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PUTUSAN
Nomor : 86 /PID/2010/ PTR

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA "

Pengadilan   Tinggi   Pekanbaru   di   Pekanbamu,   yang   memeriksa   dan

mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umumgl.Lahir

enis kelamin

ngsaan

at tinggal

RAJA FADLI  BIN RAJA SARKAN ALIAS DELl   ;

Teluk Pundur lnhil   ;

21   Tahun /24 0ktober  1988 ;

Laki-laki  ;

Indonesia ;

Teluk    Labuh     RT.03         RW.03    Desa    Durai

Agama

Pekerjaan

Kecamafan Durai  ;

:           Islam  ;

Wiraswasta   ;

=11

#rdakwaditahanberdasarkansuratpenntahpenetapanpenahanan;
1.   Penyidik , sejaktanggal 30  Juli  2009 sampai dengan   tanggal   18  Agustus

2009 ;                                                                                                                                 ,\

2.   Perpanjangan   oleh   Kepala   Kejaksaaan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun,

sejak tanggal   19 Agustus   2009   sampai dengan   tanggal   27   September

2009 ;

3.   Perpanjangan   Ketua   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun,   sejak

tanggal 28 Sep®mber2009  sampai dengan    27  0ktober 2009 ;

4.Penuntut...........



4.   Penuntut Umum, sejak tanggal    27 0ktober  2009  sampai dengan  tanggal

15   Nopember 2009 ;

5.   Hakim   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun   ,   sejak   tanggal      05

Nopember   2009   sampai dengan     tanggal  04 Desember  2009 ;

6.   Perpanjangan  Wakil     Ketua  Pengadilan     Negeri  Tanjung  Balai  Karimun,

sejak  tanggal   05   Desember  2009  sampai dengan  tanggal     02 Februari

2010  ;

7.   Hakim     Pengadilan   Tinggi   Pekanbaru,   sejak  tanggal     28  Januari  2010

r- mpai dengan  tanggal  26 Februari 2010 ;

anjangan penahanan  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak

gal 27 Februari 2010  sampai dengan  tanggal 27 April 2010 ;

PENGADILAN TINGGl tersebut :

Tolah mombaca : -------------------------------- ~-

Surat    Penetapan wakil Ketua    Pengadilan  Tinggi    Pekanbaru  tanggal    31

Maret   2010    Nomor:  86/PID/2010/PTR   Tentang    penunjukan    Majelis

Hakim    yang    memeriksa    dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun   tanggal 28

Januari     2010   Nomor:   198/Pid.Braoo9/PN.TBK   ,   yang   amamya   berbunyi

sebagai berikut :  --

1.       Menyatakan terdakwa RAJA FADLI BIN RAJA SARKAN ALIAS DELl,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana " Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama "; -----

2.       Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa     RAJA  FADLI   BIN   RAJA

SARKAN ALIAS DELl  tersebut dengan pidama mati  ; -------------

3.Memerintahkan...........



3.      Memerintahkan   Terdakwa   tetap   ditahan   dalam   Rumah   Tahanan

Negara  ; -----------------------------------..-----.-.------------

4.    Menetapkan barang bukti berupa : ----

I     1   (satu)         bilah      celurit         bergagang   kayu   yang   berlubang   pada

gag a ng nya ; ...--------.---------------------------------------------
Dirampas untuk dimusnahkan ;

I     1  (satu) buah tutup fiber warna merah bertuliskan  DURAI   No.4 ; ----

I     1  (satu) unit senter wama merah muda berles kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
I     Uang tunai sebanyak  Rp. 48.000,0 (empat puluh delapan ribu rupiah) ;--

I     2  (dua)    buah  kasur  terdiri  dari  1   (satu)  buah  tilam  warna  biru  yang

bermotif bunga yang terdapat noda darah kering   dan  satu   buah spring

ed warna krem bermotif bunga ;
I (dua)  buah  bantal terdiri  dari  1  (satu)  buah  bantal  bersarung  putih  les

ijau, kuning,  biru dan pink yang ada noda darah kering serta satu buah

bantal be rsa ru ng krem ; ---------------------------------.--.-..------.
I     2  (dua)  buah  dompet  terdiri  dari  1   (satu)  buah  warna  abu-abu  merk

Planet  Ocean     dan   1   (satu)  buah     dompet  kulit  warna  hitam  merk

BRAUN  BUFFEL ;

I     1  (satu)  Iembar baju  kaos berkrah warna putih dengan  motif garis-garis

abstrak   warna   hijau   dan   biru      pada   bagian   dada   dan   punggung

berlubang merk Crocodie Sport ; ----------------------------
2  (dua)  Iembar  celana  dalam  terdiri  dari    satu   lembar  celana  dalam

warna  hijau  merk  GT  Man  ukuran  L  yang  dipakai  oleh  LIE  MENG Als.

LIE  HUAT  dan  satu  lembar  celana  dalam  warna  kuning  merk  Calvin

Klein    yang  terdapat  bercak  darah  bagian  dalam  depan  yang  dipakai

S U KE N G ; ----------------------- ~ ---------------------------------
I     1   (satu)   buah  BH  warna  merah  muda  ukuran   34  yang  dipakai  oleh

S U KE N G ;  -------------------------------------------------------------
Dikembalikan kepada ahli waris korban ;

5        Membebankan    Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

3.Akta............



3.   Akta  permintaan  banding  dari  Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  masing-

masing     tanggal      28   Januari   2010   dan   tanggal   1   Februari   2010   Nomor:

4/Akfa.Pid/2010/PN.TBK  ,  yang  dibuat  dan  ditandatangani       oleh  U.RAMBE,

SH.  Panitera / Sekretaris   Pengadilan     Negeri Tanjung  Balai  Karimun,     yang

menyatakan            bahwa     Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum     tersebut

menyatakan banding terhadap       putusan     Pengadilan    Negeri Tanjung Balai

Karimun  tanggal 28 Januari 2010   Nomor:  198/Pid.B/2009/PN.TBK  :

4.   Akta  pemberitahuan  permintaan  banding  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  dan

kepada  Terdakwa   masing-masing     tanggal      3   Februari  2010   Nomor:   04/

Akta.Pid/ 2010 /PN.TBK   secara baik dan sempuma ;

5.   Bahwa  Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum   dalam perkara ini tidak ada

mengajukan memori banding    ;

Surat pemberitahuan  untuk  mempelajari  berkas  perkara baik untuk terdakwa
upun       Jaksa          Penuntut         Umum     tanggal  9  Maret  2010     Nomor  :

U9/189/HN.01.10/Ill/2010,        oleh        U.RAMBE,SH.        Panitera/Sekretaris

gadilan Negeri Tanjung Balai Karimun     ;

h membaca pula ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut diatas yang

berbunyi sebagai berikut : ~ --------------------------------

AIINAAIIN  ..

KESATU

PRIMAIR

----   Bahwa  Terdakwa  RAJA  FADLI  Bin  RAJA  SARKAN  Als.  DELl  bersama-

sama  atau  bertindak  sendiri-sendiri  dengan  Saksi   RAJA  SYAHRIAL  Bin   RAJA

MUJAHAR Als.  HERMAN Als. WAK ANCAP dan saksi  FAHRUL RUZI  Bin ABDUL

RAHMAN Als.  PAK ITAM  (mereka terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) pada

hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 00.30 Vvlb atau setidak-tidaknya pada

waktu  lain  dalam  bulan  Juni  2009  bertempat  didalam  sebuah  rumah  kediaman

milik LIE MEN Alias  LIE HUAT (korban) di Telaga Tujuh  RT.02 RW.01  Desa  Durai

Kecamatan  Durai  Kabupaten  Karimun  atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain

yang.............



yang   masih  termasuk  dalam  daerah   hukum   Pengadilan   Negeri  Tanjung   Balai
Karimun   yang   berwenang   memeriksa   dan   mengadili   perkaranya   melakukan,

menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan

direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah

melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----    Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  diatas  Terdakwa

DELl terlebih dahulu  pada hari  Kamis tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 23.00 Wib

mendatangi  saksi  WAK    ANCAP  dan  saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa

dalam   berkas   perkara  terpisah)   yang   sedang   tidur-tiduran   dibawah   sebatang

pohon  Pelam"angga,  sambil  berkata  " Ada  can  ni dan  kita  masuk  kerumah  LIE
HUAT  dia  hanya  tinggal  berdua  aja  dengan  anaknya,  ayolah,  dulu  saya  pernah

ke   rumah   itu   dan  mendapatkan   uang   Rp.13.000.000,-  (tiga   belas  juta

h).  Karena  tergiur  maka  ajakan  tersebut  disefujui  Saksi  WAK  ANCAP  dan

FAHRUL RUzl  (mereka terdalowa dalam  berkas perkara terpisah) lalu pergi

ah  masing-masing  untuk mempersiapkan   peralatan diahtaranya mengganti

u yang

s>b tsj`  ..I,,

sedang dipakai  Saksi  FAHRUL RUZI  ITerdakvra dalam berkas perkara

terpisah)  dengan  baju  jelek  warna  hitam,  celana  pendek,  mengambil  baju  kaos

warna  hitam  untuk  dijadikan  penutup  muka  dan  mengambil  1  (satu)  bilah  Clurit

ang  digunakan  sebagai  senjata.   Sedangkan  Saksi  WAK    ANCAP  ITerdakwa

lam berkas perkara terpisah) mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju

otor  warna hitam,   celana  pendek,   mengambil   baju   kaos  wama  hitam   untuk

dijadikan penutup muka. Setelah itu Saksi WAK ANCAP dan Saksi FAHRUL RUzl

(mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  falu  berjalan  bersama-sama
menuju  kerumah  kosong  beriarak  kurang  lebih  100  (seratus)  meter dari  rumah  /

bengkel  LIE HUAT (Korban) sambil memegang  1  (satu) bilah clurit  dan membawa

baju  kaos  wama  hitam  yang  diletakkan  di  pundak.  Sampai  di  Tujuan  temyata

Terdakwa  DELI  sudan  ada  menunggu  mereka,  setelah  berkumpul  lalu  Terdakwa

DELI membuat rencana lagi dengan berkata " kalau LIE HUAT melawan kita habisi

aja.  pokoknya  LIE  HUAT malam  ini  kita habisi saja a atas  rencana tersebut Saksi

WAK ANCAP dan  Saksi  FAHRUL RUzl  (mereka terdakwa dalam  berkas perkara

terpisah) menyetujuinya.  Karena telah ada kesepakafan atas rencana tersebut lalu

mereka   secara   bersama-sama   memasangkan   bau   yang   telah   dipersiapkan

dengan  cara  mengikat  ke  kepala  masing-masing sehingga yang tampak hanya

mata.........'....
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mata, lalu   Saksi WAK ANCAP dan Saksi FAHRUL RUzl (mereka terdakwa dalam

berkas perkara terpisah) serta Terdakwa DELI dengan hati-hati pengi berialan kaki

secara   pelan-pelan   menuju   kearah   pelantar  dirumah   kosong   dan   selanjutnya

menyebrang  ke  arah  pelantar  rumahfoengkel  untuk  menuju  ke jendela  belakang

bengkel  LIE  HUAT    (  Korban  ).  Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat

teTjangkau  oleh  tangan  Terdakwa    DELI  yang  dimasukkan  melalui  ce]ah  lubang

antara  atap  dan  dinding  kayu  diatas  jendela,  lalu  Terdakwa  DELl       menyuruh

Saksi   WAK ANCAP dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka terdakwa dafam  berkas

perkara   terpisah   )   mengangkat   kedua   kakinya   keatas   sehingga   badannya
terangkat   dan   tangan   Terdakwa   DELI   dapat   mencapai   kedua   kunci   serta

membukanya  dart  dalam    dengan  cara  menarik  kunci  ke  arah  afas  dan  setelah

terbuka  lalu  Saksi  FAHRUL  RUzl  (  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

ergeser  kesamping     untuk  membuka  kunci  jendela  dengan  cara  yang  sama.

elah  kedua  kunci    jendela  belakang  rumah/bengkel  LIE  HUAT     (   Korban  )

ebut terbuka,  lalu daun jendela dapat dibuka dengan  cara  mendorong  kearah

dan Saksi FAHRUL RUzl ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) masuk

dalam rumahfoengkel. Sampai dalam bengkel   Saksi FAHRUL RUzl ( terdakwa

berkas   terpisah   )   berganti   menopang   daun   jendela   tersebut   keatas,

ingga secara bergantian Saksi WAK ANCAP ( terdakwa dalam berkas perkara

isah   )   dan   Terdakwa   DELl       masuk   kedalam   rumah   /   bengkel   sambil

nutupnya  kembali.   Sampai  dalam  mumahfoengkel  yang  sedang  ge]ap  hanya

endapat cahaya dari  luar tersebut,  Ialu  saksi  FAHRUL  RUzl  ( Terdak`^ra dalam

berkas  perkara terpisah  )    memberikan  1  (satu)  bilah  Celurit kepada  Saksi WAK

ANCAP  ( terdakwa  dalam  perkas  perkara terpisah  ).  Setelah  itu  Terdakwa  DELl

menyampaikan  rencana  untuk   membunuh  LIE  HUAT (  Korban ),  Saksi  FAHRUL

RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  ditugaskan  memegang  kedua

tangan  LIE  HUAT  (  Korban  ),  Saksi  WAK  ANCAP     (  Terdakwa  dalam  berkas

perkara terpisah ) bertugas memegang leher LIE HUAT  ( korban )  dan Terdakwa
DELl   sendiri   bertugas   memegang   kedua   kaki   LIE   HUAT   (Korban   ).   Setelah

sepakat  lalu  Saksi  WAK  ANCAP  (  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

berjalan bersama -sama Saksi  FAHRUL RUZI ( Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah   )  serta  Terdakwa   DELl   yang   secara   pelan-pelan   menuju   keruangan

tengah rumahfoengkel dan melihat LIE HUAT (Koban ) sedang tidur diatas 1  (satu)

buah kasur dengan posisi  miring kearah kanan, sedangkan anak gadisnya JUANA

Alias  SUKENG ( Korban )  sedang  tidur diatas 1  (satu) buah kasur dalam sebuah

kamar........''....



kamar  yang   tidak  terkunci  dengan   posisi  terlentang.   Selanjutnya   Saksi  WAK

ANCAP  bersama -sama dengan Saksi  FAHRUL RUzl  ( mereka terdakwa dalam

berkas  perkara  terpisah  )  dan  Terdakwa  DELl  langsung  menyergap  LIE  HUAT

(Korban ) dengan sekuat tenaga. Sesuai rencana Saksi FAHRUL RUZI ( Terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah  )  bertugas  dari  sebelah  Kanan  memegang  dan

menyatukan  kedua  tangan  LIE  HUAT  (  Korban  )  sambil  menghimpit  badannya,

Saksi WAK ANCAP ( Terdakwa dalam berkas perkara teTpisah ) segera mengapit

leher  LIE  HUAT  (Korban  )     dengan  Lengan  kanan  sambil  menekan  bahagian

belakang  leher  kearah  Dadanya,  sedangkan  tangan  Kirinya  memegang  1  (satu)

bilan  Celurit.  Pada  saat bersamaan  Terdakwa  DELI  sendiri  bertugas  memegang

dan  menekan  kedua  Lutut sambil duduk diatas  kedua  Kaki  LIE  HUAT  (Korban  ).

