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa Ahli adalah ahli yang memberikan keterangan kepada Penyidik sesuai 

keahlian dibidang hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 
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- Bahwa ahli menjeJaskan berdasarkan pasal 39 UU RI no.8 Tahun 2010 

PPATK mempunyau tugasmencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang; 

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No.8 Tahun 

2010 yang dimaksud dengan : 

- Bahwa Pencucian uang adalah segalcl perbuatan yang memenuhi unsur

unsur tidak pidana sesuai dengan ketenhun undang-undang; 

- Bahwa Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan dak dan atau 

kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum anatar kedua belah 

pihaj atau lebih; 

- Bahwa Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima 

penempatan, penyetoran, penerimaan, pemindahbukuan, pentransferan • 

pembayaran, hibah, sumbangan,penitipan, dan atau penukaran ,atas 

sejumlah uang atau tindakan dan atclu kegiatan lain yang berhubunagn 

dengan uang; 

- Bahwa ahli menjefaskan Transaksi KeuB'lngan Mencurigakan dibagi menjadi 4 

. ba~ian:
~':'< I ~r.>~ 

~V~.f>\ a.... ksi keuangan yang menyimpang dari profil ,karakteristik, atau 
J \~\ I t k . d . . . k t~ .'i h~aan po a ransa Sl an pengguna Jasa yang oersang u an. 

Wil K >~ 
0.. a S~ksi Keuangan oleh Pengguna Jasa Keuangan yang patut diduga 

,«;:"..._..,.t"'JI~·kan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang 

"","~~IW'I><~($angkutan yang wajib dilakukan oleh Pidak PeJapor Sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini. 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana. 

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilapcrkan oleh 

Pihdak Pelapor karena melinatkan hart:a kekayaan yang diduga berasal dari 

hasil tindak pidana. 

- Bahwa ahU menjelaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu : Tindak Pidana PI~ncucian Uang secara Aktif dan Pasif 

Tindak Pidana Pencucian Secara Aktif sE~bagaimana yang diatur dalam Pasaf 

3 dan pasal 4 UU NO.8 Tahun 2018 st~dangkan Tindak Pidana Pencucian 

Secara Pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No.8 tahun 2010; 

- Bahwa ahU menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 UU RI NO.8 Tahun 2010 
adalah: 
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a. 	 Setiap orang adalah orang perorang.~n (Natural person) atau Korporasi 

(legal person). 

b. 	 Menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dart Luar penyedia 

jasa keuangan kedalam jasa keuangan seperti menabung, membuka giro 

atau mendepositokan sejumlah uang. 

c. 	 Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dart penyedia jasa 

keuangan satu kepenyedia jasa keuangan lainnya baik dalam maupun 

diluar negert atau dart satu rekenin~1 kerekening lainnya dikantor Bank 

yang sarna. 

d. 	 Mengalihkan adalah setiap perbuab:ln yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan porsi atau kepemilikian ata~:; harta kekayaan. 

e. 	 Membelanjakan adalah penyerahan sE~jumlah uang atas transaksi jual beli, 

f. 	 Membayarkan adalah menyerahkan sl3jumlah uang dari seseorang kepada 

orang lain. 

g. 	 Menghibahkan adalah perbuatan hUIKum yang mengalihkan kebendaan 

secara hibah sebagaimana yang telclh dikenal dalam pengertian hukum 

secara umum. 

115@~F:~~itiPkan adalah menyerahkan pe!:ngelolaan atau pengusahaan atas 

(~f(~~ benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana 

~ 1~!);' ~ sud dalam KUHP. 

- V"'\;/~ mawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik 

~di e wati wilayah kepabean Repubik lildonesia. 

~~tvlengubah 	bentuk adalah perbuatan yang mengakibakan te~asinya 

perubahan suatu benda seperti perubahan struktur ,volume, massa, unsur 

,pola suatu benda. 

k. 	 Menukarkan dengan mata uang atau :surat berharga adalah transaksi yang 

menghasirkan te~adinya perbuatan s,uatu harta kekayaan termsuk uang 

atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga 

lainnya. 

I. 	 Pernuatan lainnya adalah perbuatan -perbuatan diluar dari perbuatan 

yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 

m. 	Menyembunyikan adalah : kegiatan yang dilakukan dalam upaya ,s 

ehingga orng lain tidak tahu asal USlil harta kekayaan berasal antara lain 

tidak menginfonnasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan 

mengenai asal usul sumber danaya dalam rangka penempatan 

(placement), selnjutnya berupaya lebil1 menjauhkan harta kekayaan (uang) 

Halaman 46 dan 06 Putusan Nomor: 929fPid.BI2016fPN. Btm. 



dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik dalam maupun 

keluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan 

fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering) . 

Setelah Placement dan layering berjalan mulus , biasanya pelaku dapat 

menggunakanj harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang 

sah maupun ilegal dalam kontek Mont~y Laundering. 

n. 	 Menyamarkan adalah : perbuatan mencampur uang haram dengan uang 

hala.1 agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang 

sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya. 

o. 	 Asal -usul, sumber, \okasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya adalah : 

- Asal-usul yang mengarah pada risalah transaksi dari mana 

sesungguhnya harta kekayaan berasa!. 

- Sumber mengarah kepada transaksi yang mendasari, seperti hasil 

usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah ,warisan dan 

sebagainya. 

- Lokasi mengarah pada pengidontifikasian letak atau posisi harta 

>(,..:.(d<~~ayaan dengan pemilik sebenarnya .. 

&(~;_~Mtukan mengarah pada pemanfaatn harta kekayaan. . 

~ j~.iSl~.~.,,-''1.t.;I~~an hak-hak adalah cara melepaskan diri secara formal atas ... 
, '-r ~eR~r"hkan harta kekayaan. 

\\~,,:';;j ~~#milikan yang sebenamya mengandung makna bukan hanya terkait 

~~(ngan aspek formalitas tetapi jU~la secara fisik atas kepemilikan harta 

kekayaan. 

p. 	 Menerima adalah suatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang 

memperoleh harta kekayaan dari orang lain. , 

q. 	 Menguasai Penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan 

adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta 

kekayaan. 

r. 	 Menggunakan adalah perbuatan yang memilik~ motif untuk memperoleh 

manfaat. 

s. 	 Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak , baik 

yang berwujud maupun tidak beMujud I yang diperoleh baik secara 

langsnug maupun tidak langsung. 

t. 	 Yang Diketahuinya atau Patut Didllganya Hasil Tindak Pidana adalah 

suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara tegas dan pasti atau 

setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi 
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yang dimilikinya bahwa sejumlah uallg atau harta kekayaan merupakan 

hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. 

_ Bahwa ahli menjelaskan pasal 2 UU No.8 tahun 2010 bahwa :1. Hasil 

tindak pidana adalah harta kekayaanu yang diperoleh dari tindak pidana : 

Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psj"{optropika, Penyeludupan Tenaga 

Ke~a, Penyeludupan migran, Dibidan!.~ Perbankan, Dibidang Pasar Modal, 

dibidang perasuransian, kepabeanan, Cukai, Perdagangan Orang, 

Perdagangan Senjata Gelsl,p, Terorisme, Penculikan, 

Pencurian,Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Pe~udian Prostitusi, 

diBidang perpajakan, Oibidang Kehutanan, Oibidang Lingkungan Hidup, 

Oibidang Kelautan dan perikanan at~lu Tindak pidana lain yang diancam 

dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih. yang dilakukan 

diwilayah Kesatuan Republik Indot:!nsia atau diluar wilayah Negara 

Republik Indonesia dan tindak pidana terse but juga merupakan tindak 

pidana menuruh hukum Indoensia 2. Harta Kekayaan yang diketahui atau 

patut diduga akan digunakan dan/at3u digunakan secara langsung atau 

~N ,:~langSUng untuk kegiatan teroro:~me, organisasi teroris , atau teroris 
....";-l. 1>", 

!V~. ": prangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana..'~ 
(f ~~~ ud dalah ayat (1) hurufn; 

;: ~. ;; . mbang. bahwa atas keteran!)an Ahli tersebut dimana terdakwa 

~ benar dan tidak ada keberatan 

~-~ 
Menimbang. bahwa Terdakwa TOMMI ANDHIKA JANUR di persidangan 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keter~mgan di penyedik kepolisian dimana 

keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar; 

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 

mendapat telepon dari WJA KUMAR yang rnengatakan bahwa ada dana transfer 

dari Singapore ke rekening CV. OJANUH UNITY. Kemudian pada setelah 

Terdakwa menerima telepon dari WJA KUMAR, Terdakwa menghubungi staf 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Bungo atas nama CHRISTINA OWl 

ASTUTI alias TITIN yang memberitahu bahwa ada uang masuk ke rekening CV. 

DJANUR UNITY dengan nomor rekening 0160.01.003228.30.8 sebesar Rp. 

8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta Rupiah). Adapun 

hubungan Terdakwa dengan CV. DJANUR UNITY yaitu Terdakwa meminjam 

bendera perusahaan CV. OJANUR UNITY; 
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- Bahwa WJA KUMAR adalah kenalan Terdakwa di Malaysia yang diperkenalkan 

oleh Sdr. ZULFAHMI bin MUNIR. Terda~,wa tidak memiliki hubungan kerja 

dengan Sdr. WJA KUMAR, hanya hubungan pertemanan; 

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti maksud Sdr. WJA KUMAR memberitahukan 

kepada Terdakwa tentang adanya uang atau dana transfer dari Singapore ke 

rekening CV. DJANUR UNITY tersebut. Namun pada bulan November 2015 saat 

Terdakwa berada di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. 

ZULFAHMI bin MUNIR dengan WJA KUI'viJAR. Saat itu, Sdr. WJA KUMAR 

meminta T erdakwa untuk mencari rekening perusahaan di Indonesia yang 

menurut Sdr. WJA KUMAR akan digunakan untuk menumpang transfer kiriman 

dari relasinya. Setelah dua hari kemudian, Terdakwa memberikan rekening CV. 

DJANUR UNITY nomor rekening 0160.01.003228.30.8 di Bank Rakyat Indonesia 

lengkap dengan alamat domisili CV. DJANUR UNITY; 

- Bahwa terdakwa memberikan rekening CV. DJANUR UNITY nomor rekening 

0160.01.003228.30.8 di Bank Rakyat Indonesia tersebut dikarenakan CV. 

DJANUR UNITY merupakan perusahaan kHluarga yang mana bertindak selaku 

Direktris yaitu AYU ANGGRAINI yang merupakan istri Terdakwa, Wakil Direktris 

per seratus} dari jumlah nominal uang yang masuk ke rekening CV. DJANUR 

UNITY nomor rekening 0160.01.003228.30.~'; di Bank Rakyat Indonesia; 

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sejak pertemuan di Kuala Lumpur 

Malaysia, Terdakwa tidak ada lagi berhubungan dengan Sdr. WJA KUMAR 

sampai dengan tanggal 23 Februari 2016; 

- Bahwa menu rut informasi dari Sdr. WJA KUMAR, ada dana kiriman transfer dari 

Singapore pada tanggal 23 Februari 2016. Kemudian tanggal 23 Februari 2016 

pada malam harinya, Sdr. WJA KUMAR ml~ngirimkan melalui media Whatapps 

bukti transfer sebesar USD 605.200,- (enam ratus lima ribu dua ratus dolar 

amerika). Namun setelah dicetak rekening l,(oran nomor rekening CV. DJANUR 

UNITY nomor 0160.01.003228.30.8 di Bank Rakyat Indonesia temyata uang 

kiriman atau transfer tersebut masuk pada tanggal22 Februari 2016; 

Bahwa nominal uang yang masuk ke rekoning r;V. DJANUR UNITY dengan 

nomor rekening 0160.01.003228.30.8 di Bunk Rakyat Indonesia yaitu sebesar 
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Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta Rupiah). Adapun 

yang mengirimkan uang tersebut yaitu Lubritrade Trading Singapore. Sedangkan 

T erdakwa tidak mengetahui untuk apa.~ah uang tersebut dikirimkan oleh 

Lubritrade Trading ke CV. DJANUR UNITY; 

- Bahwa CV. DJANUR UNITY tidak ada memiliki hubungan ke~asama dengan 

Lubritrade Trading Singapore; 

- Bahwa pimpinan CV. DJANUR UNITY atas nama AYU ANGGRAINI dan 

pengurus CV. DJANUR UNITY saksi ZONA FEBRI NURZI mengetahui 

pemberian dan penggunaan rekening CV. DJANUR UNITY dengan nomor 

rekening 0160.01.003228.30.8 di Bank Rakyat Indonesia untuk menerima 

transfer atau kiriman dari relasi WJA KUMAR dan berharap mendapatkan fee 

sebesar 10% (sepuluh per seratur) dari nominal uang yang masuk ke rekening; 

- Bahwa CV. DJANUR UNITY telah menerima fee sebagaimana yang dijanjikan 

yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus) clari nominal yang dijanjikan sehingga 

CV. DJANUR UNITY menerima sebesar Hp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 

rupiah). Namun yang diberikan atau diserahkan kepada pengurus CV. DJANUR 

UNITY sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus liga puluh lima juta rupiah) atau sekira 

