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PUTUSAN

•   SALINAN  ...t
UNTUK DINAS

Nomor 25 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

IVIAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan

oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

ama
kerjaan

RAJA  SYAHRIAL  him  RAJA  MUZAHAR  alias

HERMAN alias WAK ANCAP ;

Bukit Salembak Durai;

24 Tahun / 23 Januari  1985;

Laki-laki;

Indonesia;

Telaga     Tujuh     RT.01      RW.01      Desa     Durai

Kecamatan Durai,  Kabupaten Karmun;

Islam;

Wiraswasta;

hkamah Agung tersebut;

embaca   surat   dakwaan   Penuntut   Umum   pada   Kejaksaan   Negeri

ng Balai Karimun sebagai berikut:

KESATU

R"lAIR

Bahwa Terdakwa  RAJA SYAHRIAL bin  RAJA MUZAHAR alias HERMAN

ali\as WAK ANCAP  bersama-sama  atau  bertindak  sendiri-sendir  dengan  saksi
\E,£hrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  dan  saksi  Raja  Fadli  bin  Raja

;Sarkan  alias  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  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  di  dalam  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 di suatu 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   dan

dengan    direncanakan    terlebih    dahulu    menghilangkan    nyawa    orang    lain,

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa

WAK ANCAP bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Fahrul
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Ruzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada  hari Kamis

tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 WIB bertempat di bawah sebatang pohon

Pelam/Mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

berkas  perkara terpisah) datang  dan  berkata,  "Ada  can  ni",  selanjutnya  secara

bersama-sama      mereka      membuat      suatu      rercana      untuk      melakukan

perampokkan.   Lalu   saksi   Dell   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara     terpisah)

berkata,  "Kita  masuk  ke  rumah  Lie  Huat  dia  hanya  tinggal  berdua  aja  dengan

anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang

Rpl3.000.000,00  (tiga  belas juta  rupiah).  Karena  tergiur  maka  ajakan  tersebut

disetujui   Terdakwa   WAK   ANCAP   yang   selanjutnya   secara   bersama-sama

dengan  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  pergi  ke

mah  masing-masing  untuk  mempersiapkan  peralatan  diantaranya  mengganti

yang  sedang  dipakainya  dengan  baju  jelek warna  hitam,  celana  pendek,

gambil    baju    kaos   warna    hitam    untuk   dijacikan    penutup    muka    dan

gambil  1   (satu)  bilah  celurit  yang  digunakan  sebagai  senjata.  Sedangkan

rdakwa WAK ANCAP mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju kotor

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

penutup muka. Setelah itu Terdakwa WAK ANCAP pergi bersama dengan saksi

ahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpjsah)  sambil  memegang   1

!\Rtu)
bilah  celurit  dan  membawa  baju  kaos  warna  hitam  yang  diletakkan  di

)brihdak  lalu  berjalan  bersama-sama  menuju  ke  rumah  kosong  berjarak  kurang``is#ih   100   (seratus)   meter   dari   rumah/bengkel   Lie   Huat   (korban).   Sampai

\\`+=t_i.;,,¢{tujuan  ternyata  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sudah
ada  menunggu  mereka  lalu  membuat  rencana  lagi  dengan  berkata,  "Kalau  Lie

Huat melawan kita habisi aja,  pokoknya Lie Huat malam ini kita habisi saja" atas

rencana  tersebut saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa dalam  berkas  perkara  terpisah)

bersama  dengan  Terdakwa  WAK  ANCAP   menyetujuinya.   Karena  telah  ada

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,   Ialu   Terdakwa   WAK

ANCAP   bersama-sama   dengan   saksi   Fahrul   Ruzi   dan   saksi   Deli   (mereka

Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dengan  hati-hati  pergi  berjalan  kaki

secara  pelan-pelan  menuju  ke  arah  pelantar di  rumah  kosong  dan  selanjutnya

menyeberang    ke   arah    pelantar   rumah/bengkel    untuk   menuju   ke   jendela

belakang  bengkel  Lie  Huat  (korban).  Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak

dapat   terjangkau   oleh   tangan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah) yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan dinding kayu di
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atas  jendela,   lalu  saksi  Deli  menyuruh  saksi  FahrJI  Ruzi  (mereka  Terdakwa

dalam  berkas  perkara terpisah)  bersama Terdakwa WAK ANCAP  mengangkat

kedua  kakinya  ke  atas  sehingga  badannya  terangkat  dan  tangan  saksi  Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta
membukanya  dari  dalam  dengan  cara  menarik kunci  ke  arah  atas dan  setelah

terbuka   lalu   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

bergeser  ke  samping  untuk  membuka  kunci jendela  dengan  cara  yang  sama.