Walaupun    dalam    kondisi   yang    kritits    namun    uE    HUAT   (Korban)    sempat

e[akukan  perlawanan dengan cara meronta dan menjerit dengan suara tertahan

ak keras ).  Setelah  LIE  HUAT (Korban) diam tak berdaya,  Ialu terdakwa  DELl

epaskan   pegangan   kedua  tangannya  dan  menyuruh  Saksi   FAHRUL  RUzl

rdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah  )     menjepit  kedua   kaki   LIE   HUAT

Korban ) dengan  kedua kakinya.  Setelah   itu Terdakwa  DELl  berpindah  ke arah

muka  sambil  menutup  mulut  LIE  HUAT  (Korban)  menggunakan  Tangan  Kirinya

memasukkan jari  telunjuk dan jari  tengah  tangan  kanannya  kedalam  lubang

```ts?

lung LIE HUAT (Korban) sambil menarik kearah alas dengan sekuat tenaganya,

hingga  hidung  LIE  HUAT (Korban  )  robek mengctuarkan  darah.  Karena  sedah

ak  bergerak  lagi  maka  saksi  WAK  ANCAP  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

erpisah  )  melepaskan  cekikkannya  pada  leher  LIE  HUAT  (Korban),  begitu  juga

halnya  dengan  saksi  FAHRUL  RUzl  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

yang melepaskan pegangan kedua tangannya dan berpindah untuk menutup muka
LIE HUAT (Korban ) yanh sudah lemas tapi masih bernafas dengan  1  (satu) buah

bantal sambil duduk diatasnya.  Selanjutnya Terdakwa  DELl  langsung  mengambil

uang  didalam  saku  celana  LIE  HUAT  (  Korban  ),  lalu  mengambil  1   (satu)  bilah

Celurit  yang  ada  dilantai  dan  bersama  Saksi  WAK  ANCAP  ITerdakwa  dalam

berkas perkara terpisah )   membawanya kedalam kamar SUKENG (Korban)   yang

pada  saat  itu  sedang  tidur.  Sedangkan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (Terdakwa  dalam
berkas  perkara  terpisah  )  tetap  duduk  menggunakan  1  (satu)  buah  bantal  yang

diletakkan   diatas   muka   LIE   HUAT   (Korban).   Dart   luar   Saksi   FAHRUL   RUZI

(  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah     )  hanya  mendengar  suara  jeritan
SUKENG  (Korban)   yang   tertahan    (tidakkeras ), setelah kurang lebih 25 (dua

puluh.............
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puluh  lima  )  menit mereka didalam  kamar SUKENG  (Korban)  Ialu terdakwa  DELl

memanggil  dengan  cara  melambaikan  cahaya  senter  yang  dipegangnya  kearah

Saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  untuk  masuk

kedalam  kamar.  Setelah  masuk  kedalam  kamar  Saksi  FAHRUL  RUZI  (terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah   )  melihat  SUKENG  (Korban)     terlentang  tidak

bergerak hanya memakai baju tidur dan celana dalam serta terdapat 1  (satu) buah

bantal  diatas wajahnya dan  pada waktu  itu juga Terdakwa  DELl  menyuruh  saksi

FAHRUL  RUzl  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  memduduki  bantal

yang  ada  diwajah  SUKENG  (Korban),  ketika  itu  saksi  FAHRUL  ROzl  (Terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah  )  melihat  ada  bercak  darah  dipaha  kaki  kanan

SUKENG   (Korban)   hingga   membangkitkan   nafsu   birahinya   untuk   selanjutnya

me.emas  kedua  payudara  SUKENG  (Korban).  Setelah  itu  Saksi  FAHRUL  ROzl

( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengambil  1  (satu) buah Celurit yang

dilantai untuk dimasukkan dalam saku celananya dan kembali meremas kedua

udara  SUKENG  (Korban)  .  Sedangkan  Saksi  WAK ANCAP  (terdakwa  dalam

as  perkara  terpisah  )  dan  terdakwa  DELl  sibuk  membuka  lemari  serta  laci

g  terdapat  dalam  kamar  untuk  mencari  uang  dan  barang-barang  berharga
dengan menggunakan  1  (satu)  unit  senter.  Setelah    mereka  selesai  mengambil

barang,   lalu  saksi   FAHRUL  RUZI   ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

rsama  sama  dengan  saksi  WAK  ANCAP  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

isah)  dan  terdakwa  DELl  sepakat  untuk  membuang  kedua  mayat  tersebut

ut.   Selanjutnya   Saksi   FAHRUL   RUzl   (   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

;i+,±=,,,';-.,,Iisah  )    bersama  terdakwa    DELI  pergi  kebengkel  dan  membuka  pintu  dekat

dezj6ndeia jalan masuk, setelah terbuka saksi FAHRUL RUzl (terdakwa dalam berkas

perkara terpisah ) bersama Terdakwa DELl kemba[i keruangan tengah dan secara
bersama-sama  dengan  saksi  WAK  ANCAP  ITerdakwa  dalam  berkas  terpisah  )

mengangkat tubuh  LIE HUAT (Korban ) dengan  Leher LIE  HUAT (Korban)  namun

Saksi WAK ANCAP  ITerdakwa dalam berkas perkara terpisah ) tidak mau karena

takut,  lalu  Terdakwa  DELl  dengan  menggunakan  1  (satu)  bilah  Celurit  langsung

memotong  leher,  mengiris  lengan  kanan,  menusuk  dibawah  ketiak  kanan,  ketiak

kiri,    mengiris  dan  menyayat  beberapa  bahagian  di  tangan  LIE  HUAT  (Korban)

serta menurunkannya  hingga  hanyut dilaut.  Selanjutnya Terdakwa  DELl  menyryh

Saksi FAHRUL RUZI  ITerdakwa dalam berkas perkara terpisah )  untuk menaikan

bagian  kepala  SUKENG  (Korban)  keatas  1   (satu)  buah  tutup  box  piber  yang

dibantu  Saksi  WAK ANCAP  ITerdakwa dalam berkas perkara terpisah ),  setelah

naik  .' ..-.....-.



naik Terdakwa DELl menggunakan 1  (satu) bilah Celurit langsung memotong leher

dan menyayat-nyayat kedua tangannya, kedua kaki dan beberapa bahagian tubuh

lainnya  dengan  cara  setiap  bagjan  yang  akan  disayat terdakwa  DELI  menyuruh

menaikkannya keatas tutup box piber, setelah selesai mayat dilepas hingga hanyut

ke  laut.  Selanjutnya  sewaktu  kembali  ke  pantai Terdakwa  DELI   menyuruh  saksi

WAK ANCAP dan saksi  FAHRUL RUzl  ( mereka terdalowa dalam  berkas perkara

terpisah  )  untuk  melepas dan  membuang  baju,  celana  serta  penutup  muka yang

telah  dipakai  kelaut.  Selanjutnya  sampai  dipantai  dengan  hanya  menggunakan

celana   dalam   mereka   berjalan   kaki   dibawah   kolong/pelantar   rumah   menuju

gudang  ASA  untuk  mengembalikan  tutup  box  piber  yang  telah  djambil  Saksi
FAHRUL RUzl  (terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) ke tempat semula   dan

mengambil  barang  hasil  curian  yang  sebelumnya  diletakkan  diatas  box  piber.

telah  itu  Saksi  WAK  ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl    (  mereka  terdakwa

in berkas perkara terpisah ) serta Terdakwa DELl kembali lagi dengan berjalan

ketempat  semula  dibawah  pohon  Pelam"angga  dekat  rumah  saksi  WAK

AP   (terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah).   Sampai   dibawah   pohon

lem/Mangga     tersebut     mereka     bersama-sama     menghitung     uang     hasil

kejahatannya  yang  berjumlah  uang  Rupiah  sebanyak  Rp.1.500.000,-(satu  juta

lima ratus ribu rupiah),  uang Dolar Singapura $ 450 (empat ratus lima puluh Dolar

ingapura)  uang  Ringgit  Malaysia  sebanyak  RM.  450  (empat  ratus  lima  puluh

inggit Malaysia), 2 (dua) unit HP merk Nokia seri N 73 dan 6500, 2 (dua) bentuk

incin emas.  Setelah terkumpul lalu dibagi   Saksi FAHRUL RUzl (terdakwa dalam

berkas perkara terpisah) mendapat uang sebanyak Rp.  500.000.- ( lima ratus ribu

rupiah  )    serta  Dollar  Singapura  dan  Ringgit  Malaysia  yang jumlah  sudah  tak  di

ingatinya    lagi    namun    setelah    ditukar    makaia    mendapat    uang    sebanyak

Rp.   2.800.000.-   (   dua  juta   delapan   ratus   ribu   rupiah   ).   Saksi   WAK  ANCAP

(    Terdakwa    dalam    berkas    perkara    terpisah    )bmendapat    uang    sebanyak
Rp.   500.000.-  (   lima   ratus   ribu   rupiah  )  beserta   Dollar  Singapura  dan   Ringgit

Malaysia  yang jumlah sudah tak diingatinya lagi ditambah dengan  1  (satu) unit HP

merk  Nokia  seri  N  73,   Sedangkan  Terdakwa  DELl  mendapat  uang  sebanyak

Rp.   500.000.-  (   Lima   ratus   ribu   rupiah   )   ;erta   Dollar  Singapura   dan   Ringgit

Malaysia   yang jumlah  sudah tak di  ingatinya  lagi  ditambah  dengan  1  (satu)  unit

HP merk Nokia seri 6500 serta 2 (dua) bentuk cincin emas. Setelah mendapatkan

bagian  saksi - saksi  FAHRUL  RUzl  ( terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

pulang kerumahnya untuk mandi dan mempersiapkan baju yang akan dibawa, Ialu

pada.............
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pada  hari Jumat tanggal 05 Juni 2009   sekira jam  07.00 Wib saksi WAK ANCAP
dan saksi FAHRUL RUZI ( mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serta

terdakwa  DELI berangkat ke Tanjung  Batu  lalu  ke Batam.  Sampai di  Batam saksi

FAHRUL  RUzl  (  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  menukarkan  uang

Dollar  Singapura,  Ringgit  Malaysia  menjadi  uang  Rupiah  ke  salah  satu  Monney

Changer  di  Nagoya  Batam  dan  hasil  uang  yang  telah  ditukarkannya  dihabiskan

untuk berfoya-foya  di  Batam.  Sedangkan  1  (satu)  unit  HP  merk  Nokia  seri  N  73

dijual saksi   WAK ANCAP ( terdakwa dalam  berkas perkara terpisah ) pada salah

satu  Counter HP  Batam   dengan  harga  Rp.1.200.000.-( satu jufa dua  ratus  ribu

rupiah  )  yang  selanjutnya  dibelikan  lagi  1   (  satu  )  unit  HP  merk  Nokia  serf  QD

Classik dengan harga Rp. 700.000.-( Tujuh Ratus ribu rupiah )   Ialu dipinjam saksi

FAHRUL  RUzl   (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  untuk  dibawa  ke

itung  dan  ketika di  cas  HP tersebut hilang.  Sedangkan  1  (satu)  unit HP  merk

ia   seri   6500   dijual   Terdakwa   DELI   di   Bafam   dengan   harga   yang   tidak

tahuinya,    namun        dari    hasil    penjualan    HP    tersebut   Terdakwa    DELI

mberikannya uang sebanyak Rp. 600.000.-( enam ratus ribu rupiah ) .

Akibat dari perbuatan terdakwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELl tersebut

diatas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni

09   yang   ditanda   tangani   oleh   Dr.   ANDRI   ARDINAL   Dokter   Umum   pada

kesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  LIE  MEN  Als  LIE  HUAT  (  korban  )

dalam  keadaan  meninggal dunia,  umur 52 tahui, Wiraswasta,  alamat Telaga

Tujuh  RT.02  RW.  01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai,  WNl  yang  telah  diantar

oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada tubuh  LIE  MEN Als  LIE  HUAT (  Korban  )  ditemukan  luka-

luka sebagai berikut :

-  Pada  pemeriksaan  mayat  seorang  lelaki.  umur  52  tahun  ditemukan  luka

sayat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan  serta  luka

memar pada dada,  perut dan  lipat siku  kanan  dan  kiri.  Ditemukan juga  luka

bekas tekanan kuku pada punggung,

-Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu.

Penyebab..........
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Penyebab kematian adalah  akibat kekurangan  darah dan kesulitan  bernafas

akibat   terpotongnya   pembuluh   darah    besar   dileher   dan   terpotongnya

tenggorokkan.

2.  Telah diperiksa seorang wanita bemama JUANA Als SUKENG (Korban ) dalam

keadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, pelajar, alamat Te]aga Tujuh RT. 02

RW 01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai, WNl  yang telah diantar oleh  Polisi dan

keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan pada tubuh JUANA Als SUKENG (Korban ) ditemukan  luka-luka

sebagai berikut :

-  Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan

kehilangan jaringan yang  luas pada  leher.  Ditemukan  luka sayat,  luka tusuk

an luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

rkiraan  kematian  adalah  [ebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang  lalu.

nyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bemafas

ibat   terpotongnya    pembuluh    darah    besar   dileher   dan   terpotongnya

tenggorokkannya

Perbuatan   Terdakwa   RAJA   FADLI    Bin   RAJA   SARKAN       Als    DELl

aimana  diuraikan  diatas  diancam  pidana  dalam  pasal  340  KUH  Pidana  Jo

55 Ayat (1) KUH Pidana.

-   Bahwa  Terdakwa  RAJA  FADLI  Bin  RAJA  SARKAN  Als.  DELI  bersama-

sama atau  bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi  RAJA SYAHRIAL Bin  RAJA

MUJAHAR  Als.   HERMAN  Als.  WAK  ANCAP  dan  scksi   FAHRUL  RUZI   Bin

ABDUL  RAHMAN  Als.   PAK  ITAM  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  pada  hari  Jumat  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  Wib  atau

setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  Juni  2009  berfempat  didalam

sebuah  rumah  kediaman  milik  LIE  MEN  Alias  LIE  HUAT  (korban)  di  Telaga

Tujuh  RT.02  RW.01   Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  Karimun  atau

setidak-tidaknya   disuatu   tempat   lain   yang   masih   te-masuk   dalam   daerah

hukum  Pengadi[an  Negeri Tanjung Balai  Karimun yang berwenang  memeriksa

dan    mengadili  perkaranya   melakukan,     menyuruh     melakukan   atau    ikut

melakukan.........,.
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melakukan  perbuatan  menghilangkan  nyawa  orang  lain  yang  diikuti,  disertai

atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan

maksud   untuk  mempersiapkan   atau   mempermudah   perbuatan   itu   ataupun

apabila  kepergok  ketika  melakukan  kejahatan  itu  untuk  melepaskan  diri  atau

lain - lain peserta dari tuntutan  hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya

benda yang diperoleh secara melawan  hak,  perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--    Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tea.sebut  diatas  Terdakwa

DELI  terlebih  dahulu  pada  hari  Kamis  tanggal  05  Juhi  2009  sekira jam  23.00

Wib   mendatangi   saksi  WAK     ANCAP  dan   saksi   FAHRUL   RUzl   (mereka

terdak\^ra  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang  sedang  tidur-tiduran  dibawah

sebatang  pohon  Pelam/Mangga,  sambil  berkata  " Ada  can  ni  dan  kita  masuk

erumah LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya,  ayolah, dulu

ya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,-(tiga

las juta  rupiah).  Karena  tergiur  maka  ajakan  tersebut disetujui  Saksi  WAK

CAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

)isah)  lalu  pergi  kerumah  masing-masing  untuk mempersiapkan    peralatan

diantaranya   mengganti   baju   yang   sedang   dipakai   Saksi   FAHRUL   RUZI

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dengan  baju  jelek  warna  hitam,
lana  pendek,   mengambil  baju  kaos  warna  hitam  untuk  dijadikan  penutup

uka  dan  mengambil  1   (satu)  bilah  Clurit  yang  digunakan  sebagai  senjata.

edangkan  Saksi  WAK    ANCAP  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

mengganti  baju  yang  sedang  dipakai  dengan  baju  kotor warna  hitam,  celana

pendek,   mengambil  baju  kaos  warna  hitam   untuk  dijadikan   penutup  muka.

Setelah  itu  Saksi  WAK ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah)  lalu  berjalan  bersama-sama  menuju  kerumah

kosong  berjarak  kurang  lebih  100  (seratus)  meter  dari  rumah  /  bengkel  LIE

HUAT  (Korban)  sambil  memegang  1   (satu)  bilah  clurit    dan  membawa  baju

kaos  warna   hitam  yang   diletakkan  di   pundak.   Sampai  di  Tujuan  temyata

Terdakwa    DELl    sudah    ada   menunggu    mereka,    setelah    berkumpul    lalu

Terdakwa   DELl   membuat  rencana   lagi  dengan  berkata  "   kalau   LIE   HUAT

melawan  kita  habisi  aja,  pokoknya  LIE  HUAT  malam  ini  kita  habisi  saja  "  atas

rencana  tersebut  Saksi  WAK  ANCAP  dan   Saksi   FAHRUL   RUzl   (mereka

terdakwa  dalani  berkas  perkara  terpisah)  menyetujuinya.  Karena  te[ah ada

kesepakatan.....,....
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kesepakatan   atas   rencana   tersebut   lalu   mereka   secara   bersama-sama

memasangkan  baju yang telah  dipersiapkan dengan  cara  mengikat ke  kepala

masing-masing  sehingga yang  tampak  hanya  mata,  falu   Saksi WAK ANCAP

dan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

serta  Terdakwa  DELl  dengan  hati-hati  pergj  berjalan  kaki  secara  pelan-pelan

menuju kearah pelantar dirumah kosong dan  selanjutnya menyebrang  ke arah

pelantar rumahfoengkel  untuk menuju  ke jendela belakang  bengkel  LIE  HUAT

(  Korban  ).  Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat  terjangkau  oleh

tangan Terdakwa  DELl yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan

dinding  kayu  diatas  jendela,  lalu  Terdakwa  DELl      menyumuh      Saksi    WAK

ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (  mereka  terdakv`ra  dalam  berkas  perkara

terpisah ) mengangkat kedua kakinya keatas sehingga badannya terangkat dan

an  Terdakwa  DELl  dapat mencapai  kedua  kunci  serta  membukanya  dari

in   dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi

RUL   RUzl   (   terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )      bergeser

mping    untuk  membuka  kunci jendela  dengan  cara  yang  sama.  Setelah

qua kunci jendela belakang  rumah/bengkel  LIE  HUAT   (  Korban  ) tersebut
terbuka,  lalu  daun jendela  dapat dibuka dengan  cara  mendorong  kearah  atas

dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  ( Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah  )  masuk

kedalam   rumahfoengkel.      Sampai   dalam   bengkel      Saksi   FAHRUL   RUzl

terdakwa dalam  berkas terpisah  )  berganti menopang daun jendela tersebut

atas,  sehingga  secara  bergantian  Saksi  WAK  ANCAP  (  terdakwa  dalam

rkas perkara terpisah ) dan Terdakwa DELl  masuk kedalam rumah / bengkel

mbil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/bengkel yang sedang gelap

hanya    mendapat   cahaya    dari    luar   tersebut,    lalu    saksi    FAHRUL    RUzl

( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah )   memberikan  1  (satu) bilah Celurit

kepada   Saksi  WAK  ANCAP  (  terdakwa  dalam   perkas   perkara  terpisah   ).

Setelah  itu  Terdakwa  DELI  menyampaikan  rencana  untuk    membunuh  LIE

HUAT  (  Korban  ),   Saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdakv\/a  dalam  berkas  perkara

terpisah  )  ditugaskan  memegang  kedua  tangan  LIE  HUAT  (  Korban  ),  Saksi

WAK   ANCAP       (   Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   bertugas

memegang  leher  LIE  HUAT   ( korban  )   dan Terdakwa  DELl  sendiri  bertugas

memegang  kedua kaki  LIE  HUAT (Korban ).  Setelah  sepakat lalu  Saksi WAK

ANCAP ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )   berjalan bersama - sama

Saksi    FAHRUL RUzl    (Terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah )  serta

Terdakwa  ...„ .......
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Terdakwa    DELI    yang    secara    pelan-pelan    menuju    keruangan    tengah

rumahfoengkel  dan  melihat  LIE  HUAT  (Koban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)

buah  kasur  dengan  posisi    miring  kearah  kanan,  sedangkan  anak  gadisnya

JUANA  Alias  SUKENG  (  Korban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)  buah  kasur

dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi terientang. Selanjutnya

Saksi WAK ANCAP  bersama - sama dengan  Saksi  FAHRUL RUzl  ( mereka

terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah   )   dan   Terdakwa   DELI   Iangsung

menyergap LIE  HUAT (Korban ) dengan sekuat tenaga.  Sesuai rencana Saksi

FAHRUL  RUZI   (  Terdak`^ra  dalam   berkas  perkara  terpisah  )   bertugas  dari

sebelah    Kanan    memegang   dan    menyatukan    kedua   tangan    LIE    HUAT

( Korban ) sambil menghimpit badannya, Saksi WAK ANCAP ( Terdakwa dalam

berkas perkara terpisah ) segera mengapit leher LIE  HUAT (Korban )   dengan

`Lengan  kanan  sambil  menekan  bahagian  belakang  leher  kearah  Dadanya,

angkan   tangan   Kirinya   memegang   1    (safu)   bilan   Celurit.   Pada   saat

amaan  Terdakwa  DELl  sendiri  bertugas  memegang  dan  menekan  kedua

t  sambil  duduk  diafas  kedua  Kaki  LIE  HUAT  (Koroan  ).  Walaupun  dalam

disi yang kritits namun  LIE HUAT (Korban) sempat melakukan perlawanan

engan  cara  meronta  dan  menjerit  dengan  suara  tertahan  (  tidak  keras  ).

Setelah LIE HUAT (Korban) diam tak berdaya,  lalu tendakwa DELI melepaskan

angan  kedua  tangannya  dan  menyuruh  Saksi  FAHRUL  RUZI  (Terdakwa

in berkas perkara terpisah  )   menjepit kedua  kaki  LIE  HUAT     (  Korban  )

an  kedua  kakinya.  Setelah    itu  Terdakwa  DELl  berpindah  ke  arah  muka

bil  menutup  mulut  LIE  HUAT  (Korban)  menggunakan  Tangan  Kirinya  dan
````i==`_::=;/memasukkan  jari  telunjuk  dan  jari  tengah  tangan  kanannya  kedalam  lubang