30 • a per seratus) dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Fee 

~ ~I: :t: ibayarkan secara tlJnai kepadcl Sdri. MARTHA YURDILA JANUR 

115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan Sdr. ZONA FEBRI 

~~,"-.s ~ sar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); ... 
-\ ~~ nya, pada sekitar Bulan November 2015, Terdakwa bersama dengan 

~~~~.~ ONY CANDARA yang merupakan sahabat Terdakwa dari Kampung, 

in'gin mengunjungi teman Terdakwa yang s;ekarang sudah menetab di Malaysia 

(sudah mendapat IC merah dari Pemerintat. Malaysia) yang bemama ZULFAHMI, 

CANORA untuk biaya keberangkatan, yan~1 mana pada saat itu Terdakwa dan 

saudara TONY CAN ORA lJerangkat ke Malaysia dengan biaya masing-masing, 

berangkat dari Padang dengan Tujuan<e Malaysia dengan menggunakan 

Pesawat AIR ASIA; 

- Bahwa setiba di Malaysia sekira Puku111.00 Waktu Malaysia, Terdakwa bersama 

saudara TONY CANDRA naik Trsportasi Umum berupa BUS dari Bandara Kuala 

Lumpur (kemudian disingkat KL) Intematioflal Airport II menuju ke Terminal Bus 

KL Central, kemudian Terdakwa dari KL Central Terdakwa menggunakan 

Trasportasi Umum kembali berupa Taxi untuk menuju ke Jalan IPOH Malaysia 

tepatnya di Komplek Apartemant Mutiara; 
l 
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_ Bahwa setibanya Terdakwa di Komplek Apartemant Mutiara Terdakwa dan 

saudara TONY CANDARA sudah ditunggu oleh saudara ZULFAHMI Bin MUNIR. 

dan setelah bertemu Terdakwa dan saudara TONY CANDRA dibawa ke 

apartement milik saudara ZULFAHMI Bin MUNIR, setelah Terdakwa dan saudara 

TONY CANDRA meletakkan Barang-barang bawaan kami, kemudian sauadra 

ZULFAHMI Bin MUNIR mengajak Terdakwa dan saudara TONY CANDRA untuk 

makan siang ke bawah Shoping Komplek I\partement, sambil makan Terdakwa 

dan TONY CANDRA ngobrol-ngobrol keeil dengan saudara ZULFAHMI Bin 

MUNIR hingga puku116.00 Wib waktu Malaysia; 

- Bahwa tidak lama berselang datang teman-teman dari saudara ZULFAHMI Bin 

MUNIR, yang mana salah satu dari teman saudara ZULFAHMI tersebut adalah 

saudara WJA KUMAR yang merupakan warga Negara Malaysia keturunan India, 

yang mana pada saat itu T erdakwa duduk semeja bersama-sama dengan 

saudara ZULFAHMI Bin MUNIR, TONY CANORA, WJA KUMAR dan saudara 

ROJALI yang juga teman dari saudara ZULFAHMI Bin MUNIR yang juga warga 

negara Malaysia; 

- Bahwa kemudian saudara WJA KUMAR memanggil Terdakwa dan meminta 

t-..' -£l1l~Handphone Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa, apakah 

~J~r ~JtWa ada memiliki Rekening Perusaha~m yang ada di Indonesia serta ala mat 

ff 1~1)~\iIi Perusahaan, guna untuk jadi tempat Transfer dari Ternan Bisnis dari 

Q.. A ,r"'"S~~tiJ!rJA KUMAR, pada saat itu Terdakwa tidak langsung memberikan 

\.\,:'J~~i1~~f yang diminta oleh saudara WJA K~MAR, namun dua hari kemudian 

'< 'ya'->tnana Terdakwa sebelumnya memastlkan pada saudara ZONA FEBRI 

NURZI yang merupakan WAKIL DIREKTUR di CV. OJANUR UNITY untuk 

memastikan nomor rekening Perusahaan dan ;Alamat Oomisili perusahaan, baru 

Terdakwa serahkan ke saudara WJA KUMAR Nomor Rekening BRI Nomor 

0160.01.003228.30.8 atas nama CV. OJANUR UNITY yang berdomisili di JJ. 

Teuku Umar Kef. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Provinsi Jambi, 

setelah Terdakwa menyerahkan alamat Oomisili CV. OJANUR UNITY beserta 

Nomor Rekening Bank BRI dan Terdakwa telah kernbali ke Indonesia; 

- Bahwa sekira 16.00 Wib hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa 

dihubungi oleh saudara WJA KUMAR mel1jelaskan bahwa ada uang yang di 

Transfer ke Rek BRI dengan Nomor 0160.01.003228.30.8 atas nama CV. 

OJANUR UNITY sebesar US$605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar 

Amerika) atau dengan Nilai Rupiah sebesar Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar 

sebilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa tanya kepada saudara WJA KUMAR ini 

uang apa, dan dijawab oleh saudara WJA KUMAR "ini uang bersih dan WJA 
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Kumar jamin". dan saudam WJA KUMAR. memerintahkan Terdakwa untuk 

kembali mentrasfer dana yang sudah masuk tersebut ke rekening yang nanti 

ianya arahkan melalui media Whatsapp. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari 

hal tp.rsebut setelah Terdakwa menerima pesan melalui media Whatsapp dari 

saud~uaWJA KUMAR, Terdakwa langsung rnentransfer uang yang ada di dalam 

rekening CV. DJANUAR UN ITY antam lain: 

- Transfer Ke rekening Bank Mandiri an. ZULFAHMI Bin MUNIR dengan Nomor 

Rekening 9000009256109 sebesar Rp. 1. JOO.030.000,- (satu milyar tiga puluh 

ribu rupiah); 

- Transfer ke rekening Bank Mandiri an, KASNJ dengan Nomor Rekening 

1390016977690 sebesar Rp. 1.000.030.000,- (satu milyar tiga puluh ribu 

rupiah); 

- Transfer ke rekening Bank Mandiri an TUNKU RUSLI SULTAN ABIDIN 

dengan Nomor Rekening 1300051400003 sebesar Rp. 600.030.000,- (enam 

ratus juta tiga puluh ribu rupiah); 

- Transfer ke rekening atas nama Terdakvva (TOMMI ANDHIKA JANUR) Bank 

BCA dengan Nomor Rekening 85250269B1 sebesar Rp. 1.000.030.000,- (satu 

"",,,,:::-:'!:".:,!:~yar tiga puluh ribu); 

/~('):~~!t~~!tsfer ke rekening atas nama Terdakwa (TOMMI ANDHIKA JANUR) Bank 
q "'-:, " '" ;I" ,~ 

l~' ,:'c1~;~NI\~'ngan Nomor Rekening 02736855£4 sebesar Rp. 1.000.030.000,- (satu 

':::frijl~~r ;liga puluh ribu); 

- Transfer ke rekening atas nama Istri Terclakwa (AYU ANGGRAINI) Bank BCA 

dengan Nomor Rekening 8525026961 sebesar Rp. 2.500.030.000,- (dua 

milyar limaratus juta tiga puluh ribu rupia~); 

- Transfer ke rekening atas nama Istri Terdakwa (AYU ANGGRAINI) Bank BRI 

dengan Nomor Rekening 0160.01.038268.50.1 sE;besar Rp. 300.000.000,

(tiga ratus juta rupiah); 

- Tarik Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 290.000.000,· (dua ratus juta 

sembilan puluh juta) dan Rp. 300.000.00(j,- (tiga ratus juta rupiah); 

- Bahwa dari perintah saudara WJA KUM/\R kepada Terdakwa masih ada lagi 

pentrasferan yang Terdakwa lakukan ke BRC JAFA CV yang Terdakwa 

lakukan dengn cara Setor tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,· dan tasfer ke 

Rekening Bank BNI atas nama KASNI sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus 

lima puluh juta) dan ke rekening Bank B:~I atas nama ERNIANA sebesar Rp. 

150.000.000,· (seratus lima puluh juta rupiah), dan selebihnya Terdakwa yang 

menggunakan uang tersebut, adapun uang yang Terdakwa sudah kirimkan 
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atas perintah saudara WJA KUMAR yaitu sebesar ± Rp. 6.603.164.649,

(enam milyar enam ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus 

empat puluh sebilan rupiah), sedangkan uang yang yang Terdakwa gunakan 

antara lain sebagai berikut : 

- Membeli Mobil Honda BRV tahun 2016 beserta Plat, Asuransi dan 

Modifikasi sebesar Rp. 298.000.000,-(dua ratus sembilan puluh delapan 

juta rupiah); 

- Membeli Mobil Mitsubishi Lancer tahun 2012 sebesar Rp. 148.000.000,

(seratus empat puluh delapan juta rupiah); 

- Membeli Motor Suzuki FU tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua 

puluh juta rupiah); 

- Membeli Motor Yamaha Mio tahun 2016 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat 

belas juta tiga ratus ribu rupiah); 

- Membeli Mobil Toyota Vios tahun 2..010 dan Biaya Mutasi sebesar Rp. 

140.000.000,- (seratus empat puluh jllta rupiah); 

- Membeli Mobil Daihatsu Grand Max 1ahun 2012 sebesar Rp. 68.000.000,

(enam puluh delapan juta rupiah); 

J~{ht:MelJlbeli Mobil Toyota Vios tahun 2011 sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus 

1:1~~~t~;."~iKp~t pulllh lima juta rupiah); 

{f (~:~:~~/~~bUS Sertifikat Tanah di Muaru Bungo sebesar Rp. 115.000.000,

V\ ~:~~(~bratus lima belas juta rupiah); 

~;,~rnbantu orang tua sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima 

-- juta rupiah); 

- Membayar uang Kontrak Ruko Alicante di Gading Serpong sebesar Rp. 

87.000.000.-(delapan puluh juta rupiah); 

- Membayar uang Kontrak Rumah Samara Village di Gading Serpong 

beserta isi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); 

- Membayar Istri Melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah); 

- Membeli Mesin Fotocopy sebesar F:p. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta 

rupiah); 

Membeli Mesin Printer Baju sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan 

juta rupiah); 

- Membeli Bahan Baku Percetakan sE!besar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh 
juta rupiah); 
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- Membayar Renovasi Ruko Alicante di Gading Serpong dan Rak sebesar 

Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rup:ah); 

- Membayar biaya renovasi rumah d, Padang sebesar Rp.80.000.000,

(delapan puluh juta rupiah); 

- Zakat Maal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 

- Sumbangan ke Mesjid sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta 

rupiah); 

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa habiskan diatas sebesar Rp. 

1.466.600.000,- (satu milyar empat ratu:; enam puluh enam juta enam ratus 

ribu rupiah), dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa awalnya dijanjikan oleh 

saudara WJA KUMAR fee sebesar 1 C% dari penggunaan Rekening CV. 

OJANUR UNITY oleh WJA KUMAR, namun pada hari ke 10 (sepuluh) dari 

masuknya dana sebesar Rp. 8.091.000.000,- (delapan Milyar sembilan puluh 

satu juta rupiah) ke Rekening CV. OJi!\NUR UNITY, Terdakwa menerima 

surat dari Bank BRI tentang Pembantala.1 Transfer sehubungan dengan telah 

masuknya uang ke Rekening BRI CV. OJANUR UNITY sebesar Rp. 

8.091.000.000,- (delapan Milyar sembilan puluh satu juta rupiah); 

Bahwa setelah menerima surat pemblokiran tersebut Terdakwa berangkat ke 

Jakarta, menggunakan Mobil milik Terdakwa BR-V, ke Jakarta pada hari 

~'T'Selasa Malam sekira Pukul 21.00 Wib tanggal 26 April 2016, dan Terdakwa ...~/.\ 
..' ',beri.St[ihat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Komp. Samara 7 

:'~ ,} '\ ;,. 'f '~, 

- -'. :.',:VJlage No. 21 Gading Serpong Tangerang, Banten; 
,,>:>l,~ .-,0: 

. ':'-Sahwa kemudian pada pukul 05.30 Wib hari Kamis, tanggal 28 April 2016, 

T~~d~kwa ditangkap dan kemudian diperiksa, dari situlah baru Terdakwa 

_... mengerti bahwa Uang sebesar Rp. 8.0B1.000.000,- (delapan milyar sebilan 

puluh satu juta rupiah), bersal dari LUBRITRADE TRADING SINGAPORE 

untuk pembayaran Rokok yang dikirim oleh PT. FANTASTIK 

INTERNASIONAL BATAM; 

- Bahwa Terdakwa atau CV. DJANUR UNITY tidak ada hubungan ke~a sama 

atau hubungan lain dengan PT. FANTASTIK INTERNASIONAL BATAM 

maupun perusahaan LUBRITRAOE TI={AOING SINGAPORE yang telah 

mengirimkan uang ~ebesar US$ 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus 

dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar 

sembilan puluh satu juta rupiah); 

- Bahwa benar, CV. DJANUR UNITY ada dikirimkan oleh Bank BRI berupa 

Surat Pembatalan Transfer dan Surat Pemblokiran rekening Bank BRI CV. 
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DJANUR UNITY dengan Nomor 0160.C1.003228.30.8 tersebut uang atau 

dana WJA KUMAR yang ada pada Terdakwa saat itu sekitar ±Rp. 

800.000.000,- (Iebih kurang delapan ratus juta rupiah); 

- bahwa dalam surat pembatalan transfer dan pemblokiran Rekening CV. 

DJANUR UNITY dari BANK BRI tersebut tidak ada menjelaskan terkait 

dengan uang yang masuk ke rekening CV. DJANUR UNITY sebesar US$ 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus dolar Amerika) atau setara dengan 

Rp. 8.091.000.000,- (delapan milyar sernbilan puluh satu juta rupiah) yaitu 

merupakan dana dari Perusahaan LUBRITRADE TRADING SINGAPORE 

untuk pembayaran ke PT. FANTASTIK INTERNASIONAL BATAM; 

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan email 

fantastikJnternasional.batam@yahoo.com maupun email 

fantastik.internasionaLbatam@yahoo.com, karena Terdakwa tidak pernah 

menggunakan Email tersebut; 

-	 Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku be[um pernah di hukum; 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada 

terdakwa untuk mengajuka saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa 

_~t~!1gan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan; 
~~~·:··I~.. ~·-r.·' '~>'" 

t;':'''::;'':~,0,Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat 

f1?:'::::~~Mti~It!~nnya di persidangan Penuntut Umurn telah pula menghadapkan Barang 

It ~":; .':} oOktt yaw: 

\:')".·1~:·(~a;~) bundle fotocopy aplikasi pembukactn rekening produk dana perorangan 
"r-	 \' ,/.,' .:,
\';" 	 ..
. '\, 

' 	

\~aJ;ldiri an KASNI; 
.:....~,... . .:... 