Setelah kedua kunci jendela belakang rumah/bengkel Lie Huat (korban) tersebut

terbuka,  lalu  daun jendela  dapat dibuka  dengan  cara  mendorong  ke  arah  atas

lalu   saksi   Fahrul   Ruzi   masuk  ke  dalam   rumah/bengkel   selanjutnya   berganti

menopang    daun   jendela   tersebut    ke    atas,    sehingga    secara    bergantian

Terdakwa   WAK   ANCAP   dan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

pisah)  masuk  ke dalam  rumah/bengkel  sambil  menutupnya  kembali.  Sampai

in  rumah/bengkel  yang  sedang  gelap  hanya  mendapat  cahaya  dari  luar

but,   lalu   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

berikan  1   (satu)  bilah  celurit  kepada  Terdakwa  WAK ANCAP.  Setelah  itu

Deli  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyampaikan  rencana

ntuk  membunuh  Lie  Huat  (korban),  saksi  Fahrul  Ruzi  ditugaskan  memegang

kedua tangan  Lie  Huat (korban),  Terdakwa  WAK ANCAP  bertugas  memegang

leher   Lie   Huat     (korban)   dan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)  sendiri   bertugas  memegang   kedua  kaki   Lie  Huat  (korban).   Setelah

sepakat   lalu   Terdakwa   WAK  ANCAP,   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas

;'_Reurzia:aetneur.Pjs:eh)r:::::annt::::hse:amr:h;::anng-::,'adna:emrse:::t-SL::aH::tk;::rabhar:;

clang  tidur  di  atas  1  (satu)  buah  kasur dengan  posisi  miring  ke  arah  kanan,
'/Sedangkan  anak  gadisnya  Juana  alias  Sukeng  (korban)  sedang  tidur di  atas  1

(satu)   buah   kasur  dalam   sebuah   kamar  yang  tidak  terkunci   dengan   posisi

terlentang.  Selanjutnya  saksi  Fahrul  Ruzi  bersama  dengan  saksi  Deli  (mereka

Terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)   dan   Terdakwa   WAK   ANCAP

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,  Terdakwa  WAK ANCAP  segera  mengapit  leher

Lie  Huat  (korban)  dengan  lengan  kanan  sambil  menekan  bahagian  belakang

leher  ke  arah  dadanya,  sedangkan  tangan  kirinya  memegang   1   (satu)  bilah

celurit.   Pada   saat   bersamaan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah) sendiri bertugas memegang dan menekan  kedua  lutut sambil duduk di
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atas  kedua  kaki  Lie  Huat  (korban).  Walaupun  dalam  kondisi  yang  kritis  namun

Lie  Huat  (korban)  sempat  melakukan  perlawanan  dengan  cara  meronta  dan

menjerit  dengan  suara  tertahan  (tidak  keras).  Setelah  Lie  Huat  I.korban)  diam

tak   berdaya,    lalu   saksi    Deli   (Terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)

melepaskan   pegangan   kedua   tangannya   dan   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi

(Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menjepit   kedua   kaki   Lie   Huat

(korban) dengan  kedua  kakinya.  Setelah  itu  saksi  Deli  berpindah  ke arah  muka

sambil   menutup   mulut   Lie   Huat  (korban)  menggunakan  tangari   kirinya  dan

memasukkan  jari  telunjuk  dan  jari  tengah  tangan  kanannya  ke  dalam  lubang

hidung   Lie   Huat   (korban)   sambil   menarik   ke   arah   atas   dengan   sekuat

tenaganya,   sehingga   hidung   Lie   Huat  (korban)   robek  mengeluarkan   darah.

Karena  sudah  tidak  bergerak  lagi  maka  Terdakwa  WAK ANCAP  melepaskan

kikannya   pada   leher  Lie   Huat  (korban),   begitu  juga  halnya  dengan  saksi

hrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   yang   melepaskan

gangan   kedua  tangannya   dan   berpindah   untuk   menutup   mJka   Lie   Huat

orban)  yang  sudah  lemas  tapi  masih  bemafas  dengan  1  (satu)  buah  bantal

sambil  duduk  di  atasnya.  Dari  luar  kamar  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah) hanya  mendengar suara jeritan Sukeng  :korban) yang

rtahan (tidak keras),  setelah  kurang  lebih 25 (dua  puluh lima) menit mereka di
'dalam  kamar Sukeng (korban)  lalu  saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas perkara

terpisah)    memanggil     dengan     cara     melambaikan     cahaya     senter    yang

dipegangnya   ke   arah   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara
'  terpisah)  untuk masuk ke dalam  kamar.  Setelah  masuk ke dalam  kamar,  saksi

Fahrul  Ruzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat SuKeng (korban)

terlentang  tidak  bergerak  hanya  memaltai  baju  tidur  dan  celana  dalam  serta

terdapat  1  (satu)  buah  bantal  di  atas wajahnya  dan  pada  waktu  itu juga  saksi

Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyuruh  saksi  Fahrul  Ruzi

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menduduki bantal yang ada di wajah