hidung   LIE   HUAT   (Korban)   sambjl   menarik   kearah   atas   dengan   sekuat

tenaganya,  sehingga  hidung  LIE  HUAT (Korban  )  robek mengeluarkan  darah.

Karena sedah tidak bergerak lagi  maka saksi WAK ANCAP  (Terdawh/a dalam

berkas  perkara  terpisah  )   melepaskan  cekikkannya   pada   leher  LIE  HUAT

(Korban),  begitu  juga  halnya  dengan  saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdalowa  dalam

berkas  perkara terpisah  )  yang  melepaskan  pegangan  kedua tangannya  dan

berpindah  untuk  menutup  muka  LIE  HUAT  (Korban  )  yanh  sudah  lemas  tapi

masih  bernafas  dengan                 1  (satu)  buah  bantal  sambil  duduk djatasnya.

Selanjutnya  Terdakwa  DELI  langsung  mengambil  uang  didalam  saku  celana

LIE  HUAT  (  Korban  ),  lalu  mengambil  1  (satu)  bilah  Celurit  yang  ada  dilanfai

dan  bersama  Saksi  WAK ANCAP ITerdakwa dalam berkas perkara terpisah )

membawanya...........
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membawanya kedalam  kamar SUKENG (Korban)   yang  pada saat itu sedang

tidur.   Sedangkan   Saksi   FAHRUL   RUzl   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah  )  tetap  duduk  menggunakan  1   (satu)  buah  bantal  yang  diletakkan

diatas  muka  LIE  HUAT (Korban).  Dari  luar Saksi  FAHRUL  RUzl    ( Terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah    )  hanya  mendengar  suara  jeritan  SUKENG

(Korban) yang tertahan         ( tidak keras ), setelah kurang  lebih 25 ( dua puluh

lima  )  menit  mereka  didalam  kamar  SUKENG  (Korban)  Ialu  terdakwa  DELI

memanggil dengan cara melambaikan cahaya senter yang djpegangnya kearah

Saksi  FAHRUL RUzl  (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah )  untuk masuk

kedalam    kamar.    Setelah   masuk   kedalam    kamar   Saksi    FAHRUL   RUzl

(terdakwa   dalam    berkas    perkara   terpisah   )    melihat   SUKENG   (Korban)

terlentang  tidak  bergerak  hanya  memakai  baju  tidur  dan  celana  dalam  serta

Serdapat   1   (satu)   buah   bantal   diatas  wajahnya   dan   pada  waktu   itu  juga
dalowa   DELl   menyuruh   saksi   FAHRUL  RUzl   (  Terdakwa  dalam  berkas

ara  terpisah  )  memduduki  bantal  yang  ada  dtwajah  SUKENG  (Korban),

a  itu  saksi  FAHRUL  ROzl  (Terdalowa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

Tat   ada   bercak   darah   dipaha   kaki   kanan   SUKENG   (Korban)   hingga

embangkitkan  nafsu  birahinya  untuk  selanjutnya   meremas  kedua  payudara

SUKENG  (Korban).  Setelah  itu Saksi  FAHRUL ROZI  ( terdakwa da]am berkas

perkara  terpisah  )  mengambil  1   (satu)  buah  Celurit  yang  ada  dilantai  untuk

dimasukkan  dalam  saku  celananya  dan  kembali  meremas  kedua  payudara

SUKENG  (Korban)  .  Sedangkan  Saksi WAK ANCAP  (terdakwa dalam  berkas

perkara  terpisah  )  dan  terdakwa  DELl  sibuk  membuka  lemari  serta  laci  yang
terdapat   dalam   kamar   untuk   mencari   uang   dan   barang-barang   berharga

dengan menggunakan  1  (satu) unit senter. Setelah   mereka selesai mengambil

barang,  lalu  saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa  datam  berkas  perkara terpisah  )

bersama  sama  dengan  saksi WAK ANCAP  ITerdakwa dalam  berkas  perkara

terpisah)  dan terdakwa  DELI  sepakat untuk membuang  kedua  mayat tersebut

kelaut.  Selanjutnya  Saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah )   bersama terdakwa   DELl pergi kebengkel dan membuka pintu dekat

jendela  jalan  masuk,  setelah  terbuka  saksi  FAHRUL  RUzl  (terdak`^ra  dalam
berkas  perkara terpisah  )  bersama Terdakwa  DELl  kembali  keruangan tengah

dan   secara  bersama-sama  dengan   saksi  WAK  ANCAP  ITerdakwa  dalam

berkas  terpisah  )  mengangkat tubuh  LIE  HUAT  (Korban  )  dengan  Leher  LIE

HUAT  (Korban)  namun  Saksi  WAK ANCAP ITerdakwa dalam berkas perkara

terpisah.............
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terpisah ) tidak mau karena takut, Ialu Terdakwa DELl dengan menggunakan 1

(satu) bilah Celurit langsung memotong leher, mengiris lengan kanan, menusuk
dibawah  ketiak kanan,  ketiak kiri,   mengiris dan  menyayat beberapa bahagian

di  tangan   LIE   HUAT  (Korban)   serta   menurunkannya   hingga   hanyut  dilaut.

Selanjutnya  Terdakwa  DELI  menyryh  Saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa  dalam

berkas  perkara  terpisah  )  untuk  menaikan  bagian  kepala  SUKENG  (Korban)

keatas   1   (satu)   buah   tutup   box   piber  yang   diban"   Saksi   WAK  ANCAP

(Terdakwa  dalam   berkas   perkara  terpisah   ),   setelah   naik  Terdakwa   DELl
menggunakan  1  (satu)  bilah  Celurit langsung  memotcmg  leher dan  menyayat-

nyayat  kedua  tangannya,  kedua  kaki  dan  beberapa  bahagian  tubuh  lainnya

dengan   cara   setiap   bagian   yang   akan   disayat  terdakwa   DELl   menyuruh

menaikkannya  keatas  tutup  box  piber,  setelah  selesai  mayat  dilepas  hingga

hanyut   ke   laut.   Selanjutnya   sewaktu   kembali   ke   pantai   Terdakwa   DELl

menyuruh  saksi  WAK  ANCAP  dan  saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka  terdakwa

lam  berkas  perkara  terpisah  )  untuk  me[epas  dan  membuang  baju,  celana

a  penutup  muka  yang  telah  dipakai  kelaut.  Selanjutnya  sampai  dipantai

gan   hanya   menggunakan   celana  dalam   mereka   berjalan   kaki  dibawah
long/pelantar  rumah  menuju  gudang  ASA  untuk  mengembalikan  tutup  box

piber yang telah diambil Saksi FAHRUL RUzl (terdakvra dalam berkas perkara

rpisah)   ke   tempat   semula      dan   mengambil   barang   hasil   curian   yang

belumnya  diletakkan  diatas  box  piber.  Setelah  itu  Saksi WAK ANCAP  dan

ksi FAHRUL RUzl   ( mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serta

rdakwa  DEL[  kembali  lagi  dengan  berjalan  kaki  ketempat  semula  dibawah

pohon   Pelam/Mangga   dekat   rumah   saksi   WAK  ANCAP   (terdakwa   dalam

berkas   perkara   terpisah).   Sampai   dibawah   pohon   Palem/Mangga  tersebut

mereka  bersama-sama  menghitung  uang  hasil  kejahatannya  yang  berjumlah

uang  Rupiah  sebanyak  Rp.1.500.000]-(satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  uang

Dolar Singapura  $ 450  (empat ratus  lima  puluh  Dolar Singapura)  uang  Ringgit

Malaysia sebanyak RM. 450 (empat ratus lima puluh  Ringgit Malaysia),  2 (dua)

unit  Hp  merk  Nokia  seri  N  73 dan  6500,                  2  (dua)  bentuk cincin  emas.

Setelah  terkumpul  lalu  dibagi    Saksi  FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas

perkara terpisah) mendapat uang sebanyak                  Rp.  500.000.-( lima ratus

ribu  rupiah  )   serta  Dollar Singapura  dan  Ringgit  Malaysia  yang jumlah  sudah

tak  di  ingatinya  lagi  namun  setelah  ditukar makaia  mendapat  uang  sebanyak

Rp. 2.800.000.-(dua  juta  delapan   ratus  ribu   rupiah }.   Saksi  WAK  ANCAP

rrerdakwa...........
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( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bmendapat uang sebanyak     Rp.
500.000.-  (   lima   ratus   ribu   rupiah   )   beserta   Dollar  Singapura   dan   Ringgit

Malaysia  yang jumlah sudan tak diingatinya lagi ditambah dengan  1  (satu) unit

HP   merk   Nokia   seri   N   73.   Sedangkan   Terdalowa   DELl   mendapat   uang

sebanyak          Rp.  500.000.-(  Lima  ratus  ribu  rupiah  )  seha  Dollar singapura

dan Ringgit Malaysia  yang jumlah sudan tak di ingatinya lagi ditambah dengan

1  (satu)  unit Hp  merk  Nokia seri 6500 serta           2  (dua)  bentuk cincin emas.