'.' '-1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wang on an Kasni 

Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal26 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an Kasni 

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tang~al 01 Maret 2017; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan B~mk Mandiri an Kasni nomor rekening 

139-001697769-0; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Kasni NIK :3302014605660003; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 

4617005128790389; 

• 	 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri an Kasni nomor rekening 139

001697769-0 dari tanggal 17 November 2015 sId 07 Juni 2016' , 
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• 	 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Pembukuan Rekening Koran Bank Mandiri 

Dana Perorangan an Zulfahmi Bin Munir tanggal 25 Agustus 2014 yang 

dilegalisir; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Pembukuan Rekening Koran Bank Mandiri 

Dana Perorangan an Zulfahmi Bin Munir tanggal 25 Agustus 2014 yan~ 

dilegalisir; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rekening Koran an Zulfahmi Bin 

Munir tanggal 30 Mei 2016 yang dilegalisir; 

• 	 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

nomor rekening 9000009256109 dari tanggal 24 Agustus 2014 sid 31 Desember 

2015 yang dilegalisir; 

• 	 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

nomor rekening 9000009256109 dari tangg,!1 01 Januari 2016 sid 31 Mei 2016 

yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) lernbar fotocopy rincian history rekoning Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

Munir nomor rekening 9000009256109 tan!)9al 25 Februari 2016 dengan nilai 

transaksi Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2016 tentang 

pengiriman dari rekening rekening an Zulfahmi Bin Munir nomor rekening
/:::-: :7:':~:,"":" ......,: ~ 

~»:-: ':g0,~0009256109 kepada Ibu Herlina SE Bank Mandiri Padang nomor rekening 

C,;(loc;,;/:,,9000tt09256109 sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang~ t h)\, l""~,dileafllisir'7.
I:rJ I i, < .,\ w·,.~ , 

\)~, '~~ / 1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

"\~\, ' Munii" nomor rekening 9000009256109 ta,1ggal 11 Maret 2016 dengan nilai 
.~"". " 'tfansaksi Rp.1 00.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2016 tentang 

penarikan tunai nomor rekening 9000009256109 sejumlah Rp.100.000.000 

(seratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) rangkap asli perjanjian sewa men'lewa ruko - Ali Cante no 07 antara 

Affandi Minarno SE dan Tommy Andhika tanggal14 April 2016; 

• 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari an Tommy Andhika tanggal 14 

April 2016; 

• 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran depos,it sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari an Tommy Andhika tanggal14 April 2016; 
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• 	 1 (satu) rangkap pe~anjian sewa rumah Samara 07 No.21 antara Sahamad dan 

Tommy Andhika tanggal17 April 2016; 

• 	 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI Rp.15.000.000 (lima belas juta 

rupiah) tanggal 08 Maret 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI an Zona Febri kepada Ayu Anggraini 

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan norek 0160.01.038268.50.1 

tanggal24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Tommy Andhika BNI cabang Muara Bungo no rek 0273685594 senilai 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Tommy Andhika BNI cabang Muara Bungo no rek 0273685594 senilai 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Tunku Rusli Sultan Abidin Bank MAndiri kcp Asia Afrika Bandung no rek 

1300051400003 senilai Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 

24 Februari 2016; 

• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamJluar negeri Jkliring Bank BRI kepada 

i(~>\~~~i Bank Mandiri Parum Kamal Banyurnas no rek 1390016977690 senilai 

1~?;;RP\~hpO.030.000.- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2016; 

If8{l: • "jJ! (.sh~ lembar slip pengiriman uang dalamJluar negeri I kliring Bank BRI kepada 

\~)~. '~TorrlrR} Andika Bank BCA Muara Bungo no rek 8525026961 senilai 

\\'\ Rp:1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal24 Februari 2016; 

-1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamJluar negeri J kliring Bank BRI kepada 

Ayu Anggraini Bank BCA Muara Bungo no rek 8525146657 senilai 

Rp.2.500.030.000,- (dua miliar lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 

Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Zulfa~'mi Bin Munir Bank Mandari Padang no rek 9000009256109 senilai 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal24 Februari 2016; 

• 	 1 (Satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29 Februari 2016 

dengan pengirim an Tommy Andika norek 0273685594 kepada Ayu Anggraini 

BNI Talang Banjar Jambi sejumlah RpAOO.OOO.OOO (empat ratus juta rupiah); 

• 	 1 (Satu) slip pemindah dana rekening BCI!, tanggal 26 Februari 2016 dari Ayu 

Anggraini norek 8525146657 kepada brc ,.lava CV dengan norek 8005005554 

sejumlah Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 
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• 	 1 (Satu) lembar sip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Feb 2016 

dari Tommy Andhika norek 8525026961 kepada Ayu Anggraini sejumlah 

Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an Tommy 

Andhika norek 0273685594 kepada Rina Marlina BNI Jakarta Rp.150.000.000,

(seratus lima puluh juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an Tommy 

Andhika norek 0273685594 kepada Mamukin BNI Jakarta Rp.150.000.000,

(seratus lima puluh juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir Pengiriman uan~1 BNI tanggal 01 April 2016 dengan 

pengirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda HAsibuan BTN cabang Jambi 

norek· 0016101500440887 Rp.124.000.0CO,- (seratus dua puluh empat juta 

rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formL!lir Pengiriman uan£! BNI tanggal 01 April 2016 dengan 

pengirrm an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda HAsibuan BTN cabang Jambi 

norek 0016101500440887 Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta 
,,~<,' 

tf~~:::'~ ·.rupr~r); 
i·'S,:/".' 1,.·.(s~ittJ) lembar formulir Pengiriman uang BNI tanggal 06 April 2016 dengan 

f8' {<~~ehg(ti~ an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda Hasibuan BTN cabang Jambi 
i':"" 	 ~ .,/ :. . ,.' t: 

\ ),., noreKl)016101500440887 Rp.260.000.000,,, (dua ratus enam puluh juta rupiah); r ''i\ ),. , .,' 

~:~:~",;~:~~atu) bundle strukATM BCA dan BNI; 


"'~:'-1"(Satu) bundle struk transaksi melalui Mesin Elektronik Data Captive (EDC); 

• 	 1 (satu) bundle cek BRI norek 0160.01.0032.28.30.8 an CV Janur Unity; 

• 	 1 (satu) unit mobil Daihatsu model pick up type S401RP-PRMEJJ-HA wrana 

hitam silver tahun 2012 dengan nosin DL13286 dan norang 

MHKP3BA1JCK040641 noreg BE9708CH Can 1 (satu) buah BPKB an PT Serasi 

Auto Raya beserta 1 (satu) buah STNK an PT Serasi Auto Raya dan 1 (satu) 

buah kartu uji berkendaraan; 

• 	 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model sedan type minibus 1.8L SE NT warna abu

abu silver metalik 2012 noreg B1257 TRD bi~serta 1 (satu) buah BPKB an pemilik 

PT Berlian Abadua Satu dan 1 (satu) buah STNK an PT Berlian Abadua Satu; 

- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warnaabu-abu silver metalik 2012 dengan 

noreg BH777TM beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK an 

Syamsul Bahri 

• 	 1(satu) unit kenderaan roda empat merk Toyota type Vios warna silver dengan 

nomorPolisi B 1297 SAD beserta 1 (satu) bUClh kunci; 
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• 	 1 (Satu) unit handphone Samsung Duos lipat warna hitam; 

• 	 1 (Satu) unit hand phone Iphone 5s warna gold; 

• 	 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha warna ffii=rah noreg BH 2711 UN; 

• 	 1 (Satu) buah buku rekening BNI cabang Mllara Bungo an Tommy Andika Janur 

norek 0273685594; 

• 	 1 (Satu) buah buku rekening BCA cabang M'Jara Bungo an Tommy Andika Janur 

norek 8525026961 ; 

• 	 1 (satu) buah kartu Debit Platinum BNI warn;:i hitam nomor 5198930030037898; 

• 	 1 (satu) buah kartu Dp.bit Platinum BNI warn,1 hitam nom or 5198932850033031; 

• 	 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna silver 

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi 

dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum 

untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala 

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut 

dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 

~;::::~~~'l;\.. Menimbang, bahwa berdasarkan ketarangan saksi-saksi dan keterangan 

f.)f,~t;;t;.~~fd.\Rr.'~~ dihubungkan.p~la den~an Barang bul<ti dimana satu sarna lain telah saling 

,i 0; 	; /,~/ l;,~~ls~~lan maka MaJehs Hakim memperolell fakta-fakta dan keadaan-keadaan 
!' " j ", 	 '.~" _~'" t :::.l J~ )
\ 	 sebagal' berikut : 

i 

Bahwa 	be rawa I pada tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 8.48 AM waktu 

;Singapura, Ong Chee bong Peter als Christoper Ong yang merupakan Manager 

Finance Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di Singapura menerima email 

permintaan pembayaran tagihan dari PT Fantastik Internasional Satam dengan 

ala mat email fantastikjnternasional.batam@yahoo.com yang meminta untuk 

melakukan pembayaran invoice nomor 00411NVXlFI/2016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran r:>kok Luffman Classic Mild-USHW 

sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 dan invoice nomor 00511NVXlFII2016 

tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman 

Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit ser,ilai USD 302.600; 

Sahwa setelah itu sekira jam 1.30 PM waktu Singapura kembali masuk email dari 

alamat email fantastik.internasionaLbatarn@yahoo.com tentang permintaan 

pembayaran yang sarna yaitu invoice nomor 00411NVXlFII2016 tertanggal 2 

Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild

USHW sebanayk 1.700 unit senilai USD 302.600 dan invoice nomor 

00511NVXlFII2016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran 
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rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 

yang meminta agar pembayaran dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Muaro Bungo dengan nama CV Djanur Unity nomor rekening 

0169.01.003228.30.8 karena rekening PT Fantastik Internasional pada Bank 

OCBC NISP sedang dilakukan audit; 

- Bahwa karena tidak menyadari bahwa perrnintaan tersebut berasal dari alamat 

email yang berbeda disebabkan karena kemiripan alamat email tersebut, maka 

Crhristoper Ong meminta Kelly NG untuk memyiapkan pembayaran kedua invoice 

tersebut; 

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan email berupa 

Telegraphic Transfer Aplication Form kepada Development Bank Singapore 

(DBS) berisi permintaan pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Muaro Bungo dengan nama CV Djan'Jr Unity dengan nom or rekening 

0169.01.003228.30.8; 

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2016 dana terkirim ke rekening CV 

Djanur Unity dengan nomor rekening C169.01.003228.30.8 sejumlah USD 

605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 

/<··~'~..:~';?~~91.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang 

/i;:.:: >' ' .~1f~\nfirmasi melalui email oleh DBS dengan alamat dari alamat email 

It ,~ , 
i1, 

", .. DI}~Advice@dbs.com bahwa permintaan pembayaran berdasarkan faksimili 

\\'
\"
\:. 

yang dikirimkan oleh Lubtritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, sehingga tanggal 24 

Februari 2016 Kelly Ng mengirimkan email dari alamat email kellyng@lubtritrade

sg.com ke alamat fantastikjnternasional.batam@yahoo.com bahwa pembayaran 

sudah dilakukan sesuai permintaan melalui f~mail; 

Bahwa namun pada tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib Yuli 

Anggraini menghubungi Crishtoper Ong melalui telepon untuk menanyakan 

mengapa belum dilakukan pembayaran terhadap tagihan Invoice dari PT 

Fantastik Internasional. Lalu Crishtoper Onn menyampaikan bahwa pembayaran 

telah dilakukan dengan cara transfer dari Bank DBS (Development Bank Of 

Singapore) sesuai dengan permintaan melalui email dari PT Fantastik 
Internasional; 

Bahwa setelah itu Crishtoper Ong mengirimkan Print out email yang diterima dari 

alamat email fantastik.internasionaLbatam(g)yahoo.com kepada Yuli Anggraini, 

setelah menerima print out email tersebut Yuli Anggraini mengatakan bahwa ia 

tidak pernah mengirimkan email darifantastik.internasionaLbatam@yahoo.com 

kepada Lubtitrade Trading Pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email 
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PT 	 Fantastik Internasional dan alamat email yang benar adalah 

fantastik internasional.batam@yahoo.com; 

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 terda<wa ZONA FEBRI NURZI (Perkara 

terpisah) dihubungi oleh Christina Dwi Astuti selaku pegawai Bank Rakyat 

Indonesia kantor Cabang Muara Bungo yang memberitahukan bahwa ada uang 

maslJk ke rekening CV Djanur Unity dengan nominal besar dan menanyakan 

darimana asal uang tersebut; 

Bahwa karena tidak mengetahuinya terdakwa ZONA FEBRI NURZI (Perkara 

terpisah) mengatakan akan menanyakan I<epada Terdakwa Tomrni Andika Janur 

terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa Zor.a Febri Nurzi (Perkara terpisah) 

menelpon Terdakwa Tommi Andika Janur dar memberitahukan ada uang dengan 

jumlah nominal besar masuk ke rekening BRI an CV Djanur Unity dan selanjutnya 

Terdakwa Tommi Andika Janur mengatakan sudah mengetahui hal tersebut; 

- Bahwa kemudian mengajak terdakwa Zona Febri Nurzi (Perkara terpisah) untuk 

pergi ke BRI Cabang Muaro Bungo keesokan harinya; 

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 terdakwa 

.""Zona Febri Nurzi (Perkara terpisah) bersarna-sama dengan Terdakwa Tommi 

{:~', '~ndika Janur mendatangi BRI Cabang Muaro Bungo dengan membawa cek 

~T(~('q;:)re~eiling giro BRI dengan nomor rekening 01 Ei9.01.003228.30.8; 

~~ \ 	 '''~.;.-.:''.';. -.13.. ... hwa setelah itu terdakwa Zona Febri Nurzi (Perkara terpisah) dan Terdakwa a 

V\~;:",:;~;ommi Andika Janur menemui petugas BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya 

;~:~l~,£J~fdakwa melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari 
::---~.. 	 '" 

rekening Giro nomor 0169.01.003228.30.8 a1 CV Djanur Unity. Penarikan dana 

dan pengiriman dilakukan atas nama terdakwa karena selaku Wakil Direktris 

terdakwa termasuk orang yang berhak melakukan pencairan dana pada rekening 

Giro BRI CV Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 

2016 antara lain: 

o 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. ~OO.OOO.OOO,- (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cektunai dengan nomor 620182. 

o 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembi Ian 

puluh juta rupiah) dengan menggunakan cektunai dengan nomor 620183. 

o 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,- (tujuh milyar tiga 

ratus juta seratus delapan puluh ribu rup:ah) dengan menggunakan cektunai 

dengan nomor 620184. 

o 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620185. 
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o 	 Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

kerekening Bank Rakyat Indonesia atasnama AYU ANGGRAINI dengan 

nomor rekening 016001038268501. 

o 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesarRp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) {erekening Bank Mandiri KCP Asia 

Afrika (bandung) atasnama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL ABIDIN dengan 

nomor rekening 1300051400003. 

o 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesarRp. 

1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) kerekeniog Bank Negara Indonesia 

Cabang Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor 

rekening 0273685594. 

o 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesarRp. 

1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) kere!kening Bank Central Asia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

8525026961. 

o 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kere.~ening Bank Mandiri KCP Banyumas 

y-Jagon atasnama KASNI dengan nomor r9kening 1390016977690.

f>/·· 0 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp.!i(-" _ 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke",kening Bank Mand iri Cabang Kola 

~! '. (Suma!era Bara!) alas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan nomor rekening 

'~''J:'' . ,9000009256109. 
'~~~'/Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus jLJta rupiah) kerekening Bank Central 

Asia Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

rekening 8525146657. 

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di rekening Giro BRI 

nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 101.416.751,· 

(seratus satu juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); 

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 

95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cektunai 

dengan nomor 620186; 

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 dilakukan penyetoran sebesar Rp. 