Sukeng   (korban).   Setelah   mereka  selesai   mengambil   barang   berharga,   lalu

saksi  Fahrul  Ruzi  bersama-sama  dengan  saksi  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah) dan Terdakwa WAK ANCAP sepakat untuk membuang

kedua  mayat  tersebut  ke  laut  dengan  cara  saksi  Fahrul  Ruzi  dan  saksi  Deli

(mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  mengangkat  Kedua  tangan

Lie Huat (korban) dan Terdakwa WAK ANCAP mengangkat kedua kaki Lie Huat

(korban)  lalu  secara  bersama-sama  membawa  mayat  tersebut  ke  luar  melalui

pintu  yang  telah  dibuka  dan  meletakkan  mayat  Lie  Huat  (korban)  di  luar  di

depan  pintu.  Setelah  itu  saksi  Fahrul  Ruzi,  saksi  Deli  (mereka Terdakwa dalam
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berkas   perkara  terpisah)   bersama  dengan  Terdakwa  WAK  ANCAP   kembali

mengangkat tubuh  Sukeng  (korban) dengan  cara  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa

dalam  berkas  perkara terpisah)  bersama  Terdakwa  WAK ANCAP  mengangkat

kedua tangan  Sukeng (korban),  sedangkan  saksi  Deli (Terdakwa dalam  berkas

perkara  terpisah)  mengangkat  kedua  kaki  Sukeng  (korban)  yang  selanjutnya

diangkat  ke  luar  untuk  diletakkan  di  samping  mayat  Lie  Huat  (korban)  guna

dihanyutkan ke tengah laut menggunakan 1  (satu) buah tutup box piber. Setelah

sampai  di  tengah  laut  sejauh  25  (dua  puluh  lima)  meter dari  pelantar  Lie  Huat

(korban)  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpjsah)  berhenti

karena   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menyuruhnya

untuk   memegang   tubuh   Sukeng   (korban),   lalu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

erkas  perkara  terpisah),  Terdakwa  WAK  ANCAP  saling  berdekatan  dengan

an untuk menaikkan tubuh Lie Huat (korban) ke atas 1  (satu) buah tutup box

r   yang   digunakan   sebagai   pelampung.   Setelah   kepala   dan   setengah

hnya   naik   ke   atas   tutup   box   piber,   pada   waktu   itu   saksi   Fahrul   Ruzi

rdakwa    dalam    berkas    perkara    terpisah)    ada    mendengar    saksi    Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyuruh  Terdakwa  WAK ANCAP

untuk  memotong  leher Lie  Huat  (korban)  namun  Terdakwa  WAK ANCAP  tidak

mau  karena  takut,  lalu  saksi Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

dengan  menggunakan  1  (satu) bilah  celurit langsung  memotong  leher,  mengiris

lengan   kanan,   menusuk   di   bawah   ketiak   kanan,   ketiak   kiri,   mengiris   dan

m'enyayat beberapa bahagian di tangan Lie Huat (korban) serta menurunkannya

hingga   hanyut   ke   laut.   Selanjutnya   saksi   Dell   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi

(mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  untuk  menaikkan   bagian

kepala  Sukeng  (korban)  ke  atas  1   (satu)  buah  tutup  box  piber  yang  dibantu

Terdakwa   WAK  ANCAP,   setelah   naik   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas

perkara terpisah)  menggunakan  1  (satu)  bilah  celurit langsung  memotong  leher

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

lainnya  dengan  cara  setiap  bagian  yang  akan  disayat  saksi   Deli  (Terdakwa

dalam   berkas  perkara  terpisah)  menyuruh   menaikkannya   ke  atas  tutup  box

piber,  setelah  selesai  mayat  Sukeng  (korban)  dilepas  hingga  hanyut  ke  laut.

Akibat  dari  perbuatan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  bin  RAJA  MUZAHAR  alias

HERMAN   alias   WAK  ANCAP   tersebut   di   atas   dan   sesuai   hasil   V/.sum   ef

Raperfum  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  07  Juni  2009  yang  djtandatangani

oleh  Dr.  ANDRI  ARDINAL  Dokter  Umum  pada  Puskesmas  Durai  yang  telah

melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan  :
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1.    Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  Lie  Men  alias  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 ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada  tubuh  Lie  Men  alias  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

emafas akibat terpotongnya tenggorokan ;

h  diperiksa   seorang  wanita   bemama   Juana   alias   Sukeng   (korban)

keadaan  meninggal  dunia,  umur  14  tahun,  Pelajar,  alamat  Telaga

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

h  Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan

?.`{|-JZ     I,I

pada tubuh Juana  alias Sukeng  (korban) ditemukan  luka-luka

agai berikut :

ada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka

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

fusuk  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 tidak ditentukan ;

Perbuatan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    bin    RAJA    MUZAHAR    alias

HERMAN  alias  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  di  atas  diancam  pidana

dalam  Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1 ) KUH  Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa  RAJA SYAHRIAL bin RAJA MUZAHAR alas HERMAN

alias  WAK  ANCAP  bersama-sama  atau  bertindak  sendiri-sendiri  dengan  saksi

Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  dan  saksi  Raja  Fadli  bin  Raja