Setelah  mendapatkan  bagian  saksi  - saksj  FAHRUL  RUzl  (  terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah ) pulang kemumahnya untuk mandi dan mempersiapkan

baju yang akan dibawa,  lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009   sekira jam

07.00  Wib  saksi  WAK ANCAP  dan  saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka  terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah  )  serta  terdakwa  DELl  berangkat  ke  Tanjung

Batu  lalu  ke  Batam.  Sampai  di  Batam  saksi  FAHRUL  RUzl  ( terdakwa  dalam

rkas perkara terpisah ) menukarkan uang Dollar Singapura,  Ringgit Malaysia

njadi  uang  Rupiah  ke  salah  satu  Monney  Changer di  Nagoya  Batam  dan

sil  uang  yang  telah  ditukarkannya  dihabiskan  untuk  berfoya-foya  di  Batam.

edangkan  1  (satu)  unit  HP  merk  Nokia  seri  N  73 dijual  saksi   WAK ANCAP

terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) pada salah satu Counter HP Batam

an  harga  Rp.   1.200.000.-           (  satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah  )  yang

utnya dibelikan lagi  1  ( satu ) unit HP merk Nokia seri QD Classik dengan

Rp.  700.000.-  ( Tujuh  Ratus  ribu  rupiah  )    lalu  dipinjam  saksi  FAHRUL

( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk dibawa ke Guntung
ketika di cas  HP tersebut hilang.  Sedangkan  1  (satu)  unit HP  merk Nokia

seri    6500   dijual   Terdakwa    DELl    di    Batam    dengan    halga    yang    tidak

diketahuinya,   namun       dari   hasil   penjualan   HP   tersebut   Terdakwa   DELl

memberikannya uang sebanyak Rp. 600.000.-( enam ratus ribu rupiah ) .

Akibat dari perbuatan terdakwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELl tersebut

diatas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni

2009   yang   ditanda   tangani   oleh   Dr.   ANDRI   ARDINAL   Dokter   Umum   pada

Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

1.    Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  LIE  MEN  Als  LIE  HUAT  (  korban  )

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur 52 tahun, Wiraswasta,  alamat Telaga

Tujuh   RT.02   RW. 01   Desa  Durai  Kecamatan   Durai, WNl yang te]ah diantar

oleh............
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oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada tubuh  LIE  MEN  Als  LIE  HUAT  (  Korban  )  ditemukan  luka-

luka sebagai berikut :

-  Pada  pemeriksaan  mayat  seorang  lelaki,   umur  52  tahun  ditemukan  luka

sayat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan  serta  luka

memar pada dada,  perut dan  lipat siku  kanan  dan  kiri.  Ditemukan juga  luka

bekas tekanan kuku pada punggung.

-  Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang  lalu.

Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan  bemafas

akibat   terpotongnya   pembuluh    darah    besar   dileher   dan   terpotongnya

tenggorokkan.

elah diperiksa seorang wanita bemama JUANA Als SUKENG (Korban ) dalam

eadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, pelajar, alamat Telaga Tujuh RT. 02

W 01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai,  WNl yang telah diantar oleh  Polisi  dan

keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

emeriksaan  pada tubuh  JUANA Als SUKENG  {Korban  ) ditemukan  luka-luka

agai berikut :

ada  pemeriksaan  mayat  seorang  wanita,  umur  14  tahun  ditemukan  luka

an  kehilangan jaringan  yang  luas  pada  leher.  Ditemukan  luka  sayat,  Iuka

tusuk dan  luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak

bawah.

Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang  lalu.

Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas

akibat   terpotongnya   pembuluh   darah   besar   dileher   dan   terpotongnya

tenggorokkan.

Perbuatan  Terdakwa  FAHRUL  RUZI  Bin  ABDUL  RAHMAN  Als  PAK  ITAM

sebagaimana   diuraikan   diatas   diancam   pidana   dalam   pasal   339   KUH

Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU  KEDUA

---  Bahwa ..........
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------   Bahwa  Terdakwa  RAJA  FADLI   Bin RAJA  SARKAN  Als.   DELI   bersama-

sama atau  bertindak sendiri-sendiri dengan  Saksi  RAJA SYAHRIAL Bin  RAJA

MUJAHAR  Als.   HERMAN  Als.  WAK  ANCAP  dan  saksi   FAHRUL  RUZI   Bin

ABDUL  RAHMAN  Als.   PAK  ITAM  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  pada  hari  Jumat  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  Wib  atau

setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  Juni  2009  bertempat  didalam

sebuah  rumah  kediaman  milik  LIE  MEN  Alias  LIE  HUAT  (korban)  di  Telaga

Tujuh  RT.02  RW.01   Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  Karimun  atau

setidak-tidaknya   disuatu   tempat   lain   yang   masih   termasuk   dalam   daerah

hukum  Pengadilan  Negeri Tanjung  Balai Karimun yang  berwenang  memeriksa

dan   mengadili   perkaranya   pencurian   yang   didahului,   disertai   atau   diikuti

dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  terhadap  orang  yang  dilakukan

engan maksud  untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut

apabila   kepergok   untuk   memungkinkan   bagi   djrinya   atau   lain   -   lain

rta  didalam  kejahatan  melarikan  diri  atau  untuk  menjamin  pemilikannya

benda yang  telah  dicurinya  itu  yang  apabila  perbuatan  itu  dilakukan  oleh

orang atau lebih secara bersama - sama dan juga disertai dengan salah

hal  seperti  yang  diatur dalam  No,  1  dan  3 dan  menyebabkan  seseorang

mendapat  luka  berat atau  meinggal  dunia,  perbuatan  tersebut dilakukan  oleh

lakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  diatas  Terdakwa

;-'1 .€-,,r`, `,+ ELl  terlebih  dahulu  pada  hari  Kamis  tanggal  05  Juni  2009  sekira jam  23.00

Wib   mendatangi   saksi   WAK     ANCAP   dan   saksi   FAHRUL   RUzl   (mereka

terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang  sedang  tidur-tiduran  dibawah

sebatang  pohon  Pelam/Mangga,  sambil  berkata  " Ada  can  ni  dan  kita  masuk

kerumah LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya, ayolah, dulu

saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,-(tiga

belas  juta  rupiah).  Karena  tergiur  maka  ajakan  tersebut  disetujui  Saksi  WAK

ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  lalu  pergi  kerumah  masing-masing  untuk mempersiapkan    peralatan

diantaranya   mengganti   baju   yang   sedang   dipakai   Saksi   FAHRUL   RUZI

ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dengan  baju  jelek  warna  hitam,
celana  pendek,  mengambil  baju  kaos  wama  hitam  untuk  dijadikan  penutup

muka  dan  mengambil   1   (satu)  bilah  Clurit  yang digunakan sebagai senjata.

Sedangkan..........
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Sedangkan  Saksi  WAK    ANCAP  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

mengganti  baju  yang  sedang  dipakai  dengan  baju  kotor warna  hitam.  celana

pendek,  mengambil  baju  kaos  wama  hitam  untuk  dijadikan  penutup  muka.
Setelah  itu  Saksi  WAK ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah)  Ialu  berjalan  bersama-sama  menuju  kerumah

kosong  berjarak  kurang  lebih  100  (seratus)  meter  dari  rumah  /  bengkel  LIE

HUAT  (Korban)  sambil  memegang  1  (satu)  bilah  celurit   dan  membawa  baju

kaos  wama   hitam  yang  diletakkan  di   pundak.   Sampai  di  Tujuan  temyata

Terdakwa   DELl   sudah   ada   menunggu    mereka,   setelah   berkumpul   lalu

Terdakwa   DELI   membuat  rencana  lagi  dengan   berkata  "  kalau   LIE  HUAT

melawan  kita  habisi  aja,  pokoknya  LIE  HUAT malam  ini kita  habisi saja " atas

rencana   tersebut  Saksi   WAK  ANCAP  dan   Saksi   FAHRUL   RUzl   (mereka

akwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyetujuinya.   Karena  telah  ada

atas   rencana   tersebut   lalu   mereka   secara   bersama-sama

baju yang  telah  dipersiapkan dengan  cara  mengikat ke kepala

sing-masing  sehingga  yang  tampak hanya  mata,  lalu   Saksi WAK ANCAP

an  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

serta  Terdakwa  DELl  dengan  hati-hati  pergi  berjalan  kaki  secara  pelan-pelan

uju kearah pelantar dirumah  kosong dan  selanjutnya menyebrang  ke arah

ntar rumah/bengkel  untuk menuju  ke I.endela belakang  bengkel  LIE  HUAT

rban  ).  Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat  teriangkau  oleh

gan```L|>dzinding
Terdakwa  DELl yang dimasukkan me[alui celah lubang antara atap dan

kayu  diatas jendela,  lalu  Terdakv\/a  DELl      menyuruh      Saksi    WAK

ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah ) mengangkat kedua kakinya keatas sehingga badannya terangkat dan

tangan  Terdakwa  DELI  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta  membukanya  dari

dalam   dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi

FAHRUL   RUzl   (   terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )       bergeser

kesamping    untuk  membuka  kunci  jendela  dengan  cara  yang  sama.  Setelah

kedua  kunci   jendela  belakang  rumahfoengkel  LIE  HUAT   (  Korban  ) tersebut

terbuka,  lalu  daun jendela dapat dibuka  dengan  cara  mendorong  kearah  atas

dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  ( Terdakwa dalam  berkas  perkara terpisah  )  masuk

kedalam   rumah/bengkel.      Sampai   dalam   bengkel      Saksi   FAHRUL   RUzl

( terdakwa  dalam  berkas terpisah  )  berganti  menopang daun jendela tersebut
keatas,  sehingga  secara   bergantian  Saksi  WAK  ANCAP ( terdakwa  dalam

berkas.,...........
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berkas perkara terpisah ) dan Terdakwa DELl  masuk kedalam rumah / bengkel

sambil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/bengkel yang sedang gelap

hanya   mendapat   cahaya   dari   luar   tersebut,    lalu   saksi    FAHRUL   RUzl

( Terdalowa dalam berkas perkara terpisah )   memberkan  1  (satu) bjlah Celurit

kepada  Saksi  WAK  ANCAP  (  terdakwa  dalam   perkas  perkara  torpisah   ).

Setelah  itu  Terdakwa  DELl  menyampaikan  rencana  untuk    membunuh  LIE

HUAT  (  Korban  ),  Saksi  FAHRUL  RUzl  (  Terdalowa  dalam  berkas  perkara

terpisah  )  ditugaskan  memegang  kedua  tangan  LIE  HUAT  (  Korban  ),  Saksi

WAK   ANCAP       (   Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   bertugas

memegang  leher LIE HUAT   ( korban  )   dan Terdakwa  DELI  sendiri  bertugas

memegang  kedua  kaki  LIE  HUAT (Korban  ).  Setelah sepakat lalu  Saksi WAK

ANCAP ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )   berialan bersama - sama

Saksi   FAHRUL   RUzl   (  Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   serta
\Ierdalowa    DELl    yang    secara    pelan-pelan    menuju    keruangan    tengah

ahroengkel  dan  melihat  LIE  HUAT  (Koban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)

h  kasur  dengan  posisi    miring  kearah  kanan,  sedangkan  anak  gadisnya

NA  Alias  SUKENG  (  Korban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)  buah  kasur

in sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posjsi terlentang. Selanjutnya

Saksi WAK ANCAP bersama - sama dengan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (  mereka

rdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah   )   dan   Terdakwa   DELl   langsung

nyergap LIE  HUAT (Korban ) dengan sekuat tenaga.  Sesuai rencana Saksi

HRUL  RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  bertugas  dari

belah Kanan memegang dan menyatukan kedua tangan LIE HUAT ( Korban

) sambil  menghimpit badannya,  Saksi WAK ANCAP ( Terdakwa dalam  berkas

perkara terpisah ) segera mengapit leher LIE HUAT (Korban )   dengan Lengan
kanan sambil  menekan  bahagian  belakang  leher kearah  Dadanya,  sedangkan

tangan   Kirinya   memegang   1   (satu)   bilah   Celurit,   Pada   saat   bersamaan

Terdakwa DELI  sendiri bertugas memegang dan menekan kedua  Lutut sambil

duduk diatas  kedua  Kaki  LIE  HUAT (Korban  ). Walaupun dalam  kondisi yang

kritits namun  LIE  HUAT (Korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara

meronta dan menjerit dengan suara tertahan ( tidak keras ). Setelah LIE HUAT

(Korban)  diam  tak berdaya,  lalu terdakwa  DELl  me[epaskan  pegangan  kedua
tangannya   dan   menyuruh   Saksi   FAHRUL   RUZI   ITerdakwa   dalam   berkas

perkara terpisah )   menjepit kedua kaki  LIE HUAT                   ( Korban  ) dengan
kedua  kakinya.  Setelah    itu  Terdakwa  DELl  berpindah ke arah muka sambil

menutup............
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menutup   mulut   LIE   HUAT   (Korban)   menggunakan   Tangan   Kirinya   dan

memasukkan  jari  telunjuk  dan  jari  tengah  tangan  kanannya  kedalam  lubang

hidung   LIE   HUAT   (Korban)   sambil   menarik   kearah   atas   dengan   sekuat

tenaganya,  sehingga  hidung  LIE  HUAT (Korban  )  robek mengeluarkan  darah.

Karena sedah tidak bergerak  lagi  maka  saksi WAK ANCAP  ITerdakwa dalam

berkas   perkara  terpisah   )   melepaskan   cekikkannya  pada   leher  LIE   HUAT

(Korban),  begitu  juga  halnya  dengan  saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa  dalam

berkas  perkara terpisah  )  yang  melepaskan  pegangan  kedua tangannya  dan

berpindah  untuk  menutup  muka  LIE  HUAT  (Korban  )  yanh  sudah  lemas tapi

masih   bernafas   dengan    1    (satu)   buah   bantal   sambil   duduk   diatasnya.