84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ke rekening Giro nomor 

0169.01.003228.30.8 an CV Ojanur Unitylalu dilakukan penarikan sebesar Rp. 

90.679.445,- (Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus 

empat puluh lima rupiah). sehingga saldo terakhir pada rekening Giro BRI nomor 
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0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642 (empat 

ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 

Bahwa pada tanggal25 Februari 2016 terdakwa memperoleh imbalan dari Tommi 

Andika Janurberupa uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Tommy Andika Janur 

yang kemudian dibelikan 1 unit sepeda met~r merek Suzuki Type FU 150 SCD3 

warn a hitam dengan nomor polisi BH 2959 UN; 

Bahwa CV Djanur Unity merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

percetakan yang berdomisili di Jln Teuku Umar No 03 RT 0191 RW 006 kelurahan 

Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi 

didirikan berdasarkan akta Perseroan Komanditer nomor 04 tanggal 08 Juli 2015. 

dan kegiatan keuangan dilakukan menggunakan rekening Giro BRI nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity dengan modal awal sebesar 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yan9 berasal dari pencairan pinjaman CV 

Djanur Unity ke BRI Cabang Muaro Bungo; 

Bahwa sumber dana berasal dari transaksi penjualan atau hasil pekerjaan yang 

dilakukan CV Djanur Unity dengan omset per bulan sebesar Rp. 10.000.000,

(sepuluh juta rupiah), dan tidak memiliki hubungan kerja sam a dengan 

'f,e':~~~3Z~rusahaan lain. Sehingga dengan demikian transaksi dana mas uk sebesar USD 

l~??~J-:"'2;:1~~00 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau senilai Rp. 

11 '11 £~\,~~Mi:\p~' .000.000,- (delapan milyar sembilan pllluh satu juta rupiah) ke rekening BRI 
~: < :] ~ ( ."";,,~:::,,,~ ,".." ': 

\(J. ,'''', {'""C\iDjanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd Singapura adalah 

\;( \\\,;,~:,"V~ri~aksi yang tidak sesuai dengan profil CV Djanur Unity; 

-', '·Bahwa terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, atau 

menggunakan Harta Kekayaan berupa dana senilai Rp. 8.091.000.000,- (delapan 

milyar sembi/an puluh satu juta rupiah) yan9 masuk ke dalam rekening BRI CV 

Djanur Unity yang berasal dari Lubtritrade Trading Pte Ltd, padahal diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum; 

Menimbang, bahwa se/anjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa 

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau 

tidak; 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah did;ikwa oleh Penuntut Umum dengan 

Dakwaan Kombinasi : 
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Primair : Melanggar Pasal 3 Unoang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang Jo Pasal 55 ayat (' ) ke-1 KUHP; 

Subsidair Melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Pencegahan dan Pembl3rantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang Jo Pasal 55 ayat ('I) ke-1 KUHP; 

Labih Subsidair : Melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Pemcegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang Jo Pasal55 ayat ('I) ke-1 KUHP; 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara 

Subsidairitas. maka Majelis hakim akan memb uktikan dakwaan Primairnya terlebih 

dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidairnya tidak 

perllJ dibutikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan 

dakwaan Subsidairnya dan seterusnya; 

, f.;.}7'" Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu 

~~J~aan Primair melanggar Pasal 3 Undai1g-Undang Nomor 8 T ahun 2010 

~r2~~'gahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 

"'.. \ (,,'\ +'~) ke~1 KUHP':>..) 	 I "" , \"1 . :I, • 

"~ . Menimbang. bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan 

Tindakf;'idana sebagai mana dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemb<3rantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah 

memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur

unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. 	 Setiap Orang; 

2. 	 Melakukan menempatkan, mentransfel', mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengar,i mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lail" atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasH tindak I=I,idana Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) dengan tujuan menyem bunyikan atau menyamarkan asal 

usul Harta Kekayaan; 

3. 	 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut : 
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Ad.1. Setiap Orang; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum 

positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek 

hukum .yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaatheid) atas segala 
, 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membukti''<an suatu tindak pidana harus 

mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga 

harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku 

yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari 

kekeliruan terhadap orang; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya 

kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan 

persidangan yang disesuaikan dengan iden,:itas yang tercantum dalam surat 

dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap 

orang adalah orang yang bernama ZONA FEBRI NURZI yang dihadapkan sebagai 

Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut 

/~,~/Umum, yang kebenaran identitasnya telah jiakui oleh Terdakwa sendiri dan 

J(;~drbt?na~~n oleh para saksi; 

~ l~\~~\ ~~nimbang, bahwa berdasarkan pertibangan tersebut diatas maka unsur 
'f 	 I 

~ing dalam perkara ini telah di penuhi; 

::/ 
-~ 	Melakukan menempatkan, mentransf(!r, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengctn mata uang atau surat berharga 

2tau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pi dana Inlormasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul Harta Kekayaan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menempatkan" adalah 

perbuatan memasukkan uang dari Luar penyedia jasa keuangan kedalam jasa 

keuangan seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud denngan Mentransfer adalah perbuatan 

pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu kepenyedia jasa keuangan 

lainnya baik dalam maupun diluar negeri atau cari satu rekening kerekening lainnya 

dikantor Bank yang sarna; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengalihkan adalah setiap 

perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan porsi atau kepemilikian atas 

harta kekayaan: 

Menimbang, bahwa yang dimaksud 1 Membelanjakan adalah 

penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual b( 

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jan Membayarkan adalah 

menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kep~' mg lain; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengfli nghibahkan adalah perbuatan 

hukum yang mengalihkan kebendaan secara hi~ ,ebagaimana yang telah dikenal 

dalam pengertian hukum secara umum; 

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengarl "itipkan adalah menyerahkan 

pengelolaan atau pengusahaan atas suatu benda de' rJ janji untuk diminta kembali 

atau sebagaimana dimaksud dalam KUHP; 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan denq, Membawa keluar negeri I 

adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik rnek:v,' wilayah kepabean Repubik 

Indonesia; 

Menimbang. bahwa yang dimaksud df~n 'JIengubah bentuk adalah 
'''',-~ 

·':~·~fperblJatan yang mengakibakan terjasinya perub~lhan s. I benda seperti perubahan 

j{5;f~fA~il~r ,vo~ume, massa, unsur ,~Ia suatu benda; 

t: 1£;'" '!J:!i) if' :', ',:Memmbang. bahwa yang dlmaksud dengctn Menukarkan dengan mata uang 
:::.. C,~, ,( ...-' ,"< I: 

'j, a~u ,,$urat berharga adalah transaksi yang ilenghasilkan terjadinya perbuatan 
~", / ")"'C' 

\~,\\~..;;,,:~:€~yr harta kekayaan termsuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang 

~~~ surat berharga lainnya; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dEmgan Pernuatan lainnya adalah 

perbuatan -perbuatan diluar dari perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan 

oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta kekayaan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyembunyikan adalah : 

kegiatan yang dilakukan dalam upaya ,s ehingga orng lain tidak tahu asal usul harta 

kekayaan berasal antara lain tidak menginformanikan kepada petugas penyedia jasa 

keuangan mengenai asal usul sumber danaya dalam rangka penempatan 

(placement). selnjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari 

pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik dalam maupun keluar negeri, 

atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui pElrusahaan fiktif yang diciptakan atau 

perusahaan ilegal dan seterusnya (layering) , Setelah Placement dan layering 

berjalan mulus • biasanya pe!aku dapat menggunakanj harta kekayaannya secara 

aman balk untuk kegiatan yang sah maupun ilegClI dalam kontek Money Laundering; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyamarkan adalah : perbuatan 

mencampur uang haram dengan uang halal ag ar uang haram nampak seolah-olah 

berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud den~lan atas Harta Kekayaan : adalah 

semua benda bergerak atau tldak bergerak , baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud , yang diperoleh baik secara langsnug maupun tidak langsung; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut 

diduganya : adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara tegas dan 

pasti atau setidak-tidaknya dapat mernperkirakcln berdasarkan fakta atau informasi 

yang dimilikinya bahwa sejurnlah uang atau ha.rta kekayaan merupakan hasil dari 

suatu perbuatan melawan hukum; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi 

Elektrooik (ITE) adalah : berdasarkan pasal 1 butir 1 UU Nomor : 11 Tahun 2008 

tentang ,ITE adalah suatu atau sekumpulan datan elektronik termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan,suara,gambar,peta,rancangan,foto, elektronik,datan 

interchange (EDI) ,surat elektronik {electronik mail) ,telegram , teleks, telecopy atau 

.-:... sejenisnya , huruf,tanda, angka,kode akses,sombol atau perfolasi yang telah dioleh 
~>.' h,,' f ":-" 

/~<~·>:y~ng.memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan 
..... ,. .'.,J2?~9~rda'sarkan pasal 1 butir 4 UU ITE DOKUMEN ELEKTRONIK adalah setiap 

\
~ ()~~fQrmaSi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,atau 

:~!~=~i~i~pan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik,optikal atau sejenisnya, yang 

~~~e?~t dilihat,ditampilkan, dan I atau didengar melalui komputer atau sistem 
~-'~~_.:..:': "o'>'~ 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , suara, gambar,peta, 

rancangan, foto atau sejnisnya, huruf ,tanda,angJ~a ,kode akses,simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya; 

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur 

pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah mernenuhi unsur apabila telah terbukti 

salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka itl3m unsur yang lainnya tidak perlu di 

buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggab terbul<ti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketercllngan saksi-saksi, keterangan ahli, 

keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta 

diperkuat dengan barang bukti bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2016 sekira 

jam 8.4~ AM waktu Singapura, Ong Chee b01g Peter als Christoper Ong yang 

merupakan Manager Finance Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di 

Singapura menerima email permintaan pembayaran tagihan dari PT Fantastik 
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/.. . 

Internasional Batam dengan alamat email fantaslikinternasional.batam@yahoo.com 

yang meminta untuk melakukan pembayaran invoice nomor 004JINVXJFIJ2016 

tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pernbayaran rokok Luffman Classic 

Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600 dan invoice nomor 

00511NVXJFII2016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok 

Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600, setelah itu 

sekira jam 1.30 PM waktu Singapura kembali masuk email dari alamat email 

fantastik.internasional batam@yahoo.com tentang permintaan pembayaran yang 

sarna yaitu invoice nomor 004l1NVXJFIJ2016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang 

permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanayk 1.700 unit 

senilai USD 302.600 dan invoice nomor 005J1I\1VXlF1J2016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 

1.700 unit senila; USD 302.600 yang meminta agar pembayaran dilakukan ke Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo dengan nama CV Djanur Unity nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 karena rekening PT Fantastik Internasional pada 

Bank OCBC NISP sedang dilakukan audit; 

Menimbang, bahwa karena tidak menyudari bahwa permintaan tersebut 

berasal dari alamat email yang berbeda disebabkan karena kemiripan alamat email 

J(;i-,'t~r~~,~~\ maka Crhristoper Ong meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran 

f \ 	k-t~k,~V~ !!lyoice tersebut; 

. '~.;.i ,~,Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan 

\~:~riJ.~jberUpa Telegraphic Transfer Aplication Fonn kepada Development Bank~,~ 
" 

-;7 
..;:;
. gapore (DBS) berisi permintaan pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Muaro Bungo dengan nama CV Djanur Unity dengan nomor rekening 

0169.01.003228.30.8; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tang~,aI22 Februari 2016 dana terkirim 

ke rekening CV Djanur Unity dengan nomor rekening 0169.01.003228.30.8 sejumlah 

USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 

8.091.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikonfirmasi 

melalui email oleh DBS dengan alamat dari alamat email DBSeAdvice@dbs.com 

bahwa permintaan pembayaran berdasarkan 'faksimili yang dikirimkan oleh 

Lubtritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, sehingga tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng 

mengirimkan email dari alamat email kellyng,.~lubtritrade-sg.com ke alamat 

fantastik internasional.batam@yahoo.com bahwa pembayaran sudah dilakukan 

sesuai permintaan melatui email. Namun pada tanqgal 29 Februari 2016 sekira jam 

14.00 Wib Yuli Anggraini menghubungi Crishtoper Ong melatui telepon untuk 

menanyakan mengapa belum dilakukan pembayari3n terhadap tagihan Invoice dari 
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, 
. . 

PT Fantastik Internasional. Lalu Crishtoper Ong menyampaikan bahwa pembayaran 

tetah dilakukan dengan cara transfer dari Bank DBS (Development Bank Of 

Singapore) sesuai dengan permintaan melalui email dari PT Fantastik Internasional. 