Sarkan  alias  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  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 di  dalam  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  di  suatu  tempat

Hal. 6 dart 36   hal.  Put.  Nomor  25 PK/PID/2016



t}1  .`¢`T==  ,"    ,==

>

:,.,.-'--:`zz,',,

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  menghilangkan jiwa  orang  lain  di  ikuti,  disertai  atau  didahului  dengan

perbuatan   yang   dapat  dihukum  dan  yang   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 tersebut di atas Terdakwa

WAK ANCAP bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Fahrul

uzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis

ggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 WIB bertempat di bawah sebatang pohon
in/Mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

as  perkara  terpisah) datang  dan  berkata,  "Ada  can  ni"  selanjutnya  secara

sama-sama mereka      membuat     suatu      rencana      untuk      melakukan

erampokkan.    Lalu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

berkata,  "Kita  masuk  ke  rumah  Lie  Huat dia  hanya tinggal  berdua  aja  dengan

anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang

pl3.000.000,00  (tiga  belas juta  rupiah).  Karena tergiur maka  ajakan tersebut

isetujui   Terdakv\/a   WAK   ANCAP   yang   selanjutnya   secara   bersama-sama

engan  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  pergi  ke

rumah  masing-masing  untuk  mempersiapkan  peralatan  diantaranya  mengganti

baju  yang  sedang  dipakainya  dengan  baju  jelek warna  hitam,  celana  pendek,

mengambil    baju    kaos   wama    hitam    untuk   dijadikan    penutup   muka   dan

mengambil  1  (satu)  bilah  celurit  yang  digunakan  sebagai  senjata.  Sedangkan

Terdakwa WAK ANCAP mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju kotor

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

penutup muka. Setelah itu Terdakwa WAK ANCAP pergi bersama dengan saksi
Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sambil  memegang  1

(satu)  bilah  celurit  dan  membawa  baju  kaos  wama  hitam  yang  diletakkan  di

pundak  lalu  berialan  bersama-sama  menuju  ke  rumah  kosong  berjarak  kurang

lebih   100   (seratus)   meter   dari   rumah/bengkel   Lie   Huat   (korban).   Sampai

ditujuan  temyata  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sudah

ada  menunggu  mereka  lalu  membuat  rencana  lagi dengan  berkata,  "Kalau  Lie

Huat melawan kita habisi aja,  pokoknya Lie Huat malam ini kita habisi saja" atas
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rencana  tersebut  saksi  Fahrul  Ruzi  bersama  dengan  Terdakwa  WAK ANCAP

menyetujuinya.   Karena   telah   ada   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,  lalu  Terdakwa  WAK  ANCAP  bersama-sama  dengan  saksi  Fahrul  Ruzi

dan  saksi  Deli  (mereka Terdakwa dalam  berkas  perkara terpisah) dengan  hati-

hati  pergi  berjalan  kaki  secara  pelan-pelan  menuju  ke  arah  pelantar  di  rumah

kosong  dan  selanjutnya  menyeberang  ke  arah  pelantar  rumah/  bengkel  untuk

menuju  ke  jendela  belakang  bengkel  Lie  Huat  (korban).  Karena  kunci  jendela

bagian  dalam  tidak  dapat  teriangkau  oleh  tangan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah) yang dimasukkan melalui celah lubang aitara atap dan

ding kayu di atas jendela,  lalu saksi Deli menyuruh saksi  Fahru  Ruzi (mereka

akwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bersama  Terdakwa  WAK  ANCAP

angkat  kedua  kakinya  ke  atas  sehingga  badannya  terangkat dan  tangan

Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dapat  mencapai  kedua

serta  membukanya  dari  dalam  dengan  cara  menarik  kunc   ke  arah  atas

an setelah  terbuka  lalu  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah) bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dengan cara yang

sama.  Setelah  kedua  kunci jendela  belakang  rumah/bengkel  Lie  Huat (korban)

ersebut  terbuka,  lalu  daun  jendela  dapat  dibuka  dengan  cara  mendorong  ke

rah  atas  lalu  saksi   Fahrul   Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

masuk  ke  dalam  rumah/bengkel  selanjutnya  berganti  menopang  daun  jendela

tersebut ke atas, sehingga secara bergantian Terdakwa WAK ANCAP dan saksi

Deli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel

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

hanya  mendapat  cahaya  dari  luar  tersebut,  lalu  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa

dalam   berkas   perkara   terpisah)   memberikan   1    (satu)   bilah   celurit   kepada

Terdakwa WAK ANCAP. Setelah itu saksi Dell (Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah)  menyampaikan  rencana  untuk  membunuh  Lie  Huat  (korban),  saksi

Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  ditugaskan  memegang

kedua tangan  Lie  Huat (korban),  Terdakwa  WAK ANCAP  bertugas  memegang

leher   Lie   Huat   (korban)   dan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)  sendiri  bertugas  memegang   kedua  kaki  Lie  Huat  (korean).   Setelah

sepakat   lalu   Terdakwa   WAK   ANCAP,   saksi   Deli   dan   saksi   Fahrul    Ruzi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  berjalan  yang  secara  pelan-pelan
bersama-sama menuju ke ruangan tengah rumah/ bengkel dan melihat Lie Huat

(korban)  sedang tidur di  atas  1  (satu)  buah  kasur dengan  posisi  miring  ke  arah
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kanan,  sedangkan  anak gadisnya  Juana  alias  Sukeng (korban) sedang tidur di

atas 1  (satu) buah kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi

terlentang. Selanjutnya saksi Fahrul Ruzi bersama saksi Deli (mereka Terdakwa

dalam    berkas    perkara    terpisah)    dan   Terdakwa   WAK   ANCAP    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, Terdakwa WAK ANCAP segera mengapit leher Lie Huat

(korban)  dengan  lengan  kanan  sambil  menekan  bahagian  belakang  leher  ke

arah dadanya, sedangkan tangan kirinya memegang  1  (satu) bilar celurit.  Pada

saat  bersamaan  saksi  Deli  sendiri  bertugas  memegang  dan  menekan  kedua

sambil   duduk  di   atas   kedua   kaki   Lie   Huat  (korban).   Walaupun   dalam

disi  yang  kritis  namun  Lie   Huat  (korban)  sempat  melakukan  perlawanan

gan cara meronta dan menjerit dengan suara tertahan (tidak keras). Setelah
Huat  (korban)  diam  tak  berdaya,   lalu   saksi   Deli   melepaskan   pegangan

ua  tangannya  dan  menyuruh  saksi  Fahrul  Ruzi  (mereka  Terdakwa  dalam

erkas  perkara  terpisah)  menjepit  kedua  kaki  Lie  Huat (korban) dengan  kedua

kakinya.   Setelah   itu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

berpindah ke arah muka sambil menutup mulut Lie Huat (korban) menggunakan

angan  kirinya  dan  memasukkan jari  telunjuk dan jari  tengah  tangan  kanannya

e dalam  lubang  hidung  Lie  Huat (korban) sambil  menarik ke arah  atas dengan

sekuat  tenaganya,   sehingga   hidung   Lie   Huat  (korban)   robek  mengeluarkan

darah.   Karena   sudah   tidak   bergerak   lagi   maka   Terdakwa   WAK   ANCAP

melepaskancekikannya   pada   leher   Lie   Huat   (korban),   begitu   juga   halnya

dengan   saksi   Fahrul   Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang

melepaskan  pegangan  kedua  tangannya  dan  berpindah  untuk  menutup  muka

Lie Huat  (korban) yang sudah lemas tapi masih bernafas dengan  1  (satu) buah

bantal  sambil  duduk  di  atasnya.  Dari  luar  kamar  saksi  Fahrul  Rizi  (Terdakwa

dalam berkas perkara terpisah) hanya mendengar suara jeritan Sukeng (korban)

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

mereka   di  dalam   kamar  Sukeng   (korban)  lalu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

berkas  perkara  terpisah)  memanggil  dengan  cara  melambaikan  cahaya  senter

yang dipegangnya  ke  arah  saksi  Fahrul  Ruzi (Terdakwa  dalam  berkas perkara

terpisah)  untuk masuk ke dalam  kamar.  Setelah  masuk  ke dalam  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  di  atas wajahnya  dan  pada  waktu  itu juga  saksi
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Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka  Terdakwa  dalam   berkas  perkara

terpisah) menduduki bantal yang ada di wajah Sukeng (korban). Setelah mereka

selesai  mengambil  barang  berharga,  Ialu  saksi  Fahrul  Ruzi,  saksi  Deli  (mereka

Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bersama-sama  dengan  Terdakwa

WAK ANCAP  sepakat untuk membuang  kedua  mayat tersebut ke  laut dengan

cara saksi  Fahrul  Ruzi dan saksi  Deli (mereka Terdakwa dalam  berkas perkara

terpisah)  mengangkat  kedua  tangan  Lie   Huat  (korban)  dan  Terdakwa  WAK

ANCAP  mengangkat  kedua  kaki  Lie  Huat  (korban)  Ialu  secara  bersama-sama

membawa   mayat   tersebut   ke   luar   melalui   pintu   yang   telah   dibuka   dan

meletakkan  mayat  Lie  Huat  (korban)  di  luar  Qi  depan  pintu.  Setelah  itu  saksi