Selanjutnya  Terdalowa  DELI  Iangsung  mengambil  uang  didalam  saku  celana

LIE  HUAT  (  Korban  ),  lalu  mengambil  1  (satu)  bilah  Celurit yang  ada  dilantai

dan  bersama Saksi WAK ANCAP  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah  )
>.

embawanya  kedalam  kamar SUKENG  (Korban)   yang  pada saat itu sedang

r.   Sedangkan   Saksi   FAHRUL   RUZI   ITerdakwa   dalam   berkas   perkara

9rtyisah  )  tetap  duduk  menggunakan   1   (satu)  buah  bantal  yang  diletakkan

ie{as     muka     LIE     HUAT     (Korban).     Dari     luar     Saksi     FAHRUL     RUzl

.i

'i,.„=.`_,>~

Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah   )  hanya  mendengar sLlara jeritan

UKENG (Korban) yang tertahan ( tidak keras ), setelah kurang lebih 25 ( dua

Iuh  lima  )  menit  mereka  dida[am  kamar  SUKENG  (Korban)  lalu  terdakwa

Ll  memanggil  dengan  cara  melambaikan  cahaya senter yang  dipegangnya

arah Saksi FAHRUL RUzl (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk
<'masuk  kedalam  kamar.  Setelah  masuk  kedalam  kamar  Saksi  FAHRUL  RUZI

(terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   melihat   SUKENG   (Korban)

terlentang  tjdak  bergerak  hanya  memakai  baju  tidur  dan  celana  dalam  serta

terdapat   1   (satu)   buah   bantal   diatas  wajahnya   dan   pada  waktu   itu  juga

Terdakwa   DELl   menyuruh   saksi   FAHRUL  RUZI   (  Terdakwa  dalam  berkas

perkara  terpisah  )  memduduki  bantal  yang  ada  dtwajah  SuKENG  (Korban),

ketika  itu  saksi  FAHRUL  ROZI  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

melihat   ada   bercak   darah   dipaha   kaki   kanan   SUKENG   (Korban)   hingga

membangkitkan  natsu  birahinya  untuk selanjutnya   meremas  kedua  payudara

SUKENG (Korban).  Setelah itu Saksi FAHRUL ROzl  ( terdakwa dalam berkas

perkara  terpisah  )  mengambil  1   (satu)  buah  Celurit  yang  ada  dilantai  untuk

dimasukkan  dalam  saku  celananya  dan  kembali  meremas  kedua  payudara

SUKENG  (Korban) .  Sedangkan  Saksi WAK ANCAP (terdakwa dalam berkas

perkara..........„
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perkara terpisah  )  dan terdakwa  DELl  sibuk membuka  lemari  serta  laci yang
terdapat   dalam   kamar   untuk   mencari   uang   dan   barang-barang   berhapga

dengan menggunakan  1  (satu) unit senter. Sefelah   mereka selesai mengambil

barang,  lalu  saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa  dalam  berkas perkara terpisah  )

bersama sama dengan  saksi WAK ANCAP ITerdakwa dalam  berkas  perkara

terpisah) dan terdakwa DELI sepakat untuk membuang kedua mayat tersebut

kelaut.  Selanjutnya  Saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah )   bersama terdakwa   DELl pergi kebengkel dan membuka pintu dekat

jendela  jalan  masuk,  setelah  terbuka  saksi  FAHRUL  RUzl  (terdak`^ra  dalam
berkas perkara terpisah )  bersama Terdalowa  DELI  kembali  keruangan tengah

dan   secara  bersama-sama  dengan  saksi  WAK  ANCAP   ITerdakwa  dalam

berkas  terpisah  )  mengangkat tubuh  LIE  HUAT  (Korban  )  dengan  Leher  LIE

HUAT  (Korban)  namun  Saksi WAK ANCAP  ITerdakwa dalam  berkas  perkara

terpisah  ) tidak  mau  karena takut,  lalu Terdakwa  DELl  dengan  menggunakan

(satu)   bilah   Celurit   langsung   memotong   leher,   mengiris   lengan   kanan,

nusuk dibawah  ketiak kanan,  ketiak kiri,   mengin's dan menyayat beberapa

hagian  di  tangan  LIE  HUAT  (Korban)  serta  menurunkannya  hingga  hanyut

ilaut.  Selanjutnya  Terdakwa  DELI  menyryh  Saksi  FAHRUL  RUZI  ITerdakwa

da[am   berkas  perkara  terpisah  )   untuk  menaikan   bagian   kepala  SUKENG

(Korban) keatas 1  (satu) buah tutup box piber yang dibantu Saksi WAK ANCAP

(Terdakwa  dalam   berkas   perkara  terpisah   ),   setelah   naik  Terdakwa   DELl
enggunakan  1  (satu)  bilali  Celurit  langsung  memotong  leher dan  menyayat-

yayat  kedua  tangannya,  kedua  kaki  dan  beberapa  bahagian  tubuh  lainnya
dengan   cara   sctiap   bagian   yang   akan   disayat  terdalowa   DELI   menyuruh

irT

{=:±=;;±;;,;,'``menaikkannyakeatastutupboxpiber,setelahselesaimayatdilepashingga
hanyut   ke   laut.   Selanjutnya   sewaktu   kembali   ke   pantai   Terdakwa   DELl

menyuruh  saksi  WAK  ANCAP  dan  saksi  FAHRUL  RUZI  (  mereka  terdakwa

dalam  berkas  perkara terpisah  )  untuk melepas dan  membuang  baju,  celana

serta  penutup  muka  yang  telah  dipakai  kelaut.  Selanjutnya  sampai  dipantai

dengan   hanya  menggunakan  celana  dalam  mereka  berfalan   kaki  dibawah

kolong/pelantar  rumah  menuju  gudang  ASA  untilk  mengembalikan  tutup  box

piber yang telah diambil Saksi FAHRUL RUzl (terdalowa dalam berkas perkara

terpisah)   ke   tempat   semula      dan   mengambil   barang   hasil   curian   yang

sebelumnya  diletakkan  diatas  box  piber.  Setelah  itu  Saksi  WAK ANCAP  dan

Saksi FAHRUL RUZI   ( mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) seha

Terdakwa............
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Terdakwa  DELl  kembali  lagi  dengan  berjalan  kaki  ketempat  semula  djbawah

pohon   Pelam/Mangga   dekat  rumah   saksi   WAK  ANCAP   (terdakwa   dalam
berkas  perkara  terpisah).   Sampai  dibawah   pohon   Palem/Mangga  tersebut

mereka  bersama-sama  menghitung  uang  hasil  kejahatannya  yang  beriumlah

uang  Rupiah  sebanyak  Rp.1.500.000,-(satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  uang

Dolar Singapura $ 450 (empat ratus lima puluh  Dolar Singapura)  uang  Ringgit

Malaysia sebanyak RM. 450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia), 2 (dua)

unit HP  merk  Nokia seri  N  73 dan 6500,  2  (dua)  bentuk cincin  emas.  Setelah

terkumpul  lalu  dibagi    Sakei  FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  mendapat  uang  sebanyak  Rp.  500,000.-  (  lima  ratus  ribu  rupiah  )

serta Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia yang jumlah sudah tak di ingatinya

lagi namun setelah ditukar makaia mendapat uang sebanyak     Rp. 2.800.000.-

( dua juta delapan ratus ribu rupiah ). Saksi WAKANCAP      ( Terdakwa dalam

berkas perkara terpisah )bmendapat uang sebanyak   Rp. 500.000.- ( lima ratus

bu rupiah ) beserta Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia  yang jumlah sudah

k  diingatinya  lagi  ditambah  dengan  1  (satu)  unit  HP  merk  Nokia  seri  N  73.

5dangkan Terdakwa DELl mendapat uang sebanyak        Rp. 500.000.-( Lima

tus  ribu  rupiah  )  serta  Dollar  Singapura  dan  Ringgit  Malaysia    yang jumlah

udah  tak di  ingatinya  lagi  ditambah  dengan  1  (satu)  unit  HP  merk  Nokia  serf

00 serta 2  (dua)  bentuk cincin emas.  Setelah  mendapatkan  bagian  saksi -

si   FAHRUL   RUZI   (  terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah  )   pulang

givimahnya  untuk  mandi  dan  mempersiapkan  baju  yang  akan  dibawa,  lalu
ada  hari  Jumat  tanggal  05  Juni  2009    sekira  jam  07.00  Wib  saksi  WAK

ANCAP  dan  saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah  )  serta  terdakwa  DELI  berangkat  ke  Tanjung  Batu  lalu  ke  Batam.

Sampai  di   Batam  saksi   FAHRUL  RUZI   (  terdakwa  dalam   berkas   perkara

terpisah  )  menukarkan  uang  Dollar Singapura.  Ringgit Malaysia  menjadi  uang

Rupiah ke salah satu  Monney Changer di  Nagoya  Batam dan  hasil uang yang

telah   ditukarkannya   dihabiskan   untuk   berfoya-foya   di   Batam.   Sedangkan

1  (satu)  unit  HP  merk  Nokia  seri  N  73  dijual  saksi   WAK ANCAP  (  terdakwa

dalam  berkas  perkara terpisah  )  pada salah  satu  Counter HP  Batam   dengan

harga  Rp.   1.200.000.-(  satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah  )  yang  selanjutnya

dibelikan  lagi  1   (  satu  )  unit  HP  merk  Nokia  seri  QD  Classik  dengan  harga

Rp.  700.000.-  (  Tujuh  Ratus  ribu  rupiah  )    lalu  dipinjam  saksi  FAHRUL  Ruzl

( Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah )   untuk  dibawa  ke  Guntung  dan

ketika    ' ..... ' ......
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ketika di cas  HP tersebut hilang.  Sedangkan  1  (satu)  unit HP merk Nokia seri

6500  dijual  Terdakv`ra  DELl  di  Batam  dengan  harga  yang  tidak  diketahuinya,

namun   dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa DELl memberikannya uang

sebanyak Rp. 600.000.- ( enam ratus ribu rupiah ) .

Akibat dari perbuatan terdakv`ra RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELl tersebut

diatas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni

2009   yang   ditanda   tangani   oleh   Dr.   ANDRI   ARDINAL   Dokter   Umum   pada

Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

1.  Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  LIE  MEN  Als  LIE  HUAT  (  korban  )

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  52  tahun,  Wiraswasta,  alamat Telaga

Tujuh RT.02 RW. 01  Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh

Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

meriksaan  pada tubuh  LIE  MEN Als  LIE  HUAT (  Korban  )  ditemukan  luka-

sebagai berikut :

ada  pemeriksaan  mayat  seorang  lelaki,  umur  52  tahun  ditemukan  luka

ryat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan  serta  luka
memar pada  dada,  perut dan  lipat siku  kanan  dan  kiri,  Ditemukan juga  luka

bekas tekanan kuku pada punggung,

rkiraan   kematian   adalah   lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang   lalu.

nyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah  dan  kesulitan  bernafas

kibat    terpotongnya    pembuluh    darah    besar    dileher    dan    terpotongnya

tenggorokkan.

2.    Telah  diperiksa  seorang  wanita  bemama  JUANA  Als  SUKENG    (  Korban  )

dalam  kadaan  meninggal  dunia,  umur  14 tahun,  pelajar,  alamat Telaga Tujuh

RT. 02 RW. 01  Desa Durai Kecamatan Duri, WNl yang telah diantar oleh Polisi

dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada  tubuh  JUANA  Als  SUKENG  (Korban  )  ditemukan  luka-luka

sebagai berikut :

-       Pada  .... " ......
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Pada pemeriksaan mayat seorang w?nita,  umur 14 tahun ditemukan  luka dan

kehilangan jaringan  yang  luas  pada  leher.  Ditemukan  luka  sayat,  luka  tusuk

dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

-      Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang  lalu.

Penyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah  dan  kesulitan  bernafas

akibat    terpotongnya    pembuluh    darah    besar   dileher    dan    terpotongnya

tenggorokkan.

Perbuatan Terdakwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELl   sebagaimana

diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUH Pidana.

ATAU KETIGA

-   Bahwa  Terdakwa  RAJA  FADLI  Bin  RAJA  SARKAN  Als.  DELl  bersama-

sama atau  bertindak sendjri-sendiri dengan Saksi RAJA SYAHRIAL Bin  RAJA

UJAHAR  Als.   HERMAN  Als.  WAK  ANCAP  dan  saksi   FAHRUL  RUZI   Bin

BDUL  RAHMAN  Als.   PAK  ITAM  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

erpisah) pada  hari  Jumat  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  Wib  atau
setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  Juni  2009  berfempat  didalam

sebuah  rumah  kediaman  milik  LIE  MEN  Alias  LIE  HUAT  (korban)  di  Telaga

Tujuh  RT.02  RW.01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  Karimun  atau

setidak-tidaknya   disuatu   tempat   lain   yang   masih   termasuk   dalam   daerah

hukum  Pengadilan  Negeri Tanjung  Balai Karimun yang berwenang memeriksa

dan    mengadili    perkaranya    melakukan,    menyuruh    melakukan    atau    ikut

melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

perbuatan tersebut djlakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-    Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  diatas  Terdakwa

DELI  terlebih  dahulu  pada  hari  Kamis tanggal  05 Juni  2009  sekira jam  23.00

Wib   mendatangi   saksi   WAK     ANCAP   dan   saksi   FAHRUL   RUZI   (mereka

terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang  sedang  tidur-tjduran  dibawah

sebatang  pohon  Pelam"angga,  sambil  berkata " Ada  can  ni dan  kita  masuk

kerumah LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya, ayolah, dulu

saya pemah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,-(tiga

belaES.............
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belas juta  rupiah).  Karena  tergiur  maka  ajakan  tersebut disetujui  Saksi  WAK

ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  Ialu  pergi  kerumah  masing-masing  untuk mempersiapkan    peralatan

diantaranya   mengganti   baju   yang   sedang   dipakai   Saksi   FAHRUL   RUZI

ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dengan  baju  jelek  warna  hitam,
celana  pendek,  mengambil  baju  kaos  warna  hitam  untuk  dijadikan  penutup

muka  dan  mengambil  1   (satu)  bilah  Clurit  yang  digunakan  sebagai  senjata.

Sedangkan  Saksi  WAK    ANCAP  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

mengganti  baju  yang  sedang  dipakai  dengan  baju  kotor warna  hitam,  celana

pendek,   mengambil  baju  kaos  wama  hitam  untuk  dijadikan  penutLlp  muka.

Setelah  itu  Saksi  WAK ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  tei.dakwa

da[am  berkas  perkara  terpisah)  Ialu  berialan  bersama-sama  menuju  kerumah

kosong  berjarak  kurang  lebih  100  (seratus)  meter  dari  rumah  /  bengkel  LIE

AT  (Korban)  sambil  memegang  1  (satu)  bilah  celurit   dan  membawa  baju

s  wai.na   hitam   yang   diletakkan   di   pundak.   Sampai   di  Tujuan   ternyata

dakwa    DELl    sudah    ada   menunggu    mereka,    setelah    berkumpul    lalu

rdakwa   DELl   membuat  rencana  lagi  dengan   berkata  "  kalau   LIE   HUAT

melawan kita  habisi  aja,  pokoknya  LIE  HUAT malam  ini  kita  habisi saja  "  atas

rencana   tersebut   Saksi   WAK  ANCAP   dan   Saksi   FAHRUL   RUzl   (mereka

terdakwa dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyetujuinya.   Karena  telah  ada

sepakatan   atas   rencana   tersebut   lalu   mereka   secara   bersama-sama

emasangkan  baju  yang telah dipersiapkan  dengan  cara  mengikat ke kepala

asing-masing  sehingga  yang  tampak  hanya  mata,  lalu    Saksi WAK ANCAP

dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

serta  Terdakvra  DELl  dengan  hati-hati  pergi  berialan  kaki  secara  pelan-pelan

menuju  kearah  pelantar dirumah kosong dan selanjutnya menyebrang  ke arah

pelantar  rumah/bengkel  untuk menuju  ke jendela  belakang  bengkel  LIE  HUAT

(  Korban  ).  Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat  terjangkau  oleh

tangan Terdakwa   DELI yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan

dinding  kayu  diatas  jendela,  lalu  Terdakwa  DELl      menyuruh      Saksi    WAK

ANCAP  dan  Saksi  FAHRUL  RUZI  (  mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah ) mengangkat kedua kakinya keatas sehingga badannya terangkat dan

tangan  Terdakwa  DELl  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta  membukanya  dari

dalam   dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi

FAHRUL  RUzl       (  terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)     bergeser

kesamping............,
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kesamping    untuk  membuka  kunci jendela  dengan  cara  yang  sama.  Setelah

kedua  kunci   jendela belakang  rumahfoengkel  LIE  HUAT   (  Korban  ) tersebut

terbuka,  lalu  daun jende[a dapat dibuka  dengan  cara  mendorong  kearah  atas

dan  Saksi  FAHRUL  RUzl  ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah  )  masuk

kedalam   rumahfoengkel.      Sampai   dalam   bengkel      Saksi   FAHRUL   RUZI