Setelah itu Crishtoper Ong mengirimkan Print (lut email yang diterima dar; ala mat 

email fantastik.internasional batam(w,yahoo.com kepada Yuli Anggra;ni. Setelah 

menerima print out email tersebut Yuli Anggraini mengatalmn bahwa ia tidak pernah 

mengirimkan email dar; fantastik.internasionat batam@yahoo.com kepada 

Lubtitrade Trading Pte Ltd dan atamat email tersebut bukan alamat email PT 

:-F=an:.:.:t=a.::.;st=.:.:.ik::..-.-~ln~te.::.;m:.:....:.::;:a.::.;si::::.o:..!.:na~I__d~a::.:.n.:....---=a~la:.:..:m:.:.:C!L-..;:::e.:.:.m.:.::a::.:.iI__y.J..:.a::.:.n.:..;;g'-----=b:.::::e~n.=.ar=____ adalah 

fantastik internasional.batam@yahoo.com; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Fehruari 2016 terdakwa ZONA FEBRI 

NURZI :sebagai Wakil Direktris CV Djanur Unity (Perkara terpisah) dihubungi oleh 

Christina Dwi Astuti selaku pegawai Sank Rakyat Indonesia kantor Cabang Muara 

Sungo yang memberitahukan bahwa ada uang rnasuk ke rekening CV Djanur Unity 

dengan nominal besar dan menanyakan darimana asal uang tersebut, karena tidak 

mengetahuinya terdakwa ZONA (Perkara terpis~lh) mengatakan akan menanyakan 

d~~~da Terdakwa Tommi Andika Janur terlebih dahulu selanjutnya terdakwa Zona 

~~Z'~:R~Qn Terdakwa Tommi Andika Janur dan rnemberitahukan ada uang dengan 

f?jl ~;A~>~,~.t\~'minal besar masuk ke rekening BRI an CV Djanur Unity dan selanjutnya 
II~' 14\ ,.y~~~ L/ i ;.. ,\ 

,\.~: \ {/:r,¥da~} Tomm~ Andika Janur mengatakan s~dah mengetahui hal tersebut, 

\:\~,{).~~:~1'~ me~gaJak terdakwa Z~NA untuk pe~'gl ke BRI Cabang Muaro .sungo 

\~~'k~!9J(9n hannya, keesokan hannya pada han Rabu tanggal 24 Februan 2016 
.~~:.=:-y , 

terdakwa Zona (Perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Tommi Andika 

Janur mendatangi SRI Cabang Muaro Sungo dengan membawa cek rekening giro 

SRI dengan nomor rekening 0169.01.003228.308. Setelah itu terdakwa Zona dan 

Terdakwa Tommi Andika Janur menemui petu!Jas SRI an Christina Dwi Astuti, 

selanjutnyci terdakwa melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari 

rekening Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penarikan dana dan 

pengiriman dilakukan atas nama terdakwa karer,a selaku 'Nakil Direktris terdakwa 

termasuk orang yang berhak melakukan pencaira" dana pada rekening Giro SRI CV 

Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tangnal24 Februari 2016antara lain: 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300,000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620182; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620183; 
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~ 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,,. (tujuh milyar tiga ratus 

juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan mengglll1akan cek tunai dengan 

nomor 620184; 

. 	 Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomo' 620185; 

- Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.00n.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

rekening 016001038268501; 

Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekE!ning Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SUL T jl,N ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 1300051400003; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekenil1g Bank Negara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHlKA JANUR dengan nomor rekening 

02?~685594; 
,/ '-, 

Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 
.•t:. • 

.t.~OQO:OQO.OOO.- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang Muara 
;.,''))) •• ' ;;,0' i 
-~l.Ulg9:':'atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

~,,:, ,8525026961
\ 	 ;t,." :,," , ,1:/ " J 
~ 	 \: ,~ " 

~.~~"'MEHakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp.
":::.:;::.'~:;." 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Banyumas 

Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 1390016977690; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000" (satu milyar rupiah) ke rekEming Bank Mandiri Cabang Kota 

(Sumatera Barat) atas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta ruJ::iah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 

8525146657; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 FI~bruari 2016 dana yang tersisa di 

rekening Giro BRI nomoI' 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 

101.416.751,- (seratus satu juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh 

satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan penarikan tunai 

sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima Juta rupiah) dengan menggunakan 

cek tunai dengan nomor 620186. Kemudian paela tanggal 1 Maret 2016 dilakukan 
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penyetoran sebesar Rp. 84.000.000." (deJapan puluh empat juta rupiah) ke rekening 

Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unitylalu dilakukan penarikan 

sebesar Rp. 90.679.445.", (sembilan puluh enam ratus tujuh puluh sembilan ribu 

empat ratus empat puluh lima rupiah), sehingga saldo terakhir pada rekening Giro 

BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642 

(empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 

Menimbang. bahwa pada tanggal 25 FE:bruari 2016 terdakwa Zona (Perkara 

terpisah) memperoleh imbalan berupa uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Terdakwa 

Tommy Andika Janur yang kemudian dibelikan 1 unit sepeda motor merek Suzuki 

Type FU 150 SCD3 warna hitam dengan nomor polisi BH2959 UN; 

Menimbang. bahwa Terdakwa tidak mongetahui bagaimana dan dari mana 

uang ter~ebut bisa masuk kedalam rekening CV. DJANUR UNITY sehingga menurut 

Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi atas diri 1:erdakwa; 

",>:/me~~)i~kan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Melakukan menempatkan, 

_.mcmtransfer,
/<"" r _"" 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

}!~r::'I!"~\('::'~ng atau surat berharga atau perbuatan lain abs Harta Kekayaan yang 

\~ \t:i.·cll~~ta~.Jinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Informasi 

\)'¥ ,:. dan· Transaksi Elektronik (ITE) dengan tujuan menyembunyikan atau 

~ 
\ ~.. " 
'\;\ menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dengan demikian perbuatan yang

' ....",....;:, .'. .- -_.,'., 

dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tersebut oleh perbuatan 

Terdakwa; 

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dari dakwaan Primair 

tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maJ~a dakwaan Primair Penuntut Umum 

tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti; 

Menimbang bahwa oleh karena da~waan Primair tidak terbukti maka 

menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakvl8an Primair terbut; 

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dakwaan Primair tidak terbukti maka 

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum Melanggar 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201' 0 Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 aye!t (1) ke-1 KUHP; 

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan 

Tindak ~idana sebagai mana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 4 Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahanjan Pemberantasan Tindak Pidana 
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Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke=1 KUHP tersebut maka perbuatan 

Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di 

mana yang unsur ..unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. 	Setiap Orang; 

2. 	 Menyembunyikan atlu menyamarkan aSial usul, sumber, lokasi, peruntukan, 

pengalihan hak-hak,atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 

3. 	 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan ltu; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut : 

Ad.1. Setiap Orang; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum 

positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurfijke personen) adalah subyek 

hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala
/'/ /' 

~~::;/,~"p~rbuatannya ; 

r~ii~C~ '\' ,~'mimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus 

~::.. \ ~"l1ieng~ndung unsur perbuatan dan pertanggung.lawaban kepada pelakunya sehlngga 

X\~·ha(U~~ibUktikan unsur "setiap orang", dalam h~11 ini untuk menunjuk subyek pelaku 

~"~~ng/ didakwa melakukan tindak pidana dillaksud, serta untuk menghindari 

kekeliruan terhadap orang; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya 

kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan 

persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat 

dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap 

orang adalah orang yang bernama TOMI A~IDHIKA JANUR yang dihadapkan 

sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri 

dan dibenarkan oleh para saksi; 

Menirnbang, bahwa berdasarkan pertibangan tersebut diatas maka unsur 

setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi; 

Ad 2. 	Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak·hak,atau k.~pemilikan yang sebenarnya atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tlndak pidana Informasi dan Transilksi Elektronik (ITE); 
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M~nimbang, bahwa yang dimaksud ::Jengan Menyembunyikan adalah : 

kegiatan yang dilakukan daiam upaya, sehingg a orang lain tidak tahu asa\ usul harta 

kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa 

keuangan mengenai asal usul sumber danaya dalam rangka penempatan 

(placement), selnjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari 

pelaku dan kejahatannya melalui pentransfera n baik dalam maupun keluar negeri, 

atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau 

perusahaan ilagal dan seterusnya (layering.!, setelah Placement dan layering 

berjalan mulus , biasanya pelaku dapat menggunakanj harta kekayaannya secara 

aman baik untuk kegiatan yang sah maupun ile~lal dalam kontek Money Laundering; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyamarkan adalah : perbuatan 

mencampur uang haram dengan uang halal a~lar uang haram nampak seolah-olah 

berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyamarkan adalah perbuatan 

mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah 
, . 

/' . 
;':::: /1$ ( .' . 

berasal dar; kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya; 

.. Menimbang, bahwa yang dimaksud denoan atas Harta Kekayaan : adalah 

~ ~ \ \:;~emua benda bergerak atau tidak bergerak , baik yang berwujud maupun tidak 

~~ ~~b~"jtd • yang diperoleh baik secara langsnug maupun tidak langsung; 

~/Menimbang, bahwa yang dimaksud cengan diketahuinya atau patut 

diduganya : adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara tegas dan 

pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi 

yang dimilikinya bahwa sejumlah uang atau ha:ia kekayaan merupakan hasil dari 

suatu perbuatan melawan hukum; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dEmgan Informasi dan Transaksi 

Elektronik (lTE) adalah : berdasarkan pasal1 butir 1 UU Nomor: 11 Tahun 2008 

tentang ITE adalah suatu atau sekumpulan datan elektronik termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan,suara,gambar,peta,rancangan,foto, elektronik,datan 

interchange (EDl) ,surat elektronik (electronik mail),telegram, teieks, telecopy atau 

sejenisnya , huruf,tanda, angka,kode akses,sombol atau perfolasi yang telah dioleh 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh oran!} yang mampu memahaminya dan 

berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE DOKUMEN ELEKTRONIK adalah setiap 

informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima.atau 

disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik,optikal atau sejenisnya, yang 

dapat dilihat,ditampilkan, dan I atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , suara, gambar,peta. 
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rancangan, foto atau sejnisnya, huruf ,tanda,angka ,kode akses,simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya; 

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur 

pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah mElmenuhi unsur apabila telah terbukti 

salah salu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di 

buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggab terbLkti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi. keterangan ahli, 

keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta 

diperkuat dengan barang bukti bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2016 sekira 

jam 8.48 AM waktu Singapura, Ong Chee bong Peter als Christoper Ong yang 

merupakan Manager Finance Lubtritade Trading Pte Ltd yang berdomisili di 

Singapura menerima email permintaan pembayaran tagihan dari PT Fantastik 

Internasional Batam dengan alamat email fantastikinternasional.batam@yahoo.com 

yang meminta untuk melakukan pembayaran invoice nomor 00411NVXlFII2016 

... /:'>, te~anggal 2 Februari 2016 t~ntang. permi~t~an pembayaran rokok L.uff~an Classic 

t.:;' ,...' M,ld..USHW sebanyak 1.700 Unit sentlal USD 302.600 dan ,nvOIce nomor 

!~ \2!(;~~~r'NX/FI12016 tertanggal2 Februari 2016 terrang permintaan pembayaran rokok 

~)~~=iJ.".ff....; f~Classic Mild-USHW S~banyak 1.700 un,it senilai USD. 302.~00. setelah it~....~m 
'-~~~r~,.jam 1.30 PM waktu Srngapura kembah masuk email dan alamat email 

',:;;;;fam~stik.internasional batam@yahoo.com tentang permintaan pernbayaran yang 

sarna yaitu invoice nomor 00411NVXlFJJ2016 tel1anggal 2 Februari 2016 tentang 

permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanayk 1.700 unit 

senilai USD 302.600 dan invoice nornor 005/1NVXlFIJ2016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 

1.700 unit senilai USD 302.600 yang meminta agar pembayaran dilakukan ke Bank 

Rakyat, Indonesia Cabang Muaro Bungo dengan nama CV Djanur Unity nornor 

rekening) 0169.01.003228.30.8 karena rekening PT Fantastik Internasional pada 

Bank OCBC NISP sedang dilakukan audit; 

Menirnbang. bahwa karena tidak menyadari bahwa permintaan tersebut 

berasal dari alamat email yang berbeda disebabkcln karena kemiripan alamat email 

tersebut, maka Crhristoper Ong meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran 

kedua invoice tersebut; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Febr~ari 2016 Kelly NG rnengirirnkan 

email berupa Telegraphic Transfer Aplication Form kepada Development Bank 

Singapore (DBS) berisi permintaan pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia 
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Cabang Muaro Bungo dengan nama CV DJanur Unity dengan nomor rekening 

0169.01.003228.30.8; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal22 Februari 2016 dana terkirim 

ke rekening CV Djanur Unity dengan nomor rekening 0169.01.003228.30.8 sejumlah 

USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dotar Amerika) atau setC'lra denoan Ro, 

,.J \j.,,) i.lJ'..),;.UvU, \UViar)ull jl!iljdl .:"-"-,,,,_,j,<,,) tJUIUil .:Jdlu jUl.~~ .Ut-JI<.,..lil) lUII~ .... II • ...)IIII\ljl;,..,. ...... J 

melalui email oleh DBS dengan alamat dari alamat email DBSeAdvice@dbs.com 

bahwa permintaan pembayaran berdasarkan faksimili yang dikirimkan oleh 

Lubtritrade Pte Ltd telah dilaksanakan, sehingga tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng 

mengirimkan email dari alamat email kellyng@lubtritrade-sg.com ke alamat 

fantastik,' internasional.batam@vahoo.com bahwa pembayaran sudah dilakukan 

sesuai pennintaan melalui email. Namun pada '~anggat 29 Februari 2016 sekira jam 

14.00 Wib Yuli Anggraini menghubungi Crishtoper Ong melatui tetepon untuk 

menanyakan mengapa belum dilakukan pembayaran terhadap tagihan Invoice dari 

PT Fantastik Internasional. Lalu Crishtoper Ong menyampaikan bahwa pembayaran 

I~~:' tela~. dilakukan dengan cara transfer dari Bank DBS (Development Bank Of 

I.::: I ~Singapore) sesuai dengan pennintaan melalui e,nail dari PT Fantastik Internasional. 

:.; I ,:Setelah itu Crishtoper Ong mengirimkan Print out email yang diterima dari alamat 
·.~l \ .,< ,.' 
(-), . email,' fantastik.internasionat batam@yahoo.com kepada _ Yuli Anggraini. Setelah 

\"~~.:~ene~ima print out email tersebut Yuli Anggraini mengatakan bahwa ia tidak pernah 

~'',crriengirimkan email dari fantastik.internasional batam@yahoo.com kepada 

Lubtitrade Trading Pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email PT 

Fantastik Internasional dan alamat email yang benar adalah 
~-===--~-==-====~~~~-=~~----

fantastik internasional.batam@yahoo.com; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa ZONA FEBRI 

NURZI sebagai Wakil Direktris CV Djanur Unity dihubungi oleh Christina Dwi Astuti 

selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Muara Bungo yang 

memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rt:!kening CV Djanur Unity dengan 

nominal besar dan menanyakan darimana a:~al uang tersebut. karena tidak 

mengetahuinya terdakwa Zona (perkara terpisah) mengatakan akan menanyakan 

kepada Terdakwa Tommi Andika Janur terlebih dahulu selanjutnya terdakwa Zona 

(Perkara terpisah) menelpon Terdakwa Tommi Andika Janur dan memberitahukan 

ada uang dengan jumlah nominal besar masuk ke! rekening BRI an CV Djanur Unity 

dan selanjutnya Terdakwa Tommi Andika Janur mengatakan sudah mengetahui hal 

tersebut, kemudian mengajak terdakwa Zona (Perkara terpisah) untuk pergi ke BRI 

Cabang Muaro Bungo keesokan harinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 

24 Februari 2016 terdakwa Zona (Perkara terpisah) bersama"sama dengan 
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Terdakwa Tommi Andika Janur mendatangi BRI Cabang Muaro Bungo dengan 

membawa cek rekening giro BRI dengan nomor rekening 0169.01.003228.30.8. 