Fahrul   Ruzi,   saksi   Deli   (mereka  Terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah)

rsama Terdakwa WAK ANCAP  kembali  mengangkat tubuh  Sukeng  (korban)

an   cara   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah)

rna Terdakwa WAK ANCAP mengangkat kedua tangan  Sukeng  (korban),

ngkan  saksi  Dell  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  mengangkat

ua  kaki  Sukeng  (korban) yang  selanjutnya diangkat ke luar untuk diletakkan

di    samping    mayat   Lie    Huat   (korban)   guna   dihanyutkan    ke   tengah    laut

menggunakan   1   (satu)  buah  tutup  box  piber.   Setelah  sampai  ditengah   laut

sejauh  25  (dua  puluh  lima)  meter dari  pelantar Lie  Huat  (korban)  saksi  Fahrul

uzi   berhenti   karena   saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

!rpisah) menyumuhnya untuk memegang tubuh Sukeng   (korban),  lalu saksi Dell

akwa   dalam   berkas   perkara   terpisah),   Terdakwa  WAK  ANCAP   saling

berdekatan  dengan  tujuan  untuk  menaikkan tuDuh  Lie  Huat  (korban)  ke  atas  1

(satu) buah tutup box piber yang digunakan sebagai pelampung. Setelah kepala

dan setengah tubuhnya naik ke atas tutup box piber, pada waktu itu saksi Fahrul

Ruzi   ada   mendengar   saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)  menyuruh  Terdakwa  WAK  ANCAP  untuk  memotong  leher  Lie  Huat

(korban) namun Terdakwa WAK ANCAP tidak mau  karena takut,  lalu  saksi  Deli

(Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) dengan menggunakan  1  (satu) bilah

celurit  langsung  memotong  leher,  mengiris  lengan  kanan,  menusuk  di  bawah

ketiak  kanan,  ketiak  kiri,  mengiris dan  menyayat  beberapa  bahagian  di  tangan

Lie   Huat  (korban)  serta  menurunkannya  hingga  hanyut  ke  laut.   Selanjutnya

saksi Deli menyuruh saksi Fahrul Ruzi (mereka Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah) untuk menaikkan bagian kepala Sukeng (korban) ke atas 1  (satu) buah

tutup  box  piber  yang  dibantu  Terdakwa  WAK  ANCAP,  setelah  naik  saksi  Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menggunakan  1  (satu)  bilah  celurit

langsung  memotong  leher dan  menyayat-nyayat kedua tangannya,  kedua  kaki
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dan  beberapa  bahagian  tubuh  lainnya  dengan  cara  setiap  bagian  yang  akan

disayat   saksi    Deli   (Terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)   menyuruh

menaikkannya  ke atas tutup box piber,  setelah  selesai  mayat Sukeng (korban)

dilepas hingga hanyut ke laut ;

Akibat dari  perbuatan  Terdakwa  RAJA SYAHRIAL  bin  RAJA  MUZAHAR

alias  HERMAN  alias  WAK ANCAP  tersebut  di  atas  dan  sesuai  hasil  V/.sum  ef

I?aperfum  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  07  Juni  2009  yang  ditandatangani

oleh  Dr.  ANDRI  ARDINAL  Dokter  Umum  pada  Puskesmas  Durai  yang  telah

melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

1.    Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bemama  Lie  Men  alias  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 ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

meriksaan  pada  tubuh  Lie  Men  alias  Lie  Huat  (korban)  ditemukan  luka-

sebagai berikut :

da  pemeriksaan  mayat seorang  lelaki,  umur 52 tahun ditemukan  luka

yat 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 tenggorokan ;

Telah   diperiksa   seorang   wanita   bemama   Juana   alias   Sukeng   (korban)

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  14  tahun,  Pelajar,  alamat  Telaga

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

oleh Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada tubuh Juana  alias 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,  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 tidak ditentukan ;

Perbuatan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   bin    RAJA   MUZAHAR   alias

HERMAN  alias  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  di  atas  diancam  pidana

dalam Pasal 339 KUH Pidana Jo.  Pasal 55 Ayat (1 ) KUHpidana.
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Bahwa Terdakwa RAJA SYAHRIAL bin  RAJA MUZAHAR alias HERMAN

alias WAK ANCAP  bersama-sama  atau  bertindak  sendiri-sendiri  dengan  saksi

Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  dan  saksi  Raja  Fadli  bin    Raja

Sarkan  alias  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  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  di  dalam  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 di suatu tempat lain

yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai

arimun yang   berwenang   memeriksa   dan   mengadili   perkaranya   perbuatan

urian yang didahului, disertai atau di  ikuti dengan kekerasan atau ancaman

asan     terhadap     orang     yang     dilakukan     dengan      maksud      untuk

ersiapkan  atau  mempermudah  pencurian tersebut atau apabila  kepergok

memungkinkan   bagi   dirinya   atau   lain-lain   peserta  di  dalam   kejahatan

kan   diri   atau   untuk   menjamin   pemilikannya   atas   benda   yang   telah

dicurinya  itu  yang  dilakukan   pada  waktu   malam  oleh  dua  orang  atau   lebih

secara  bersama-sama dan  menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau

eninggal  dunia,   perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan  cara

ebagai berikut :

Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  di  atas  Terdakwa

WAK ANCAP bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Fahrul

Ruzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis

tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 WIB bertempat di bawah sebatang pohon