( terdakwa dalam  berkas terpisah  )  berganti  menopang  daun jendela tersebut
keatas,  sehingga  secara  bergantian  Saksj  WAK  ANCAP  (  terdakv`ra  dalam

berkas perkara terpisah ) dan Terdakwa DELl  masuk kedalam rumah / bengkel

sambil menutupnya kembali.  Sampai dalam rumahfoengkel yang sedang gelap

hanya   mendapat   cahaya   dari    luar   tersebut,    Ialu   saksi    FAHRUL   RUzl

( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah )   memberikan  1  (satu) bilah Celurit

kepada  Saksi  WAK  ANCAP   (  terdakwa  dalam   perkas  perkara  terpisah   ).

etelah  itu  Terdakwa  DELl  menyampaikan  rencana  untuk    membunuh  LIE

AT  (  Korban  ),   Saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdalowa  dalam  berkas  perkara

isah  )  ditugaskan  memegang  kedua  tangan  LIE  HUAT  (  Korban  ),  Saksi

K   ANCAP       (   Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   bertugas

emegang  leher  LIE  HUAT   ( korban  )   dan  Terdakwa  DELI  sendiri  bertugas

memegang  kedua  kaki  LIE  HUAT  (Korban  ).  Setelah  sepakat  lalu  Saksi WAK

CAP ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )   berialan bersama - sama

ksi   FAHRUL   RUzl   (  Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah   )   serta

rdakwa    DELI    yang    secara    pelan-pelan    menuju    keruangan    tengah

nah/bengkel  dan  melihat  LIE  HUAT  (Koban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)

buah  kasur  dengan  posisi    miring  kearah  kanan,  sedangkan  anak  gadisnya

JUAl\IA  Alias  SUKENG  (  Korban  )  sedang  tidur  diatas  1   (satu)  buah  kasur

dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi terlentang. Selanjutnya

Saksi WAK ANCAP  bersama - sama  dengan  Saksi  FAHRUL  RUzl  (  mereka

terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah   )   dan   Terdakwa   DELL   Iangsung

menyergap  LIE HUAT (Korban ) dengan sekuat tenaga.  Sesuai  rencana Saksi

FAHRUL  RUzl   (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  bertugas  dart

sebelah Kanan memegang dan menyatukan kedua tangan LIE HUAT ( Korban

) sambil menghimpit badannya,  Saksi WAK ANCAP  ( Terdakwa dalam  berkas

perkara terpisah ) segera mengapit [eher LIE HUAT (Korban )   dengan Lengan
kanan sambil  menekan  bahagian belakang  leher kearah  Dadanya,  sedangkan

tangan   Kirinya   memegang   1    (satu)   bilah   Celurit.   Pada   saat   bersamaan

Terdakwa  DELl sendiri bertugas memegang dan menekan kedua Lutut sambil

duduk............



29

`\(\, :.

duduk diatas  kedua  Kaki  LIE  HUAT  (Korban  ).  Walaupun  dalam  kondisi  yang

kritits namun  LIE  HUAT (Korban) sempat melakukan  periawanan dengan cara

meronta dan menjerit dengan suara tertahan ( tidak keras ). Setelah LIE HUAT

(Korban) diam  tak berdaya,  lalu terdakwa  DELI  melepaskan  pegangan  kedua
tangannya   dan   menyuruh   Saksi   FAHRUL   RUZI   ITerdakwa   dalam   berkas

perkara terpisah  )   menjepit kedua kaki  LIE HUAT     ( Korban ) dengan  kedua

kakinya.  Setelah   itu Terdalowa DELI  berpindah ke arah  muka sambil menutup

mulut LIE HUAT (Korban) menggunakan Tangan Kirinya dan memasukkan jari

telunjuk  dan jari  tengah  tangan  kanannya  kedalam  lubang  hidung  LIE  HUAT

(Korban)  sambil   menarik  kearah  atas  dengan  sekuat  tenaganya,  sehingga
hidung  LIE  HUAT  (Korban  )  robek  mengeluarkan  darah.  Karena  sedah  tidak

bergerak  lagi   maka  saksi  WAK  ANCAP  ITerdakwa  dalam   berkas  perkara
isah ) melepaskan cekikkannya pada leher LIE HUAT (Korban), begitu juga

ya dengan saksi FAHRUL RUzl  (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah

g  melepaskan  pegangan kedua tangannya dan berpindah untuk menutup
a  LIE  HUAT  (Korban  )  yanh  sudah  lemas  tapi  masih  bernafas  dengan

atu)  buah  bantal  sambil  duduk  diatasnya.   Selanjutnya  Terdakwa   DELl

Iangsung  mengambil  uang  didalam  saku  celana  LIE  HUAT  (  Korban  ),  lalu

engambil  1  (satu)  bilah  Celurit  yang  ada  dilantai  dan  bersama  Saksi  WAK

CAP  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )    membawanya  kedalam

ar  SUKENG  (Korban)     yang  pada  saat  itu  sedang  tidur.     Selanjutnya

rena  melihat  SUKENG  (  Korban  )  tidur terlentang  sendirian  dan  mukanya
\\<=i:__`_+~'''` menghadap  kearah  jendela  kamar,  Ialu  tanpa  pikir  panjang  Terdakwa  DELI

langsung mengambil  1  ( satu ) buah bantal untuk menutupi / membekap muka

SUKENG  (  korban  )  walaupun  SUKENG  (  Korban)  meronta  dan  melakukan

perlawanan  sambil  menjerit dengan suaranya yang tertahan  memanggil  papa,
tapi  setelah  tak  berdaya  terdakwa   DEL[   Ialu   mendudilki   bantal  yang   ada

diwajah  SUKENG  (  Korban ) tersebut dan selanjutnya  meremas-remas  kedua

payudara SUKENG ( Korban ) yang pada saat itu hanya memakai baju daster
tanpa   lengan   ukuran   sebatas   paha.   Tak   puas   dengan   hanya   meremas

payudara  lalu  terdakwa  DELl   juga  memasukkan  tangan  kanannya  kebagian
dalam  celana  dalam  yang  sedang  dipakai  sambil  meraba-raba  dan  meremas

kemaluan  SUKENG  (  Korban  ).  Melihat  perbuatan  terdakwa  DELI  tersebut

akhimya  saksi  WAK  ANCAP   (  terdakwa  dalam   berkas  perkara  terpisah   )

menjadi teransang dan langsung membuka baju penutup mukanya, celananya

sendiri  .' ...... '...
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sendiri   serta   menurunkan   celana   dalam   yang   sedang   dipakai   SUKENG

(  Korban  )  hingga  kebatas  lutut.  Setelah  itu  tanpa  adanya  rasa  kasihan  saksi

WAK   ANCAP    (   Terdakwa   dalam    berkas    perkara   terpisah    )    langsung

memasukkan    alat   kelaminnya   yang    sedang    mengeras   kedalam    lubang

kemaluan      SUKENG   (   Korban   ).   Setelah   puas   melakukan   persetubuhan

dengan gaya duduk tersebut hingga keluar spermanya lalu saksi WAK ANCAP

(  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )  mencabut  alat  kelaminnya  dan
dapat  dirasakan  serta  terlihat  ada  darah  yang  mengalir  keluar  dari  lubang

kemaluan  SUKENG  (  Korban  ).  Selanjutnya  dari  luar  saksi  FAHRUL  RUzl

(  Terdakwa  dalam  berkas    perkara  terpisah  )  hanya  bisa  mendengar  suara

jeritan  SUKENG  (  Korban  ) yang tertahan  ( tidak keras ),  setelah  kurang  lebih

25  (  dua  puluh  lima  )  menit  merka  didalam  kamar  SUKENG  (Korban  )  lalu

rdakwa   DELl   memanggil  dengan   cara  melambaikan  cahaya  senter  yang

egangnya  kearah  saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara

isah  )   unfuk masuk kedalam  kamar,  Setelah masuk kedalam  kamar saksi

HRUL RUzl  ( Terdakwa dalam  berkas  perkara terpisah  )  melihat SUKENG

orban  )  terlentang  tidak  bergerak  hanya  memakai  baju  tidur  dan  celana

dalam serta terdapat 1  ( satu) buah bantal diatas wajahnya dan pada waktu itu

juga terdakwa  DELl  menyuruh  saksi  FAHRUL RUzl  ( Terdakwa dafam berkas

perkara  terp[isah  )  memduduki  bantal  yang  ada  dtwajah  SUKENG  (  Korban),
ketika  itu  saksi  FAHRUL  RUZI  (  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  )

melihat  ada   bercak  darah   dipaha   kaki   kanan   SUKENG   (Korban   )   hingga

membangkitkan  nafsu  birahinya  untuk  selanjutnya  meremas  kedua  payudara

SUKENG ( Korban ). Setelah itu saksi FAHRUL RUzl ( terdakwa dalam berkas

perkara  terpisah  )  mengambil  1  (  satu  )  bilah  celurit  yang  ada  dilantai  untuk

dimasukkan  dalam  saku  celananya  dan  kembali  meremas  kedua  payiidara

SUKENG ( Korban ).  Sedangkan saksi WAK ANCAP ( terdakwa dalam berkas

perkara  terpisah  )  dan  terdakwa  DELl  sibuk  membuka  lemari  serta  laci  yang

terdapat   dalam   kamar   untuk   mencari   uang   dan   barang-barang   berharga

dengan menggunakan 1  ( satu ) unit senter. Setelah mereka selesai mengambil

barang  lalu  saksi  FAHRUL  RUzl  ( Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah  )

bersama-sama dengan  saksi WAK ANCAP  ( Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah ) dan terdakwa DELl sepakat membuang kedua mayat tersebut kelaut.

Akibat............
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Akibat dari perbuetan terdakwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELl tersebut

diatas dan sesuai hasil Vlsum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni

2009   yang   ditanda   tangani   oleh   Dr.   ANDRI   ARDINAL   Dokter   Umum   pada

Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

2. Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bemama  LIE  MEN  Ais  LIE  HUAT  (  korban  )

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  52  tahun,  Wiraswasta,  alamat Telaga

Tujuh RT.02 RW. 01  Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh

Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada tubuh  LIE  MEN Als LIE  HUAT ( Korban ) ditemukan  luka-

luka sebagai berikut :

Pada  pemeriksaan  mayat  seorang  lelaki,  umur  52  tahun  ditemukan  luka

yat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan  serta  luka
mar pada dada,  perut dan  lipat siku  kanan dan  kiri,  Ditemukan juga  luka

as tekanan kuku pada punggung.

kiraan   kematian  .adalah   lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang   lalu.

Penyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah  dan  kesulitan  bernafas

akibat    terpotongnya    pembuluh    darah    besar    dilcher    dan    terpotongnya

enggorokkan.

Telah  diperiksa  seorang  wanita  bemama  JUANA Als  SUKENG    (  Korban  )

dalam  kadaan  meninggal  dunia,  umur  14 tahun,  pelajar,  alamat Telaga Tujuh

RT. 02 RW. 01  Desa Durai Kecamatan Duri, WNl yang telah diantar oleh Polisi

dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada  tubuh  JUANA  Als  SUKENG  (Korban  )  ditemukan  luka-Iuka

sebagai berikut :

-      Pada pemeriksaan mayat seorang wanita,  umur 14 tahun ditemukan  luka dan

kehilangan  jaringan  yang  luas  pada  leher.  Ditemukan  luka  sayat,  luka  tusuk

dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

-      Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang  lalu.

Penyebab  kematian  adalah akibat kekurangan darah dan kesulhan bernafas

akibat...........
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akibat   terpotongnya    pembuluh    darah    besar   dileher   dan    terpotongnya

tenggorokkan.

---Perbuatan   Terdakwa    RAJA   FADLI       Bin   RAJA   SARKAN   Als   DELI

sebagaimana   diuraikan   diatas   diancam   pidana   dalam   pasal   82   Undang

Undang RI  No. 23 Tahun 2002 Jo pasal 55 Ayat ( 1  ) KUH Pidana.

2.    Surat Tuntufan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada

pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1.   Menyatakan  terdakwa  RAJA  FADLI  Bin  RAJA SARKAN  Als  DELl  bersalah

melakukan   tindak   pidana   melakukan,    menyuruh   melakukan   atau   ikut

lakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  dengan  direncanakan  terlebih

ulu   menghilangkan   nywa   orang   lain   sebagaimana   diancam   pidsana

in pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dalam surat

akwaan KESATU PRIMAIR .

2.  Menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa   RAJA FADLI  BIN   RAJA SARKAN
EiEEulHis=

`--_?-~--

Als DELl  berupa pidana mati.

.   Menetapkan   barang bukti berupa :

-      3.1.   1    (satu   )   bilah   celurit   bergagang   kayu   yang   berlubang   pada

gagangnya   milik   Terdalowa   FAHRUL   RUzl         agar  dirampas   untuk

dimusnahkan.

-      3.2.1  (satu) buah tutupfiberwarna merah bertulikan DURAI  No. 4.

1  ( satu ) unit center wama merah muda berles kuning.

Mjlik   HASAN   ABDULLAH   Als   ASA   agar   dikembalikan   kepada

pemilik yang berhak.

3.3.Uang   tunai   sebanyak   Rp.   48.000   (  empat   puluh   delapan   ribu

rupiah )

- 2  (dua)  ..........
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2  (dua)  buah  kasur terdiri  dari  1   buah  tilam  warna  biru  bermotif

bunga  yang  terdapat  noda  darah  kering  dan  satu  buah  springbed

warna krem bermotif bunga.

2 (dtJa) buah bantal terdiri dart satu buah bantal bersarung putih les

hijau,  kuning,  bjru dan  pink yang  ada  noda darah kering serta satu

buah bantal bersarung krem.

2  (dua)  buah  dompet terdiri  dari  satu  buah  warna  abu-abu  merk

planet Ocean dan satu  buah dompet kulit wama  hiram merk Braun

Buffel.

1  (satu) lembar baju kaos berkrah warna putih dengan motif garis -

garis   abstrak   warna   hijau   dan   biru   pada   bahagian   dada   dan

unggung berlubang merk Crocodile Sport.

2  (dua)  Iembar celana dalam terdiri dari satu  lembar oelana dalam

warma  hijau  merk   GT Man  ukuran  L yang  dipakai  oleh  LIE  MENG

Als  LIE  HUAT   dan  satu  lembar celana  dalam warna  kuning  merk

Calvin  Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang

dipakai SUKENG.

1  (satu)  buah  BH wama  merah  muda ukura   34 yang dipakai oleh

SUKENG  .  Milik  LIE  MENG Als  LIE  HUAT  (korban  )  dan  SuKENG

( korban )  agar dikembalikan kepada ahli waris yang berhak.