Setelah itu terdakwa Zona (Perkara terpisah) dan Terdakwa Tommi Andika Janur 

menemui petugas BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya terdakwa dan terdakwa 

Zona (Perkara terpisah) melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana 

dari rekening Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penarikan dana 

dan pengiriman dilakukan atas nama terdakwH Zona (Perkara terpisah) karena 

selaku Wakil Direktris terdakwa Zona (Perkara terpisah) termasuk orang yang 

berhak melakukan pencairan dana pada rekEming Giro BRI CV Djanur Unity. 

Transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 Februmi ?016antara lain: 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620182; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.0nO.000,- (dua ratus sembilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nornor 620183; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,- (tujuh mi/yar tiga ratus 

juta scratus delapan puluh ribu rupiah) dengar, menggunakan cek tunai dengan 

nomor 620184; 

~"1~!:' ." lakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

,~V=~.· k~"'~, n menggunakan cek tunai dengan nomor 620185; 
~/__f \ ~.

(.;' /? an penyetoran sebesar Rp. 300.000.COO,- (tiga ratus juta rupiah) ker 

~\~~..""\;~ ~r~~~\:, Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

X'" r~~I~b'l9 016001038268501; 
~~'M~I~ukan transfer (RTGS I Real Time G"OSS Settlement) sebesar Rp. 
~.-:~:;:>-" 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 1300051400003; 

_ 	Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gr<)ss Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang . 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

0273685594; 

_ Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gmss Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BClnk Central Asia Cabang Muara 

Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

8525026961 ; 

Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gro:,s Settlement) sebesar Rp. 


1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Banyumas 


Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 1390016977690; 
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Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp., 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rE!kening Bank Mandiri Cabang Kota 

(Sumatera Barat) atas nama ZULFAHMI Elin MUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

• 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 

8525146657; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di 

rekening Giro BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah Rp. 

101.416.751.- (seratus satu juta empat ratus enclm belas ribu tujuh ratus lima puluh 

satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 diJakukan penarikan tunai 

sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh limajuta rupiah) dengan menggunakan 

eek tunai dengan nomor 620186. Kemudian paoa tanggal 1 Maret 2016 dilakukan 

penyetoran sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan pl'luh empat juta rupiah) ke rekening 

Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unitylalu dilakukan penarikan 

sebesar Rp. 90.679.445,,,. (sembilan puiuh enam ratus tujuh puluh sembilan ribu 

empat ratus empat puluh lima rupiah), sehingga saldo terakhir pada rekening Giro 

BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642 

/~ (empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 
i,. -~ 	 , 'f? /, /.. ,. . Menimbang, bahwa pada tanggal 25 FebnJari 2016 terdakwa Zona (Perkara 

~ \L,;.,.t.J~is memperoleh imbalan berupa uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Terdakw~.. ah)..\!' vTomm;y ~ndika Janur yang kemudian dibelikan 1 unit sepeda motor merek SuzukI 

\,~~\1>rype"f.u 150 SCD3 warna hitam dengan nomor pollsi BH 2959 UN; 
"".:.:::...:,. .-' ...-'" 

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meng'~tahui bagaimana dan dari mana 

uang tersebut bisa masuk kedalam rekening CV. D",ANUR UNITY sehingga menurut 

Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi atas diri terdakwa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,atau kepemilikan 

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh TI~rdakwa tidak memenuhi unsur

unsur tersebut oleh perbuatan Terdakwa; 
dari dari dakwaanMenimbang, bahwa oleh karena salah ~iatu unsur 
dakwaan SubsidairSubsidair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka 

Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak t,~rbukti; 
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Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka 

menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair terbut"• 
Menimbang, bahwa dengan dinyatakall dakwaan Subsidair tidak terbukti 

maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum 

Melanggar Pasal 5 Undang·Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,10 Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP; 

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdclkwa di persalahkan melakukan 

Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 5 Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan d~m Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka perbuatan 

Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur ..unsur dari dakwaan Penuntut umum di 

mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

4. 	 Setiap Orang; 

5. 	 Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau men'lJgunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 

6. 	Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim 

,i ,'; : mempertimbangkan sebagai berikut: 
H,:~ i 1 

\'/~, ' Ad.1. S~tiap Orang ; 
~, \' lMenimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum 
\\, 	1."",.;/ ' 

'~~;;~'f)Osit1t yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek 

hukum yang mampu bertanggungjawab (toorekenbaameid) atas segala 

perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus 

mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawalJan kepada pelakunya sehingga 

harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku 

yang didakwa melakukan tindak pidana dimaks;ud, serta untuk menghindari 

kekeliruan terhadap orang; 
Menimbang. bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya 

kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan 

persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam sU.rat 

dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setlap 
TOMI ANDHIKA JANUR yang dihadapkan

orang adalah orang yang bernama . 
sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang dldakwakan oleh 

Halaman 78 dari 96 putusan Nemer: 929/Pid.B/2Q16/PN. Btm. 

---~-'---



Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendirj 

dan dibenarkan oleh para saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertibangan tersebut diatas maka unsur 

setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi; 

Ad 2. 	Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penuknran, atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tir~dak pidana; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah suatu keadaan 

atau perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai Penempatan adalah: 

suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas 

sejumlah uang atau harta kekayaan; 

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan r"entransperan adalah perbuatan 

pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan .;atu kepenyedia jasa keuangan 

I~innya baik dalam maupun diluar negeri atau dari :;atu rekening kerekening lainnya 

1(:"< .' <tlika~tor Bank yang sama; 

/~"::/ . .'Menimbang. bahwa yang dimaksuda dengan Menggunakan adalah 
/1 -; i 	 ! <' <....•.•• c•. 	 '.\\ t 1, \ "~~r~uatar yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat; 

\;;. \ r<'· 'Memimbang. bahwa yang dimaksuda dengan Harta kekayaan adalah semua 

\~;'~:~:~c1~/ti~rgerak atau tidak bergerak , balk yang berwujud maupun tidak berwujud , 

"'~~'YaA~fdiperoleh baik secara langsnug maupun tidak langsung; 

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut 

diduganya dari hasH tindak pidana: adalah suatu keadaan dimana seseorang 

mengetahui secara tegas dan pasti atau setidak.,tidaknya dapat memperkirakan 

berdasarkan fakta atau informasi yang dimilikinya bahwa sejumlah uang atau harta 

kekayaan merupakan hasH dari suatu perbuatan melawan hukum; 

Menimbang. bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur 

pasal ini\ bersifat Alternatif. sehingga tetah memenul1i unsur apabila telah terbukti 

salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di 

buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggab terbukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 

keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta 

diperkuat dengan barang bukti bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2016 sekira 

'am 8,48 AM waktu Singapura, Ong Chee bong Peter als Christoper Ong yang 

J F' Lubtr'ltade Trading Pte Ltd yang berdomisili di
merupakan Manager mance 
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Singapura menerima email permintaan pembayaran tagihan dari PT F antastik 

Internasional Batam dengan alamat email fantastikinternasional.batam@yahoo.com 

yang meminta untuk melakukan pembayaran invoice nomor 004/1NVXlFI/2016 

tertanggal 2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok Luffman Classic 

Mild",USHW sebanyak 1.700 unit senitai USD 302.600 dan invoice nomor 

005/1NVX1FII2016 tertanggal2 Februari 2016 tentang permintaan pembayaran rokok 

Luffman Classic Mild-USHW sebanyak 1.700 unit senilai USD 302.600, setelah itu 

sekira jam 1.30 PM waktu Singapura kembali masuk email dari alamat email 

fantastik.internasional batam@yahoo.com tentang permintaan pembayaran yang 

sama yaitu invoice nomor 0041lNVXlFII2016 tertanggal 2 Februari 2016 tentang 

permintaan pembayaran rokok Luffman ClasHic Mild-USHW sebanayk 1.700 unit 

senilai USD 302.600 dan invoice nomor 005/1NVXlFII2016 tertanggal 2 Februari 

2016 tentang permintaan pembayaran rokok LJffman Classic Mild-USHW sebanyak 

1.700 unit senitai USD 302.600 yang meminta agar pembayaran dilakukan ke Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Muaro Bungo dergan nama CV Djanur Unity nomor 

rekening 0169.01.003228.30.8 karena rekening PT Fantastik Internasional pada 

Bank OCBC NISP sedang dilakukan audit; 

/, Menimbang, bahwa karena tidak melyadari bahwa permintaan tersebut 
il - >

I(): '....•.•.. berasal dari alamat email yang berbeda disebs,bkan karena kemiripan alamat email b: <oo'>terset>ut. maka Crhristoper Ong meminta Kelly NG untuk menyiapkan pembayaran 

\)~kedua invoice tersebut; 
.\ ~, 

~;~,'h~\,'" Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Kelly NG mengirimkan 

.. ~"':o:;:. email berupa Telegraphic Transfer Aplication Form kepada Development Bank 

Singapore (DBS) berisi permintaan pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Muaro Bungo dengan nama CV Djanur Unity dengan nomor rekening 

0169.01.003228.30.8; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2016 dana terkirim 

ke rekening CV Djanur Unity dengan nomor rekEming 0169.01.003228.30.8 sejumlah 

USD 605.200 (enam ratus lima ribu dua ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 

8.091.000.000.- (delapan milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikonfirmasi 

melalui email oleh DBS dengan alamat dari al'amat email DBSeAdvice@dbs.com 

bahwa permintaan pernbayaran berdasarkan faksimili yang dikirimkan oleh 

Lubtritrade Pte Ltd tetah dilaksanakan, sehinggcl~ tanggal 24 Februari 2016 Kelly Ng 

mengirimkan email dari ala mat email kellvng@lubtritrade-sg.com ke alamat 

fantastik internasional.batam@yahoo.com bah\Jlfa pernbayaran sudah dilakukan 

sesuai pl~rmintaan melalui email. Namun pada tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 

14.00 Wib Yuli Anggraini menghubungi Crishtoper Ong melalui telepon untuk 
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menanyakan mengapa belum dilakukan pembayaran terhadap tagihan Invoice dari 

PT Fantastik lnternasional. Lalu Crishtoper Ong menyampaikan bahwa pemba'taran 

telah dilakukan dengan cara transfer dari Bank DBS (Development Bank Of 

Singapore) sesuai dengan permintaan melalu i email dari PT Fantastik Internasional. 

Setelah itu Crishtoper Ong mengirimkan Print out email yang diterima dari alamat 

email fantastik.internasional batam@yahoo.(om kepada Yuli Anggraini. Setelah 

menerima print out email tersebut Yuli Anggraini mengatakan bahwa ia tidak pernah 

mengirimkan email dan fantastik.internasional batam@yahoo.com kepada 

Lubtitrade Trading Pte Ltd dan alamat email tersebut bukan alamat email PT 

Fantastik Internasional dan alamat email yang benar adalah 

fantastik internasional.batam@yahoo.com; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa ZONA FESRI 

NURZI sebagai Wakil Direktris CV Djanur Unity (perkara terpisah) dihubungi oleh 

Christina Dwi Astuti selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Muara 

Bungo yang memberitahukan bahwa ada uanu masuk ke rekening CV Djanur Unity 

dengan nominal besar dan menanyakan darimana asal uang tersebut. Karena tidak 

mengetahuinya terdakwa Zona (Perkara terpi:;ah) mengatakan akan menanyakan 

kepada T erdakwa T ommi Andika Janur terlebih dahulu selanjutnya terdakwa Zona 

f~';,/ (Perkara,terpisah) menelpon Terdakwa Tommi Andika Janur dan memberitahukan 

&f<0~~~.~ang dengan jumlah nominal besar masuk ke rekening BRI an CV Djanur Unity 

:.. \rt;'d.an",selanjutnya Terdakwa Tommi Andika Janllr mengatakan sudah mengetahui hal 

\~:~)erSebut, kemudian mengajak terdakwa Zona (Perkara terpisah) untuk pergi ke SRI 

~~\~":,£abang Muaro Bungo keesokan harinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 
"'~:;:;" . 

24 Februari 2016 terdakwa Zona (Perkara terpisah) bersama-sama dengan 

Terdakwa Tommi Andika Janur mendatangi BRI Cabang Muaro Bungo dengan 

membawa cek rekening giro SRI dengan ncmor rekening 0169.01.003228.30.8. 

Setelah itu terdakwa Zona (Perkara terpisah) dan Terdakwa Tommi Andika Janur 

menemui petugas BRI an Christina Dwi Astuti, selanjutnya terdakwa Tomi dan 

terdakwa Zona melakukan sejumlah transaksi penarikan dan transfer dana dari 

rekening Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity. Penarikan dana dan 

pengiriman dilakukan atas nama terdakwa kan~na selaku Wakil Direktris terdakwa 

termasuk orang yang berhak melakukan pencairan dana pada rekening Giro BRI CV 

Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tangga! 24 Februari 2016antara lain: 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620182; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai d,:mgan nomor 620183; 
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Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7. 300.180.000,~ (tujuh milyar tiga ratus 

juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan 

nomor 620184; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nornor 620185; 

- Melakukan penyetoran sebesar Rp. 300.(100.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

rekening 016001038268501; 

Melakukan transfer (RTGS I Real Tim?) Gross Settlement) sebesar Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SULTAN ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 1300051400003; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

0273685594; 

Melakukan transfer (RTGS I Real TimE~ Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu mityar rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang Muara 

Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA JANUR dengan nomor rekening 

's'q25026961 ; 

~ ... Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

~~~.goo.ooo.OOO,- (satu milyar rupiah) ke rekE~ning Bank Mandiri KCP Banyumas 

"-...;VVagon atas nama KASNI dengan nomor reke-ning 1390016977690; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke re.(ening Bank Mandiri Cabang Kota 

(Sumatera Barat) atas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan nomor rekening 

9000009256109; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

2.500.000.000,- (Oua milyar lima ratus juta n.piah) ke rekening Bank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 

8525146657; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 dana yang tersisa di 

rekening Giro BRI nomer 0169.01.003228.30.8 an CV Ojanur Unity adalah Rp. 

101.416.751,- (seratus satu juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh 

satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 FebfiJari 2016 dilakukan penarikan tunai 

sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan 

cek tunai dengan nomor 620186. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2016 dilakukan 
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penyetoran sebesar Rp. 84.000.000,,, (delapan puluh empat juta rupiah) ke rekening 

Giro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV DJanur Unitylalu dUakukan penarikan 

sebesar Rp. 90.679.445.", (sembi/an puluh enam ratus tujuh puluh sembilan ribu 

empat ratus empat puluh lima rupiah), sehing!}a saldo terakhir pada rekening Giro 

BRI nomor 0169.01.003228.30.8 an CV Djanur Unity adalah sebesar Rp. 450.642 

(empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah); 

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 F.~bruari 2016 terdakwa Zona (Perkara 

terpisah) memperoleh imbalan berupa uang SE~nilai Rp. 20.000.000,- dari Terdakwa 

Tommy Andika Janur yang kemudian dibelikan 1 L1nit sepeda motor merek Suzuki 

Type FU 150 SCD3 warna hitam dengan nomor polisi BH 2959 UN; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pE!rtimbangan terse but diatas maka 

perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur Menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana, dellgan demikian perbuatan yang 

dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tersebut oleh perbuatan 

Terdakwa; 
~-., 

£~d.:~~~ang MelakU,kan. Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan 

r . .: ,'1/, \ ~.t",rbuatan Itu, 

~
lf j"':'",;, "'.'~enimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan 

\'0!~?:IP.-,J~¥er)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur 

~d,aft peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh 
~.:" 

me/akukan (doen plegen) yaitu orang yang mEmyuruh orang lain untuk melakukan 

peristiwa pidana dan yang maksud unsur "orang yang turut me/akukan 

(medepleger)" dapat diartikan "bersama-sama me/akukan" sedikitnya ada dua 

orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukaan 

(medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan 

perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dalri peristiwa pidana itu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta",fakta dipersidangan dan uraian 

sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan 

pidananya tidak send irian namun dilakukan seCClra bersama",sama dan bersepakat, 

yang menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa. petunjuk dan 

barang bukti bahwa berawal pada bulan Juni 2015 terdakwa Zona (Perkara terpisah) 

menjabat sebagai wakil Direktris CV. Djanur Unity sedangkan Ayu Anggraini 

sebagai Direktris yang membuka rekening padal. Bank BRI Cabang Muara Bungo 

Jambi selanjutnya pada bulan November 2015 saksi T erdakwa Tommy Andhika 
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Janur berangkat ke Malaysia dan pada saat berada di Malaysia Terdakwa Tommy 

Andhika Janur ada meminta kepada terdakwa Zona (Perkara terpisah) untuk 

mengirimkan nomor rekening BRI tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 

2016 terdakwa ZONA FEBRI NURZI sebagai Wakil Direktris CV Djanur Unity 

dihubungi oleh Christina Dwi Astuti selaku peuawai Bank Rakyat Indonesia kantor 

Cabang Muara Bungo yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 

CV Djanur Unity dengan nominal besar dan menanyakan darimana asal uang 

tersebut. Karena tidak mengetahuinya terdakwa Zona (Perkara terpisah) 

mengatakan akan menanyakan kepada Terdakwa Tommi Andika Janur terlebih 

dahulu Selanjutnya terdakwa Zona (Perkara tel'pisah) menelpon Terdakwa Tommi 

Andika Janur dan mernberitahukan ada uang dengan jumlah nominal besar masuk 

ke rekening BRI an CV Djanur Unity dan selanjutnya Terdakwa Tommi Andika Janur 

mengatakan sudah mengetahui hal tersebut, kemudian mengajak terdakwa Zona 

(Perkara terpisah) untuk pergi ke BRI Cabang Muaro Bungo keesokan harinya. 

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal24 Februari 2016 terdakwa Zona (Perkara 

terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Tommi Andika Janur mendatangi BRI 

Cabang Muaro Bungo dengan membawa cek rekening giro BRI dengan nomor 

,~.', .. ing 0169.01.003228.30.8. Setelah itu terdakwa Zona (Perkara terpisah) dan" ~ r(~ 
~fJ~r.~~~ Tommi Andika Janur menemui petugas BRI an Christina Dwi Astuti, 

r1.{2'~~l~~j~t~~~, terdakwa melakukan sejumlah transaksi :enarika~ dan tra~sfer dana dari 

~~ \ Cr.e~emn~rGlro nomor 0169.01.003228.30.8 an CV DJanur Unity. Penankan dana dan 

- \:a.:~!J~~.·.;f~n dilakukan atas nama terdakwa karena selaku Wakil Direktris terdakwa 

'~dk orang yang berhak melakukan pencairan dana pada rekening Giro BRI CV 
::-.....~;>.-.... ~ 
Djanur Unity. Transaksi yang dilakukan pada tanggal24 Februari 2016antara lain: 

Melakukan penarikan tunai sebesar Rp, 300.000,000,~ (tiga ratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 620182; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh 

juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan nornor 620183; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 7.300.180.000,- (tujuh milyar tiga ratus 

juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek tunai dengan 

nornor 620184; 

- Melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dengan menggunakan cek tunai dengan nomor 1320185; 

- Melakllkan penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke 

rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama AYU ANGGRAINI dengan nomor 

rekening 016001038268501; 
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Melakukan transfer (RTGS I Real TimE~' Gross Settlement) sebesar Rp. 

60.0..0.0.0..0.0.0.,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandirl KCP Asia Afrika 

(bandung) atas nama TUNKU RUSLI SUL 1 AN ZAINAL ABIDIN dengan nomor 

rekening 130.0.0.514000.0.3; 

Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.0.00..0.00.0.0.0.,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang 

Muara Bungo atas nama TOMMI ANDHIK.,!\ JANUR dengan nomor rekening 

0.273685594; 

~ 	 Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.0.0.0..0.0.0..0.0.0.,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang Muara 

Bungo atas nama TOMMI ANDHIKA ..IANUR dengan nomor rekening 

85250.26961 ; 

- Melakukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

1.0.0.0..0.0.0..0.00.,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Banyumas 

Wagon atas nama KASNI dengan nomor rekening 1390.0.16977690.; 

.::-~~kukan transfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

$''';d~~~~oo.ooo.. (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Kola 

~. t~/iW~~tera 8arat) atas nama ZULFAHMI Bin MUNIR dengan nomor rakening 

~::"1 \v<~gao.[J0925610.9' 

~\,~."Mel<fkukan tra~sfer (RTGS I Real Time Gross Settlement) sebesar Rp. 

~~«(o.o.o..o.o.o..~ (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening 8ank Central Asia 

Cabang Muara Bungo atas nama AYU ANC3GRAlNI dengan nomor rekening 

8525146657 ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 

Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, sudah terp€;,nuhi oleh perbuatan Terdakwa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan 

Lebih Subsidair Penuntut Urnurn terse but maka ~.emua unsur-unsur dakwaan Lebis 

Subsidair Penuntut Umum tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa maka 

dengan Clemikian menurut Majelis Hakim perbuatan T erdakwa telah terbukti dan 

kepada Terdakwa haruslah di pidana; 

Menirnbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan",keadaan yang 

terungkap di persidangan dimana pada diri T erdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf 

(Schulduitsluitingsgronden) yang dapat mengnapuskan kesalahannya maupun 

alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat 

melawan hukum dari perbuatannya maka oleh kar·ana itu T erdakwa haruslah dijatuhi 

pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; 
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Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan 

terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan 

pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut 

Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah 

ini; 

Bahwa penting dan beralasan hukum, untu~: memberi kesempatan sedemikiar. 


rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan 


perilakunya setelah ia menjalani pidananya ; 


Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan 


kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak 


dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaf<nya ; 


- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah 

untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah 

pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi ISlgi perbuatannya; 

Menimbang. bahwa dengan demikian ~l1ajelis Hakim berpendapat bahwa 

#l~,,?anya pidana yang akan dijatuhkan nantinya clipandang telah menimbulkan efek 

t*1~;i:d~h sesuai dengan nilai-nilai hukum serla keadilan; 

ri{2?'Q~·,)~>·~enimbangr bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa te\ah 

\~ t"qi~~t'lakan Penangkapan dan Penahanan yang sah. maka menurut ketentuan pasa\ 
,; ".., 

\:2 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP. maka lamanya Terdakwa mulai dari 

~:-'~~~kapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; 

Menimbang, bahwa karena saat ini Tordakwa berada da/am tahanan 

sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa 

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan 

agar T erdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pancucian uang yang menyatakan 

bahwa disamping pidana pokok ada juga pidan denda dimana pidana denda tersebut 

apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya 

akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan 

dipersidangan berupa : 

• 	 1 (satu) bundle fotocopy aplikasi pembukaan r~tkening produk dana perorangan 

Mandiri an KASNI; 
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• 	 1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an Kasni 

Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tan!~gaI26 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an Kasni 

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tangg,al 01 Maret 2017; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bar.k Mandiri an Kasni nom or rekening 

139-001697769-0; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Kasni NIK 3~02014605660003; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 

4617005128790389; 

• 	 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri an Kasni nornor rekening 139

001697769-0 dari tanggal17 November 2015 :;/d 07 Juni 2016; 

• 	 1 (satu) fembar fotocopy Aplikasi Pembukuan Rekening Koran Bank Mandiri 

Dana Perorangan an Zulfahmi Bin Munir tanggal 25 Agustus 2014 yang 

dilegalisir; 

• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rekening Koran an Zulfahmi Bin 

/{f:.~",::'M~ql!,tanggal 30 Mei 2016 yang dilegalisir; 
11;"_',' '. '" 
f5'/~"'4:,$(~mpat) lembar fotocopy rekening koran Bclnk Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

{(6 t.t:>:__'~~o'r~'rekening 9000009256109 dari tanggal24 Agustus 2014 sId 31 Desember 

\)t. ',,~.2015 yang dilegalisir; 

~~~rilPat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

-ff6mor rekening 9000009256109 dari tanggal 01 Januari 2016 sId 31 Mei 2016 

yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

Munir nomor rekening 9000009256109 tanggaJ 25 Februari 2016 dengan nilai 

transaksi Rp.800.000.000 (de\apan ratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2016 tentang 

pengiriman dari rekening rekening an Zulfahmi Bin Munir nomor rekening 

9000009256109 kepada Ipu Herlina SE Bank Mandiri Padang nomor rekening 

9000009256109 sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang 

dilegalisir; 

• 	 1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

Munir nomor rekening 9000009256109 tanggal 11 Maret 2016 dengan nilai 

transaksi Rp.1 00.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

• 	 1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandirl tanggal 11 Maret 2016 tentang 

penarikan tunai nomor rekening 9000009251)109 sejumlah Rp.100.000.000 

(seratus juta rupiah) yang dilegalisir; 
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• 	 1 (satu) rangkap asH perjanjian sewa men:rewa ruko - Ali Cante no 07 antara 

Affandi Minarno SE dan Tommy Andhika tanggal14 April 2016; 

• 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.80.000.000 (deJapan puluh juta rupiah) dar; an Tommy Andhika tanggal 14 

April 2016; 

• 	 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran deposit sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari an Tommy Andhika tanggal14 April 2016; 

• 	 1 (satu) rangkap perjanjian sewa rumah Samara 07 No.21 antara Sahamad dan 

Tommy Andhika tanggal17 April 2016; 

• 	 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRl Rp.15.000.000 (lima belas juta 

rupiah) tanggal 08 Maret 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI an Zona Febri kepada Ayu Anggraini 

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan norek 0160.01.038268.50.1 

,f<~:,tra,n'ggal 24 Februari 2016; 

~i.;-,,:;~~:irt¥\,emba~ slip pengiriman uang dalam~uar negeri I kliring Bank SRI kepada 

~ {4/<~~' Andhlka BNI cabang Muara Bungo no rek 0273685594 senllal 

::..o'''\~,:r'1.pO~.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2016; 
.,~ .y, 1/ 

~'1~(11~ lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI kepada 

~rtu Rusli Sultan Abidin Bank MAndir kcp Asia Afrika Bandung no rek 

1300051400003 senUai Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 

24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Kasni Bank Mandiri Parum Kamal Banyumas no rek 1390016977690 senilai 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggaJ 24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamfluar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Tommy Andika Bank SCA Muara Bungo no rek 8525026961 senilai 

Rp.1.000.030.000,,,, (satu miliar tiga puluh ritu rupiah) tanggal24 Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam.'luar negeri I kliring Bank BRI kepada 

Ayu Anggraini Bank BCA Muara Bungo no rek 8525146657 senilai 

Rp.2.500.030.000,- (dua miliar lima ratus jllta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 
Februari 2016; 

• 	 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank SRI kepada 

Zulfahmi Bin Munir Bank Mandari Padang no rek 9000009256109 senUa; 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2016; 
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• 	 1 (Satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29 Februari 2016 

" 	 dengan pengirim an Tommy Andika norek 0273685594 kepada Ayu Anggraini 

BNI Talang Banjar Jambi sejumlah Rp.40IJ.000.000 (empat ratus juta rupiah); 

• 	 1 (Satu) slip pemindah dana rekening SCA tanggal 26 Februari 2016 dari Ayu 

Anggraini norek 8525146657 kepada brc Java CV dengan norek 8005005554 

seJumlah Rp.2.280.000.000,- (dua mUiar ctua ratus delapan puluh juta rupiah); 

• 	 1 (Satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Feb 2016 

dari Tommy Andhika norek 8525026~'61 kepada Ayu Anggraini sejumlah 

Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan BNI tanggal 03 Maret 2016 an Tommy 

Andhika norek 0273685594 kepada Rina Marlina BNI Jakarta Rp.150.000.000,

(seratus lima puluh juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an Tommy 

Andhika norek 0273685594 kepada Masrukin BNI .Jakarta Rp.150.000.000,

(seratus lima puluh juta rupiah); 

• 	 1 (satu) lembar formulir Pengiriman uarg BNI tanggal 01 April 2016 dengan 
" 

£~~z:~,~engirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda HAsibuan BTN cabang Jambi 

/'$~\_~1~1ek 0016101500440887 Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta 

q;' /~( '-'\)i~ah);
(I ~:'iI t\, ,:7 ~ '.. .
t) \r'\f~ \ ~I atu) lembar formultr Penglrlman uang BNI tanggal 06 April 2016 dengan 


\, . l~ngirim 	an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda Hasibuan BTN cabang Jambi -- fl' ,J 
~;·:;~.~f'norek 0016101500440887 Rp.260.000.00C,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); 

• 	 1 (Satu) bundle struk ATM SCA dan BNI; 

• 	 1 (Satu) bundle struk transaksi melalui Mesin Elektronik Data Captive (EDC); 

• 	 1 (satu) bundle cek BRI norek 0160.01.003228.30.8 an CV Janur Unity; 

Menirnbang, bahwa barang buktini oleh karena tidak diperlukan lagi 

dalam pembuktian perkara ini dan hanya berupa surat yang tidak perlulagi 

dikembalikan kepada orang lain, maka terhcldap barang bukti ini tetap terlampir 

dalam berkas perkara; 

• 	 1 (satu) unit mobil Daihatsu model pick JP type 8401 RP-PRMEJJ-HA wrana 

hitam silver tahur. 2012 dengan nosin Dl13286 dan norang 

MHKP3BA1JCK040641 noreg BE9708CH oan 1 (satu) buah BPKB an PT Serasi 

Auto Raya beserta 1 (satu) buah STNK an PT Seras; Auto Raya dan 1 (satu) 

buah kartu uji berkendaraan; 
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" 


• 	 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model sedan lype minibus 1.8L SE AfT warna abu

abu silver metalik 2012 noreg B1257 TRD beserta 1 (satu) buah BPKB an pemilik 

PT Berlian Abadua Satu dan 1 (satu) buah STNK an PT Berlian Abadua Satu; 

• 	 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna abu-abu silver metalik 2012 dengan noreg 

BH 777 TM beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK an Syamsul 

Bahri; 

• 	 1(satu) unit kenderaan roda empat merk Toyota type Vios warna silver dengan 

nomor Polisi B 1297 SAD beserta 1 (satu) buah kunci; 

• 	 1 (Satu) unit handphone Iphone 5s warna gold; 

• 	 1 (Satu) unit sepeda motnr '/':nl:r';1 warna nerah noreg BH 2711 UN; 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan lJang hasil 

kejahatan yang diperoleh dari PT. Fantastic, maka terhadap barang bukti ini 

dikembalikan kepada PT. Fantastic. 