4.  Menetapkan    agar  Terdatwa  RAJA  FADLI  Bin  RAJA  SARKAN  Als  DELl

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang,    bahwa   permintaan   banding   dari   Terdakwa   dan   Jaksa

Penuntutumum  telah  diajukan  dalam      tenggang      waktu    dan     dengancara

serta syarat-syarat yang telah ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya

permintaan banding tersebut  secara formal dapat  diterima ;

Menjmbang...........
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Menimbang,  bahwa    setelah  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  membaca

dan  mempelajari  berkas  perkara  atas  nama  terdakwa  RAJA  FADLI  BIN  RAJA

SARKAN  Alias  DELl  yang  terdiri  dari  Berita  Acara  Pemeriksaan  oleh  Penyidik,

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,  Berita Acara Persidangan Pengadilan

Tingkat  Pertama     dan  surat  -  surat  lain  yang  terlampir,   serta  turunan   resmi

putusan   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun   tanggal   28   Januari   2010

Nomor :  198/Pid.B/2009/PN.TBK, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan   putusan   Majelis   Hakim   Tingkat   Pertama   yang   mengatakan   bahwa

terdakwa terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana

didakwakan dalam dakwaan Altematif Kesatu primair terutama pada

r " Dengan sengaja "

Menimbang,     bahwa    mengenai    dakwaan    Altematif    Kesatu    primair

elanggar Pasal 340 KUH  Pidana pada unsur " Dengan Sengaja " Majelis Hakim

gkat Banding pertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------------

Menimbang,   bahwa   Majelis   Hakim   Tingkat   Banding   membahas   unsur

dengan sengaja perlu diketahui  apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van

Toelicting  sama  artinya  dengan  "  dikehendaki  dan  diketahui    dengan  demikian

pelaku menghendaki dan mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan .--- ~--

Menimbang,  bahwa setelah diketahui tentang apa yang dimaksud dengan

sengaja tersebut,  maka Majelis akan  membahas unsur dengan sengaja   sebagai

beri kut : ---------...------------------------------------------------------

Menimbang,............
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Menimbang,   bahwa  sebagaimana  terungkap  dipersjdangan  Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekitar

jam  23.00  Wib  Terdakwa  datang  menemui  PAK  ITAM    dan  WAK ANCAP  yang

sedang tidur-tiduran dibawah pohon dan mengatakan " ada can ni " lalu mengajak

keduanya untuk mengambil uang dinJmah LE MENG alias LIE HUAT karena dulu

terdakwa  pernah  mendapatkan  uang  sebesar  Rp.  13.coo.000.-  (  tiga  belas juta

rupiah )  dan atas ajakan terdakwa tersebut PAK  ITAM  dan WAK ANCAP tergiur,

sehingga  membuat  persiapan  dengan  minum  pil  DESTRO  sebanyak  50  butir

sampai   mabuk,   sedangkan   terdakwa   melihat   [okasi   digudang   mi[ik   HASAN

ABDULLAH    alias   ASA.    sedangkan   WAK   ANCAP    pulang    ganti    baju    dan

menggunakan    tutup    muka,    begitupun    PAK    ITAM    pulang    ganti    baju    dan

enggunakan tutup muka dengan membawa sebilah Ce(urit,  kemudian keduanya

nuju  rumah  kosong  dan  bertemu  dengan  Terdakwa  sekitar  jam  00.30  Wib

ana Terdakwa mengatakan jika LIE HUAT  melawan supaya dihabisi.

Bahwa setelah  itu terdakwa dan  PAK  ITAM  serta WAK ANCAP menuju

rumah  korban    LIE  HUAT  dan  setibanya  dibawah  jendela  Terdakwa

memasukkan  tangan  dari  lobang  atas  untuk  membuka  kunci  jendela

akan tetapi tidak sampai  lalu terdakwa menyuruh  PAK ITAM  dan WAK

ANCAP    mengangkat    kedua    kakinya,    sehingga    terdakwa    dapat

membuka   kunci  jendela  dan   setelah  jendela  sudah  dibuka     maka

Terdakwa  dan  PAK   ITAM  serta WAK ANCAP  masuk  kedalam  rumah

korban LIE HUAT dan se[anjutnya terdakwa membagi tugas yakni PAK

ITAM  tugasnya  menahan  kedua tangan  korban  LIE  HUAT,  sedangkan

WAK  ANCAP  memegang  leher  LIE  HUAT  dan  terdakwa  memegang

kedua kaki korban.

-       Bahva  ...............
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Bahwa  setelah  pembagian  tugas  maka  Terdalowa  bersama  PAK  ITAM

dan WAK ANCAP  menuju  ruang tengah rumah dan melihat korban  LIE

HUAT tidur miring  dan  sesuai  dengan tugas yang  dibagi  maka  korban

LIE  HUAT  disergap  secara  bersamaan  yakri  PAK  ITAM  memegang

kedua   tangan   korban   LIE   HUAT,   WAK  ANCAP   memegang      leher

korban  LIE  HUAT  dan  Terdakwa  memegang  kedua  kaki  korban  LIE

HUAT  dan  karena  korban  merontak   dan  berteriak  pelan,  maka WAK

ANCAP  menekan  leher  korban  sedangkan  terdakwa  menutup  mulut

korban   dengan   tangan   kiri   dan   memasukkam   dua  jarinya   kehidung

korban lalu menariknya keatas hingga robek,  Ialu  PAK ITAM  mengambil

ntal   dan   menutup   muka   korban   lalu   mendudukinya   hingga   tidak

rgerak lagi.

hwa  kemudian  Terdala^/a  bersama  WAK  ANCAP  masuk  kedalam

kamar   kol.ban JUANA Alias SuKENG yang sedang tidur dengan muka

menghadap  kejendela,  lalu  Terdakwa  mengambil  bantal  dan  menutup

kemuka korban JUANA Alias SUKENG    dan mendudukinya, sedangkan

AK  ANCAP  menduduki  kedua  kaki  korban  sehingga  tidak  bergerak

Iagi.

Bahwa    setelah    kedua    korban    sudah    meninggal    maka   terdakwa

mengambil  uang  disaku  korban  LIE  HUAT  dan  semua  barang-barang

berharga      mjlik   kedua   korban   dan   setelah   itu   Terdakwa   bersama

dengan PAK ITAM dan WAK ANCAP mengangkat kedua korban   keluar

rumah  dan  meletakkannya diatas  boks tutup  untuk dibuang  kelaut dan

sebelum  dibuang  kelaut terdakwa  menggorok kedua  leher korban,  dan

menyayat  kedua  kaki    korban,  mengiris  tangan  korban  dan  menusuk

ketiak   kiri    kedua    korban    untuk   memastikan    kedua    korban   telah

meninggal dunia.
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Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut diatas  terlihat jelas  bahwa

terdakwa  mengajak  PAK  ITAM  dan  WAK  ANCAP  kerumah  korban   LIE   HUAT

adalah  untuk  melakukan  pencurian,  bukan  untuk  menghilangkan  nyawa  korban

LIE  HUAT dan JUANA Alias SUKENG,  akan tetapi  untuk memudahkan pencurian

yang  dilakukan  oleh  terdakwa  bersama  teman-temannya tersebut  maka  mereka

menghilangkan  nyawa  kedua  korban  tersebut  dan  kenyataannya  setelah  kedua

korban   sudah  tidak  bernyawa   lagi,   maka  terdakwa   dengan   kedua  temannya

mengambil   uang  dan  barang-barang  berharga  dalam  rumah     korban  tersebut

dengan     adanya  falcta  tersebut  telah     memberikan  keyakinan  kepada  Majelis

`Hakim  Tingkat   Banding   bahwa  terdakwa  tjdak  menghendaki   hilangnya   nyawa

an  karena  kehendak  atau  niat  terdakwa  tidak  lain  adalah  untuk  melakukan

urian.

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  pertimbangan  tersebut diatas  unsur

gan  sengaja tidak terbukti  dan  oleh  karena  salah  satu  unsur dalam  dakwaan

rnatif kesatu  Primair tidak terbukti,  maka  perbuatan terdakwa tidak memenuhi

ur dalam dakwaan tersebut.

Menimbang,     bahwa     selanjutnya     Majelis     Tingkat     Banding     akan

pertimbangkan tentang dakwaan Altematif kedua  pasal  365 ayat (2)  kel ,2,4  KUH

Pidana yang unsur-unsumya sebagai berikut :

1.   Barang siapa

2.   Mengambil sesuatu barang

3.   Sebahagian atau seluruhnya milik orang lain

4.   Dengan  maksud  untuk  memiliki  barang  tersebut  dengan  melawan

hukum

5.Didahului.............
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I

5.   Didahului,   disertai   atau   diikuti   dengan   kekerasan   terhadap   orang

dengan maksud untuk mempermudah pencurian

6.   Yang berakibat mati

7.   Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

8.   Pada waktu malam dalam sebuah rumah

Ad  1.  Unsur Barang Siapa

Menimbang,   bahwa   unsur   ini  juga   menjadi   salah   satu   unsur  dalam

dakwaan Altematif Pertama  Primair dimana unsur tersebut telah dipertimbangkan

oleh   Hakim   Tingkat   Pertama   dalam   putusannya   dan   Majelis   Hakim   Tingkat

nding  sependapat  dengan  pertimbangan   Hakin  Tingkat  Pertama  mengenai

r      tersebut   dan   mengambil   alih   sebagai   pertimbangan   sendiri   dengan

ikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mengambil  sesuatu  barang

lah  bahwa  sebelumnya  barang  tersebut tidak  berada  dalam  penguasaannya,

un  karena  perbuatan  terdakwa  bersama  PAK  ITAM  dan  WAK ANCAP  atas

*::::=±+==:2`6arang-barang  yang  berada  didalam  rumah  korban  LIE  HUAT  dan  JUANA Alias

SUKENG tersebut menjadi penguasaan Terdakwa  bersama  PAK ITAM  dan WAK

ANCAP tersebut dengan demikian unsur tentang mengambil sesuatu barang telah

terbukti.

Ad. 3.  Unsur sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang,       bahwa   berdasarkan   keterangan   terdakwa   DELl   yang

dikuatkan    oleh    keterangan    saksi    PAK  ITAM  dan   saksiwAK  ANCAP   yang

mengatakan...........
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mengatakan  bahwa  pada  hari  itu  Jumat tanggal  05  Juni  2009  sekitar jam  00.30

Wib   terdakwa   bersama-sama   dengan   saksi   PAK   ITAM   dan   WAK   ANCAP

memasuki  rumah  LIE  HUAT  dan  mengambil  uang  dan  barang-barang  berharga

lainnya yang seluruh atau sebahagian milik korban LIE HUAT dan korban JUANA

Alias  SUKENG   dan  bukan  milik Terdakwa dan saksi  PAK  ITAM  dan  saksi WAK

ANCAP, barang-barang mana berupa :

uang Rupiah sebesar Rp.  1.500.000.-( satu juta lima ratus ribu rupiah )

Uang Dollar Singapura $ 450 ( empat ratus lima puluh dollar Singapura )

Uang Ringgit Malaysia RM 450 ( empat ratus lima puluh ringgit Malaysia )

HP Merk Nokia Seri N 73 satu unit

P Merk Nokia serf 500 satu unit.

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang yang diambil tersebut diatas

seluruhnya ada sebahagiannya adalah milik korban LIE  HUAT dan koban JUANA

as  SUKENG  dan   bukan   milik  Terdakwa  dan  saksi   PAK  ITAM   serta  WAK

AP, dengan sendirinya unsur tersebut diatas telah terbukti.

Ad.   4.   Unsur  dengan   maksud   untuk   memiliki   barang   tersebut  dengan

melawan hukum.

Menimbang,  bahwa  setelah  Terdakwa  dan  PAK  ITAM  dan  WAK ANCAP

berhasil  mengambil  barang-barang tersebut dari dalam  rumah   korban  LIE  HUAT

dan JUANA Alias SUKENG dan kemudian mereka kembali kebawah pohon pelem

/  mangga  untuk  menghitungnya  dan  selanjutnya  barang-barang  tersebut  dibagi

kepada   masing-masing   orang   dimana   Terdakwa   serta   PAK   ITAM   dan   WAK

ANCAP memperoleh bahagiannya sebagai berikut :

-      Terdak`^ra  ............
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Terdakv`ra  DELl  mendapat  uang  sebesar  Rp.  500.000.-  (  lima  ratus  ribu

rupiah  )  serta  Dollar Singapura  dan  Ringgit  Malaysia  yang jumlahnya  tidak

dapat diingat lagi ditambah dengan  1  ( satu ) satu unit HP Merk Nokia seri

6500, serta 2 ( dua ) bentuk cincin emas.

Saksi  PAK  ITAM  mendapat uang  sebanyak  Rp.  500.000.-  (  lima  ratus  ribu

rupiah )  serta  Dollar Singapura dan  Ringgit Malaysia yang jumlahnya tidak

diingat lagi tetapi waktu  ditukar menjadi  Rp.  2.800.000.- ( dua juta delapan

ratus ribu rupiah ).

Saksi WAN ANCAP mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000.-( lima ratus

rupiah  )  serta  Dollar   Singapura dan  Ringgit Malaysia yang jumlahnya

diingat lagi ditambah dengan  1  ( satu ) unit HP Merk Nokia N 73.

nimbang.  bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dibagi-

bagi kepada Terdakwa dengan para saksi tersebut tanpa seizin korban  L[E HUAT

dan  korban JUANA Alias SUKENG  menunjukkan bahwa Terdakwa bersama  PAK

ITAM dan WAK ANCAP telah memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang,    bahwa   berdasarkan   pertimbangan   tersebut   diatas   unsur

dengan  maksud  untuk  memiliki  barang  tersebut  dengan  melawan  hukum  telah

terbukti.

Ad.   5.   Unsur  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  terhadap

orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian.

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  Pengadilan  Negeri

Tanjung Balai Karimun karena diperoleh fakta-falcta sebagai berikut :

-     Bahwa pada hari Jumat tanggal 05juni 2009  sekharjam oo.30 Wib setelah

Terdakwa...........
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Terdakwa  bersama  PAK  ITAM  dan  WAK ANCAP  masuk  didalam  mumah

korban    LIE    HUAT    dan    korban    JUANA    Alias    SUKENG,    terdalowa

mengatakan  kepada PAK ITAM dan WAK ANCAP bahwa  LIE  HUAT harus

dibunuh,  untuk  itu  PAK  ITAM  mempunyai  tugas  untuk  memegang  kedua

tangan  LIE  HUAT,  sedangkan  WAK ANCAP  memegang  leher  LIE  HUAT

dan Terdakwa memegang kedua kaki korban.

Bahwa  setelah  pembagian  tugas  tersebut  maka  Terdakwa  bersama  PAK

ITAM  dan  WAK ANCAP  menuju  ruang  tengah  rumah  dan  melihat  korban

LIE   HUAT   tidur   miring   dan   sesuai   dengan   tugas   yang   telah   disetujui

bersama,  maka korban  LIE HUAT disergap secara bersama,  maka korban

HUAT disergap secara bersama dimana PAK ITAM memegang kedua

gan    korban    LIE    HUAT,    WAK   ANCAP    memegang    batang    leher,

dangkan terdakwa memegang  kedua kaki korban  LIE  HUAT dan  karena

korban  merontak dan  berteriak  pelan,  maka WAK ANCAP  menekan  leher

korban,  sedangkan  Terdakwa  menutup  mulut  korban,  dengan  tangan  kiri

dan  memasukkan  dua  jarinya    kehidung  korban  dan  menariknya  keatas

hingga robek,   Ialu  PAK ITAM mengambil bantal dan menutup muka korban

lalu mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi.

Bahwa   selanjutnya   Terdakwa   bersama   WAK   ANCAP   masuk   kedalam

kamar  tidur  korban  JULIANA  Alias  SUKENG  yang  sedang  tidur  dengan

muka  menghadap  kejendela,    kemudian  Terdakwa  mengambil  bantal  dan

menutup   kemuka   korban   JUANA  Alias   SIKENG     dan   memdudukinya,

sedangkan  WAK  ANCAP  memduduki  kedua  kaki  korban  sehingga  tidak

bergerak lagi dan setelah itu WAK ANCAP meraba-raba buah dada JUAl\IA

Alias  SUKENG  dan  memasukan  jari    kevagina    JUANA  Alias  SUKENG

sehinoga............
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sehingga   WAK   ANCAP   timbul   nafsu   dan   memasukkan   kemaluannya

kedalam  kemaluan  korban JUANA Alias SUKENG   sehingga kemaluannya

mengeluarkan darah.