• 	 1 (Satu) buah buku rekening BNI cabang lVluara Bungo an Tommy Andika Janur 

norek 0273685594; 

~7:;:,~"~~~:J (Satu) buah buku rekening BCA cabang Muara Bungo an Tommy Andika Janur 
~." .'_' ,r > '.' 

f~~7~.. "':7~'~ek 8525026961;

(l.(.r(1~.~.£,.l.'.A~.. tu) buah kartu Debit Platinum BNI warna hitam nomor 5198930030037898; ....f l:\r--,"' ~ !' tu) buah kartu Debit Platinum BNI ~ama hitam nomar 5198932850033031; 

'::~Cl ..f. { ~&atu) buah kartu paspor BCA warna silver"; 
'%. /./~ "~:;;..~..:~o:p7 Menimbang, bahwa terhadap barang bul<ti in; oleh karena tidak diperlukan lagi 

dalam perkara ini dan juga merupakan alat untuk melakukan kejahatan transaksi, 

maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdclkwa dijatuhi pidana dan sebelumnya 

T erdakwa tidak mengajukan permohonan p,~mbebasan dari pembayaran biaya 

perkara, maka menu rut ketentuan dalam pasal.222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa 

harus dibebankan untuk membayar biaya peri<ara yang besarnya akan ditentukan 

dalam diktum Putusan ini ; 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidan.l terhadap did Terdakwa 

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang 

memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut: 

Keadaan yang memberatkan : 


- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia; 
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- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukun~, program Pemerintah dalam rangka 

memberantas tindak pidana Pencucian uang; 

- Bahwa perbuatan saksi korban menderita kenlguan; 

Keadaan yang meringankan : 


- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; 


- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; 


- Bahwa Terdakwa bersikap sopan; 


- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar 


jalannya proses persidangan ; 


- Bahwa T erdakwa mengaku belum pernah dihllkum ; 


Menimbang. bahwa berdasarkan pertimiJangan keadaan yang memberatkan 

dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim 

hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang 

tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal 

dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di fasakan Adil; 
.. "-~-

/':::'~'~~. < ~-. {. 

/~1<.x,c<~Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 

(13 \2:(t~Jin~~~nCegahan dan Pemberantasan Tind~i,k Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 
.' /i t "::~"." ~-", .I ",,* 

\:t \ \.~.5.. -.'ia.·Y.:~..... t~(t) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 
\,\a,'TahlJf1 ;1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan~ ~~eferitu'an hukum lain yang berkaitan dengan pel'kara ini ; 

MENGADILI 
1. 	 Menyatakan Terdakwa TOMI ANDHIKA JANUR tldak terbukti secara sah dan 

meya!<:inkan bersalah melakukan tindak pid;.:ma sebagaimana dakwaan Primair 

dan Subsidair Penuntut Umum; 

2. 	 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair 

Penuntut Umum; 

3. 	 Menyatakan Terdakwa TOMI ANDHILA ..IANUR terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersafah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama 

menerima atau menguasai penempatan l pentransperan harta kekayaan 

yang diketahui atau patut diduganya dari hasil tindak pidana" sebagaimana 

dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum; 

4. 	 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOM~ ANDHlKA JANUR dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar 
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Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;3pabila denda tidak dibayar diganti 

dengan hukum kurungan selama 3 (tiga) bul:an; 

5. 	 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidara yang dijatuhkan ; 

6. 	 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 

7. 	 Menetapkan Barang bukti berupa : 

1 (satu) bundle fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana 


perorangan Mandiri an KASNI; 


1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an 


Kasni Rp.400.000.000 (em pat ratus juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016; 


1 (satu) lembar fotocopy penarikan dana Bank Mandiri cabang Wangon an 


Kasni Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 01 Maret 2017; 


1 (satu) lembar fotocopy buku tabun£an Bank Mandiri an Kasni nomor 


rekening 139-001697769-0; 


- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Kasni NIK 3302014605660003; 

~~c~~7:;>,,1 (satu) lembar fotocopy kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 
ty "-'r"-' '",", 

('97~:., .. ~~\~ 7005128790389; 

Ifi. {I"! ~:::(satu) bundle rekening koran Bank Mandiri an Kasni nomor rekening 139

~\. 901697769-0 dari tanggal17 November 2015 sId 07 Juni 2016; 

,,,., ,.":" /,(satu) lembar fotocopy Aplikasi Pembl. kuan Rekening Koran Bank Mandiri 

~'~:._.« Dana Perorangan an Zulfahmi Bin Munir tanggal 25 Agustus 2014 yang 

dilegalisir; 

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rekening Koran an Zulfahmi Bin 

Munir tanggal 30 Mei 2016 yang dilegalisk; 

- 4 (empat) lembar fotocopy rekening korar Bank Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

nomor rekening 9000009256109 dan tanggal 24 Agustus 2014 sId 31 

Desember 2015 yang dilegalisir; 

- 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an Zulfahmi Bin Munir 

nomor rekening 9000009256109 dari tanggal 01 Januari 2016 sId 31 Mei 

2016 yang dilegalisir; 

1 (satu) lembar fotocopy rincian history relcening Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

Munir nomor rekening 9000009256109 tanggal25 Februari 2016 dengan nilai 

transaksi Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2016 

tentang pengiriman dari rekening rekening an Zulfahmi Bin Munir nomor 

rekening 9000009256109 kepada Ibu Herlina SE Bank Mandiri Padang nomor 
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", 

rekening 9000009256109 sejumlah R,:>.800.000.000 (delapan ratus juta 

rupiah) yang, dilegalisir; 

1 (satu) lembar fotocopy rincian history rekening Bank Mandiri an Zulfahmi Bin 

Munir nomor rekening 9000009256109 tanggal 11 Maret 2016 dengan nilai 

transaksi Rp.1 00.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilegalisir; 

1 (satu) fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal11 Maret 2016 tentang 

penarikan tunai nomor rekening 9000009256109 sejumlah Rp.100.000.000 

(seratus jutarupiah) yang ditegalisir; 

1 (satu) rangkap asli perjanjian sewa menyewa ruko - Ali Cante no 07 antara 

Affandt Minamo SE dan Tommy Andhika ":anggal 14 April 2016; 

1 (Satu) tembar kwitansi pembayaran sewa ruko Ali Cante no 07 sebesar 

Rp.BO.OOO.OOO (delapan puluh juta rupiah) dari an Tommy Andhika tanggal14 

April 2016; 

1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran deposit sewa ruko Ali Cante no 07 

sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari an Tommy Andhika tanggal 14 

April 2016; 

1 (satu) rangkap perjanjian sewa rumah Samara 07 No.21 antara Sahamad 
,.~~~ 

.#<:>li'::~fl.Tommy Andhika tanggal17 ApriI201/); 
v,'/ ". r~. • 

IJ/:~:\+;~~~l~~~'l;l) lembar bukti transfer melalui AT~I BRI Rp.15.000.000 (lima belas juta 

r~ i"'~'( .~~~.ttipiah) tanggal OB Maret 2016; 

\:~),.r_ 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI an Zona Febri kepada Ayu Anggraini 

\;, tt, ' ". Rp.3()0.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jengan norek 0160.01.038268.50.1 

tanggal24 Februari 2016; 

1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Tommy Andhika BNI cabang Muara Bungo no rek 0273685594 senilai 

Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga pU1Lih ribu rupiah) tanggal 24 Februari 

2016; 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Tunku Rusli Sultan Abidin Bank MAndiri kcp Asia Afrika Bandung no 

rek 1300051400003 senilai Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) 

tanggal24 Februari 2016; 

1 (satu) lembar slip pengiriman uang dcllam/luar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Kasni Bank Mandiri Parum Kamal Banyumas no rek 1390016977690 

senilai Rp.1.000.030.000,- (satu mUiar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 

Februari 2016; 

1 ,(satu) lembar slip pengiriman uang d~llamlluar negeri I kliring Bank SRI 

kepada Tommy Andika Bank SCA Muara Bungo no rek 8525026961 senilai 
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Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 

2016; 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalamlluar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Ayu Anggraini Bank BCA Muara Bungo no rek 8525146657 senilai 

Rp.2.500.030.000,- (dua miliar lima ratu:, juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 

24 Februari 2016; 

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang oalamlluar negeri I kliring Bank BRI 

kepada Zulfahmi Bin Munir Bank Mandari Padang no rek 9000009256109 

senilai Rp.1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 

Februari 2016; 

1 (Satu) lembar formulir pemindahbukuar Bank BNI tanggal 29 Februari 2016 

dengan pengirim an Tommy Andika norek 0273685594 kepada Ayu Anggraini 

BNI Talang Banjar Jambi sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah); 

1 (Satu) slip pemindah dana rekening BCA tanggal 26 Februari 2016 dari Ayu 

Anggraini norek 8525146657 kepada brc Java CV dengan norek 8005005554 

sejumlah Rp.2.280.000.000,- (dua rniliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 

6~,~~0:tiSatu) lembar slip pemindahan dana cmtar rekening BCA tanggal 26 Feb 

1(.:::j<,~s::~...;{&1~ dari Tommy Andhika norek 8525026961 kepada Ayu Anggraini sejumlah 
If ~~~. l :,-- i : -~';;!"'t .... ~.:-;y-~ 

~. ~~.; .. ':?~!1:R1f~00.000.000 (enam ratus juta rupiah); 

1\ '1J(~atu) lembar formulir pemindahbukuan BNI 
)\1'.,-/1 

tanggal 03 Maret 2016 an 

,l,!!if;~tnmy
-; ~.' 1, 

Andhika norek 0273685594 k·epada Rina Marlina BNI Jakarta 

",::-,~7Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ~upiah); 

- 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan BNI tanggal 03 MAret 2016 an 

Tommy Andhika norek 0273685594 kepada Masrukin BNI Jakarta 

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); 

- 1 (satu) lembar formulir Pengiriman uang BNI tanggal 01 April 2016 dengan 

pengirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda HAsibuan BTN cabang 

Jambi norek 0016101500440887 Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat 

juta rupiah); 

1 (satu) lembar formulir Pengiriman uang BNI tanggal 06 April 2016 dengan 

pengirim an Ayu Anggraini kepada Wahyu Nanda Hasibuan BTN cabang 

Jambi norek 0016101500440887 Rp.260,000.000,- (dua ratus enam puluh 

juta rupiah); 

1 (Satu) bundle struk ATM BCA dan BNI; 

1 (Satu) bundle struk transaksi melalui Mesin Elektronik Data Captive (EDC); 

1 (satu) bundle cek BRI norek 0160.01.003.228.30.8 an CV Janur Unity; 

Kesemuanya terlampir dalam berkas perkal'a; 
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1 (satu) unit mobil Daihatsu model pick lip type S401 RP-PRMEJJ-HA wrana .. 

hitam silver tahun 2012 dengan nosin DL 13286 dan norang 

MHKP3BA1JCK040641 noreg BE9708CH dan 1 (satu) buah BPKB an PT 

Serasi Auto Raya beserta 1 (satu) buah STNK an PT Serasi Auto Raya dan 1 

(satu) buah kartu uji berkendaraan; 

1 (satu) unit mobil Mitsubishi model sedan type minibus 1.8L SE Aff warna 

abu-abu silver metalik 2012 noreg B1257 TRD beserta 1 (satu) buah BPKB an 

pemilik PT Berlian Abadua Satu dan 1 (satu) buah STNK an PT Berlian 

Abadua Satu; 

1 (satu) unit mobil Honda BRV warna abu-abu silver metalik 2012 dengan 

noreg BH 777 TM beserta 1 (satu) buah 13PKB dan 1 (satu) buah STNK an 

Syamsul Bahri; 

1 (satu) unit kenderaan roda empat merk Tc·yota type Vios warna silver dengan 

nomor Polisi B 1297 SAD beserta 1 (satu) buah kunci; 

1 (Satu) unit handphone Samsung Duos lipat warna hitam; 

a~:"~:n·?;~.'(satu) unit hand phone Iphone 5s warna gold; 

ti~;i,<;'":,1':~~;atu) unit sepeda motor Yamaha warna merah noreg BH 2711 liN; 


'I ~:; I .j ....i(esemuanya dikembalikan kepada PT. Fantlstic; 


V~" ' 1 (Satu) buah buku rekening BNI cabang Muara Bungo an Tommy Andika 


,\ 	t.:, .... Janur norek 0273685594; 
~. 	 " . ;;;" .,')! 

". -"":';~/1 (Satu) buah buku rekening BCA cabang Muara Bungo an Tommy Andika 

Janur norek 8525026961; 

1 (satu) buah kartu Debit Platinun BNI warna hitam nomor 

5i98930030037898; 

1 (satu) buah kartu Debit Platinum BNI warna hitam nomor 

5198932850033031; 

- 1 (satu) buah kartu paspor BeA warna silver: 


Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan; 


8. 	 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,

(lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maielis Hakim 

Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017, oleh kami 

Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polo!:;ia Destiny, S.H. dan Iman Budi 

Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tang gal 16 

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm. 



Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota-tersebuj 

dengan dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilal 

Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung,S.H Penuntut Umum pad( 

Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya; 

Hakim-hakim.8r!ggota, Hakim Ketua, 

I -  ~to-:-

Hera Polosia D~§!iny, S.H. Lulkifli, S.H.tM.H . 
.-,. ~ 

A~ ~. 

~ 

~ci to ~ 

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. 


Panitera Pengganti, 


Saryo Fernando, S.H. 
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