-     Bahwa  selanjutnya  kedua  korban  diangkat  keluar  rumah  dan  diletakkan

diatas   boks   tutup   untuk   dibuang   kelaut   dan   sebelum   dibuang   kelaut,

Terdakwa menggorok leher kedua korban, menyayat kedua lengan kaki dan

tangan, serta mengiris lengan tangan dan menusuk ketiak kiri kedua korban

untuk memastikan kedua korban sudah meninggal dunia.

Menjmbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas nampak jelas

elum  Terdakwa  bersama  PAK  ITAM  dan  WAK ANCAP  melakukan  pencurian

in  rumah  korban   LIE   HUAT  dan   korban  JUANA  Alias  SUKENG     terlebih

hulu melakukan kekerasan  terhadap kedua korban tersebut sebagaimana telah

diutarakan  tersebut  diatas  yang  tidak  lain  untuk  mempermudah  pencurian  yang

Terdakv\ra bersama PAK ITAM

rsebut telah terbukti.

•(\\:,`,?,-=.::.>c,-///,'Ad

dan WAK ANCAP Iakukan, dengan demikian unsur

6. Unsur yang berakibat mati

Menimbang,  bahwa  berdasarkan keterangan Terdakwa yang ditopang oleh

Saksi  PAK  ITAM  dan  saksi  WAK  ANCAP    yang  mengatakan  bahwa  pada  hari

Jumat,  tanggal  05  Juni  2009 jam  00.30 Wib  Terdakwa  bersama  PAK  ITAM  dan

WAK ANCAP  masuk  rumah  LIE  HUAT  untuk  melakukan  pencurian  dan  melihat

korban LIE HUAT tidur maka PAK ITAM langsung memegang kedua tangan, WAK

ANCAP    langsung    memegang    bafang    leher    korban    sedangkan    Terdakwa

memegang  kedua  kaki  korban  LIE  HUAT   dilanjutkan  dengan  menutup muka

korban..............



43

korban  LIE  HUAT  dengan  bantal  dan  Terdakwa  memasukkan  dua  jari  kedalam

hidung  dan  menarik  keatas  sampai  robek  dan  akhimya  korban  LIE  HUAT  tidak

bergerak dan meninggal dunia.

-     Bahwa  selanjutnya Terdakwa  dan WAK ANCAP  memasuki  kamar JUANA

Alias  SUKENG   yang  sedang tidur,  lalu  mengambil  bantal  menutupi  muka

dan   memduduki   bantal   tersebut   sedangkan   WAK  ANCAP   memduduki

kedua kaki korban sampai JUANA Alias SUKENG tidak bergerak lagi.

Bahwa   kemudian   kedua   korban   tersebut   diangkat   keluar   rumah   dan

diletakkan   diatas   boks   tutup   untuk   dibuang   kelaut   tetapi   sebelumnya

Terdakwa menggorok  leher  kedua  korban,  menyayat  kedua  tangan  dan

kinya,     mengiris  lengan  kanan  dan  menusuk  ketiak  kiri  kedua  korban

ngan menggunakan celurit untuk memastikan korban meninggal dunia.

Menimbang,  bahwa  sesuai  keterangan  saksi  SUHERI  Alias ALI0NG  yang

mengatakan  bahwa  pada  hari Jumat tanggal  05 Juni 2009 sekifar jam  15.30 Wib

aksi  dari  Tanjung   Batu     pulang   kerumah  di  Durai  dan  mengetuk   pintu  yang

/J` terkunci  namun  tidak  ada  yang  membuka  pintu  atau  menyahut,  kemudian  saksi

menelepon HP Bapak LIE HUAT dan adik kandung JUANA Alias SUKENG  namun

tidak  aktif  lalu   saksi   bertanya  kepada   Pak  CIK  ASA  tapi  tidak  diketahui  dan

selanjutnya  kebengkel  Bapak  tapi     tidak  ketemu,   lalu  menelepon  lbu  saksi  di

Batam tapi tidak mengetahui.

-     Bahwa  selanjutnya  saksi  bersama  Anong  mendobrak  pintu  dan  setelah

masuk  melihat tempat tidur  Bapak  LIE  HUAT terdapat  noda  darah  kering

dibantal,   lalu  masuk  kekamar  tidur  adik  JUANA  Alias  SUKENG  tampak

berserakkan tapi tidak ketemu.

-       Bahwa  ............
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-     Bahwa  dua  hari  kemudian  yakni  pada  tanggal  07  Juni  2009  sekitar jam

02.30  Wib  telah  diketemukan   Bapak  LIE  HUAT  dan  adik  JUANA  Alias

SUKENG  dilaut Tanjung Kilang yang telah meninggal dunia karena dibunuh

karena  pada  tubuh  mereka  terdapat  luka  ditenggorokkan  dan  luka-luka

sayatan.

Menimbang,   bahwa  sesuai  Vlsum   Et  Repertum  yang  dikeluarkan   pada

tanggal  07  Juni  2009  yang  ditanda  tangani  oleh  Dr.  ANDRI     ARDINAL  dokter

umum  pada Puskesmas Tanjung Batu Durai yang berkesimpulan bahwa :

1.  Pada  tubuh   korban   LIE  MENG  Alias  LIE  HUAT     ditemukan   luka  sayat

her,     ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan  serta  luka  memar

a  dada,  perut  dan  lipat  siku  kanan  dan  kiri  dan  juga  luka  bekas  kuku

a Punggung.

enyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bemafas

`<

akibat terpotongnya tenggorokkan.

2.  Pada   tubuh   seorang   wanita   bemama   JUAP\IA   alias   SUKENG      dalam

keadaan meninggal ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada

tubuh anggota gerak atas dan bawah.

Penyebab   kematian      adalah   akibat   kekurangan   darah   dan   kesu[itan

bernafas    akibat    terpotongnya    pembuluh    darah    besar    dileher    dan

terpotongnya tenggorokkan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut diatas  nampak jelas

dengan  adanya   kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dan  PAK  ITAM  serta

WAK  ANCAP    tersebut  telah  mengakibatkan  orang  mati  yakni  LIE  HUAT  dan

JUANA Alias SUKENG, dengan demikian unsur berakibat mati telah terbukti.

Aid.7--...........
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Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang,    bahwa   sebagaimana    diungkapkan    oleh   Terdakwa   yang

dikuatkan   oleh saksi PAK ITAM dan saksi WAK ANCAP   bahwa pada hari Jumat

tanggal   05  Juni  2009   mereka  secara  bersama-sama   masuk  kedalam   rumah

korban  LIE  HUAT  dan  melihat  korban  LIE  HUAT    sedang  tidur  miring  dan  atas

kesepakatan  bersama  yang  telah  dibuatnya  maka  saksi  PAK  ITAM  memegang

kedua tangan korban dan menyatukannya hingga tidak bergerak, sedangkan WAK

ANCAP memegang leher dengan cara menekannya sekuat tenaga dan Terdakwa

iegang  kedua  kaki,  karena  korban  meronta dan  berteriak pelan   1  kali,  maka

i WAK  ANCAP   menekan  leher korban sedangkan Terdakwa menutup mulut

an  dengan  tangan  kiri  dan  memasukkan  dua  jari  kehidung  lalu  menariknya

tas sampai robek, lalu PAK ITAM mengambil bantal menutup muka korban dan

mendudukinya hingga tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdalowa dan WAK ANCAP

uk   kekamar   korban   JULIANA   Alias   SUKENG   yang   sedang   tidur,       lalu

kwa mengambil bantal dan menutupnya kemuka korban dan memdudukinya

`.€..::,/,,  -

AK  ANCAP  menduduki kedua kaki korban sehingga tidak bergerak lagi.

Bahwa   setelah   kedua   korban   telah   meninggal   dunia   maka   Terdakwa

mengambil  barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa PAK ITAM

dan  WAK  ANCAP  membagi  barang-barang  tersebut,   selanjutnya  kedua

korban diangkat keluar rumah  untuk dibuang  kelaut   dan sebelum dibuang,

Terdakwa menggorok kedua leher korban, menyayat kedua tangan dan kaki

serta  mengiris lengan  kanan   dan menusuk ketiak kiri  para korban dengan

menggunakan   clurit   untuk   memastikan   para   korban   sudah   meninggal,

kemudian  mereka  bertiga  mengangkat    tubuh  kedua  korban  yang  sudah

diletakkan    diatas    boks    tutup    tersebut    lalu    berenang    kelaut    untuk

membuangnya.
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Menimbang,.............

Menimbang,   bahwa   fakta-fakta   tersebut   djatas   nampak   meninggalnya

korban  LIE  HUAT  dan  JUANA  Alias  SUKENG  pada  hari  Jumat  tanggal  05  Juni

2009  sekitar jam  00.30 Wib tersebut dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara

bersekutu  yakni  Terdakwa,  PAK    ITAM    dan  WAK    ANCAP,  dengan  demikian

unsur tersebut telah terbukti.

Ad. 8. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah.

Menimbang,   bahwa   yang   dimaksud   dengan  waktu   malam   yakni   waktu

tara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang,   bahwa  pencurian  dengan  kekerasan  yang    mengakibatkan

nggalnya LIE HUAT dan JUANA Alias SUKENG  pada Hari Jumat tanggal 05

uni  2009  sekeitar jam  00.30 Wib  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  didalam  rumah

yang  dihuni  oleh  kedua  korban  adalah  pada waktu  malam  yakni  antara  matahari

dan terbit, dengan demikian unsur tentang malam hari telah terbutkti.

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    pertimbangan-pertimbangan    tersebut

'  diatas  semua  unsur  yang  termaksud    didalam  dakwaan  Altematif  Kedua  telah

terbukti   seluruhnya   maka   Terdakwa   harms   dijatuhi   hukuman   pidana   setimpal

dengan perbuatannya.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  tidak  melihat  adanya

alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa.

Menimbang,    bahwa   mengenai    pidana   yang  akan  dijatuhkan   kepada

Terdakwa.............
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Terdakwa,  Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pada pemidanaan yang telah

dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat    Pertama    dalam  putusannya,  begitupun

tentang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Menimbang,  bahwa  tentang  barang  bukti,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding

tetap   mengacu   pada  yang   telah   dipertimbangkan   oleh   Majelis   Hakim   Tingkat

Pertama dalam putusannya.

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    pertimbangan-pertimbangan    tersebut.

diatas,   maka   putusan   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun   tanggal   28

nuari 2010 Nomor 198/Pid.B/2009/PN.TBK  tidak dapat dipertahankan lagi dan

s    dibatalkan,    dan    Majelis    Hakim    akan    mengadili    sendiri    yang    amar

gkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang,   bahwa   Terdakwa   dinyatakan   bersalah   dan   dipidana   maka

amus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 365 ayat ( 2 ) ke 1,2,4 KUH Pidana dan pasal-pasal dalam

UHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILl   :

Menerima     permintaan   banding   dari Terdakwa dan   Jaksa  Penuntut Umum

tersebut  ;

Membatalkan     putusan   Pengadilan   Negeri     Negeri  Tanjung   Balai   Karimun

tanggal 28 Januari 2010  Nomor : 198/ Pid.B/ 2cO9/ PN.TBK  ; -------------

MENGADILI..........
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"ENGADILI SENDIRl  :

2    Menyatakan   Terdakwa   RAJA  FADLI   BIN   RAJA  SARKAN  ALIAS   DELI

tersebut tidak   terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  atas dakwaan

Altematif Kesatu Primair ;  ~ ---------------------------------- ~~ --------

3    Membebaskan Terdakwa  dari dakwaan tersebut  ; ---------------------------

4    Menyatakan  Terdakwa  RAJA  FADLI   BIN   RAJA  SARKAN  ALIAS  DELl

tersebut  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak

p.idana  "  Pencurian  dengan  kekerasan  dalam  keadaan  memberatkan

mengakibatkan matt "  ..

Menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa    oreh    karena    itu dengan pidana

ati;--------------------------------.----.-------------------------------

emerintahkan  terdakwa tetap  ditahan ; --------------- ~ -------------------

Menetapkan barang bukti berupa : ---------------------------------------

I     1   (satu)         bilah      celurit         bergagang   kayu   yang   berlubang   pada

g aga ng nya ; ----------------------------------------------------------

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----------------------------------

I     1  (satu) buah tutup fiber warna merah bertuliskan   DURAI   No.4 ; ------

I     1  (satu) unit senter warna merah muda berles kuning ; ------------------

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

I     Uang tunai sebanyak  Rp. 48.000,0 (empat puluh delapan ribu rupiah)  ;--

•     2  (dua)     buah  kasur  terdiri  dari   1   (satL)  buah  tilam  warna  biru  yang

bermotif bunga yang terdapat noda darah kering   dan   satu   buah spring

bed warna krem bermotif bunga ; ------------------------------------------

I     2 (dua) buah bantal terdiri dari 1  (satu) bush bantal bersarung putih les
r

hijau.........'..
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hijau, kuning, biru dan pink yang ada noda darah kering serta satu buah

bantal bersarung krem ; ------------------------- ~ -----
•    2  (dua)  buah  dompet  terdiri  dari  1   (satu)  buah  wama  abu-abu  merk

Planet  Ocean     dan   1   (satu)  buah     dompet  kulit  wama  hitam  merk

BRAUN BUFFEL ;  -

I     1  (satu)  lembar baju  kaos berkrah wama putih dengan  motif garisi)aris

abstrak   warna   hijau   dan   biru      pada   bagian   dada   dan   punggung

berlubang merk Crocodie Sport ; --------------------
`i``2  (dua)  lembar  celana  dalam  terdiri  dari    satu  ]embar  celana  dalam

rna  hijau  merk  GT  Man  ukui.an  L  yarig  dipakai  oleh  LIE  MENG  Als.

HUAT  dan  satu  lembar  celana  da[am  warna  kuning  merk  Calvin

in    yang  terdapat  bercak  darah  bagian  dalam  depan  yang  dipakai

SUKENG ; -

1   (satu)   buah   BH  wama  merah  muda  ukuran  34  yang  dipakai  oleh

S U KE N G ; ------------------------------------------------

ikembalikan kepada ahli waris korban ;

8,/Membebankan   Terdakwa   untuk   membayar  biaya   perkara   dalam   kedua

i,...+---'     tingkat  peradilan    yang    dalam  tingkat  banding    sebesar  Rp.  2,500,-(dua

ribu lima ratus  rupiah) ;  --------------------------------------------

Demikian    diputuskan    dalam    sidang       permusyawaratan         Majelis

Hakim  pengadilan      Tinggi      Pekanbamu    di      Pekanbaru    p.ada    hari  :    Senin  ,

tanggal       19 April   2010     oleh     kami     SUMARDIJATMO,  SH   sebagai  Ketua

Majelis    RuSTAM  IDRIS,  SH      dan    ENOS  RADJAWANE,  SH  masing-masing

sebagai    Hakim   Anggota,   putusan  mana    pada     hari     dan     tanggal    itu   juga

diucapkan.............
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diucapkan        oleh Hakim     Ketua   Majelisdalam     sidang    terbuka    untukumum

dan   dihadiri  oleh     Hakim Anggota     dan     AZHARUDDIN  GINTING,  SH  sebagai

Panitera Pengganti     tanpa dihadiri oleh  Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

•:,72fc.`

RUSTAM   IDRIS, SH

?t/a,
ENOS RADJAWANE, SH

Ketua Majelis

'`7h
SUMARDIJATMO,SH

Panitera Pengganti,

•7lfL,

AZHARUDDIN GINTING, SH