Pelam/Mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

berkas  perkara  terpisah) datang  dan  berkata,  "Ada  can  ni"  selanjutnya  secara

bersama-sama      mereka      membuat      suatu      rencana      untuk      melakukan

perampokkan.   Lalu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

berkata,  "Kita  masuk  ke  rumah  Lie  Huat  dia  hanya  tinggal  berdua  aja  dengan

anaknya, ayolah, dulu saya pemah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang

Rpl3.000.000,00   (tiga  belas juta  rupiah).  Karena tergiur maka  ajakan tersebut

disetujui  saksi   Fahrul   Ruzi  (Terdakwa  dalam   berkas  perkara  terpisah)  yang

selanjutnya  secara  bersama-sama  dengan  Terdakwa  WAK  ANCAP  pergi  ke

rumah  masing-masing  untuk mempersiapkan  peralatan  diantaranya  mengganti

baju  yang  sedang  dipakai  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah) dengan  baju jelek wama  hitam,  celana pendek,  mengambil  baju  kaos
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wama  hitam  untuk dijadikan  penutup muka dan mengambil  1  (satu) bilah celurit

yang    digunakan    sebagai    senjata.    Sedangkan    Terdakwa    WAK    ANCAP
mengganti  baju  yang  sedang  dipakai  dengan  baju  kotor warna  hitam,  celana

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

Setelah   itu   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

bersama-sama  dengan  Terdakwa  WAK  ANCAP  sambil  memegang   1   (satu)

bilah  celurit  dan  membawa  baju  kaos wama  hitam  yang  diletakkan  di  pundak

lalu berialan bersama-sama menuju ke rumah kosong  berjarak kurang lebih  100

(seratus)   meter   dari   rumah/bengkel   Lie   Huat   (korban).    Sampai   ditujukan

ternyata   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   sudah   ada

menunggu  mereka,  setelah  berkumpul  lalu  saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas

rkara   terpisah)   membuat   rencana   lagi   dengan   berkata,   "Kalau   Lie   Huat

lawan  kita  habisi  aja,  pokoknya  Lie  Huat  malam  ini  kita  habisi  saja"  atas

cana  tersebut saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

rsama dengan  Terdakwa  WAK  ANCAP  menyetujuinya.   Karena  telah  ada

esepakatan    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, lalu saksi Fahrul Ruzi, saksi

(Terdakwa    dalam    berkas    perkara   terpisah)    bersama-sama    dengan
rdakwa WAK ANCAP dengan hati-hati pergi berjalan kaki secara pelan-pelan

nuju  ke  arah  pelantar  di  rumah  kosong  dan  selanjutnya  menyeberang  ke

rah  pelantar  rumah/bengkel  untuk  menuju  ke  jendela  belakang  bengkel  Lie

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

tangan  saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) yang  dimasukkan

melalui  celah  lubang  antara  atap  dan  dinding  kayu  di  atas  jendela,  lalu  saksi

Deli   menyuruh  saksi   Fahrul   Ruzi  (mereka  Terdakwa  dalam   berkas   perkara

terpisah) bersama Terdakwa WAK ANCAP mengangkat kedua  kakinya ke atas

sehingga  badannya  terangkat  dan  tangan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas

perkara  terpisah)  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta  membukanya  dari  dalam

dengan  cara  menarik kunci  ke arah  atas dan  setelah terbuka  lalu  saksi  Fahrul

Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bergeser  ke  samping  untuk

membuka  kunci jendela  dengan  cara  yang  sama.  Setelah  kedua  kunci jendela

belakang  rumah/bengkel  Lie  Huat  (korban) tersebut terbuka,  Ialu  daun jendela

dapat  dibuka  dengan  cara   mendorong   ke  arah  atas  lalu  saksi   Fahrul   Ruzi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  masuk  ke  dalam   rumah/bengkel
selanjutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara

bergantian  Terdakwa  WAK  ANCAP  dan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas
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perkara  terpisah)  masuk ke  dalam  rumah/bengkel  sambil  menutupnya  kembali.

Sampai dalam  rumah/bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari

luar tersebut,  lalu  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah)

memberikan  1   (satu)  bilah  celurit  kepada  Terdakwa  WAK ANCAP.  Setelah  itu

saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyampaikan  rencana

untuk  membunuh  Lie  Huat  (korban),  saksi  Fahrul  Ruzi  ditugaskan  memegang

kedua tangan  Lie  Huat (korban),  Terdakwa WAK ANCAP  bertugas  memegang

leher   Lie   Huat   (korban)   dan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)  sendiri  bertugas  memegang  kedua  kaki  Lie  Huat  (korban).  Setelah

sepakat   lalu   Terdakwa   WAK  ANCAP,   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas

perkara   terpisah)   dan   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas

erkara  terpisah)  berjalan  yang  secara  pelan-pelan  bersama-sama  menuju  ke

ngan  tengah  rumah/bengkel  dan  melihat  Lie  Huat  (korban)  sedang  tidur di

1  (satu)  buah  kasur dengan  posisi  miring  ke  arah  kanan,  sedangkan  anak

snya Juana alias Sukeng  (korban) sedang tidur di  atas  1  (satu)  buah  kasur

sebuah  kamar yang  tidak terkunci  dengan  posisi  terlentang.  Selanjutnya

Fahrul  Ruzi,  saksi  Deli (mereka Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah)

bersama-sama Terdakwa WAK ANCAP Iangsung  menyergap Lie Huat (korban)

dengan  sekuat  tenaga.  Sesuai  rencana  saksi  Fah"l  Ruzi  (Terdakwa  dalam

berkas    perkara   terpisah)    bertugas   dari    sebelah    Kanan    memegang    dan

enyatukan   kedua  tangan   Lie   Huat  (korban)  sambil   menghimpit  badannya,

rdakwa   WAK  ANCAP   segera   mengapit   leher   Lie   Huat   (korban)   dengan

ngan   kanan   sambil   menekan   bahagian   belakang   leher  ke  a-ah   dadanya,

edangkan    tangan    kirinya    memegang    1    (satu)    bilah    celurit.    Pada    saat

bersamaan   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   sendiri

bertugas memegang dan  menekan kedua lutut sambil duduk di atas kedua kaki

Lie  Huat (korban). Walaupun dalam  kondisi yang  kritis 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

saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  melepaskan  pegangan

kedua  tangannya  dan  menyuruh  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas

perkara terpisah) menjepit kedua  kaki  Lie  Huat (korban) dengan  kedua  kakinya.

Setelah  itu  saksi  De[i  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  berpindah  ke

arah   muka   sambil   menutup   mulut   Lie   Huat   (korban)   menggunakan   tangan

kirinya dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam

lubang  hidung  Lie  Huat  (korban)  sambil  menarik  ke  arah  atas  dengan  sekuat

tenaganya,   sehingga   hidung   Lie   Huat  (korban)   robek   mengeluarkan   darah.
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Karena  sudan  tidak  bergerak  lagi  maka  Terdakwa  WAK  ANCAP  melepaskan

cekikannya   pada   leher  Lie   Huat  (korban),   begitu  juga   halnya  dengan  saksi

Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   yang   melepaskan

pegangan   kedua   tangannya   dan   berpindah   untuk   menutup   muka   Lie   Huat

(korban)  yang  sudan  lemas  tapi  masih  bernafas  dengan  1  (satu)  buah  bantal

sambil   duduk   di   atasnya.   Selanjutnya   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas

perkara  terpisah)  langsung   mengambil   uang  di  dalam  saku  celana   Lie  Huat

(korban),  lalu  mengambil  1  (satu)  bilah  celurit  yang  ada  di  lantai  dan  bersama

Terdakwa WAK ANCAP  membawanya  ke dalam  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   di   atas   muka   Lie Huat   (korban).    Dari   luar   saksi    Fahrul    Ruzi

rdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   hanya   mendengar  suara  jeritan

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

menit mereka  di dalam  kamar Sukeng  (korban)  lalu  saksi  Deli  memanggil

an  cara   melambaikan  cahaya  senter  yang  dipegangnya  ke  arah  saksi

hrul  Ruzi  (mereka Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah)  untuk masuk ke

dalam  kamar.  Setelah  masuk  ke  dalam  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 di atas wajahnya dan pada waktu itu juga saksi Deli menyuruh saksi

Fahrul   Ruzi   (mereka  Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menduduki

bantal   yang   ada   di   wajah   Sukeng   (korban),   ketika   itu   saksi   Fahrul   Ruzi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  melihat  ada  bercak  darah  di  Paha
kaki   Kanan   Sukeng   (korban)   hingga   membangkitkan   nafsu   birahinya   untuk

selanjutnya meremas kedua payudara Sukeng (korban). Setelah itu saksj Fahrul

Ruzi (Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) mengambil  1  (satu) bilah celurit

yang   ada   di   lantai   untuk   dimasukkan   dalam   saku   celananya   dan   kembali

meremas   kedua    payudara   Sukeng   (korban).   Sedangkan   Terdakwa   WAK

ANCAP   dan   saksi   Dell   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   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,  Ialu saksi  Fahrul  Ruzi,  saksi  Deli (Terdakwa

dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa WAK ANCAP

sepakat   untuk  membuang   kedua   mayat  tersebut  ke   laut.   Selanjutnya   saksi

Fahrul   Ruzi   bersama   saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)   pergi   ke   bengkel  dan   membuka   pintu  dekat  jendela  jalan   masuk,
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setelah terbuka saksi Fahrul  Ruzi  bersama saksi  Deli (mereka Terdakwa dalam

berkas perkara terpisah) kembali ke ruangan tengah dan secara bersama-sama

dengan  Terdakwa  WAK ANCAP  mengangkat tubuh  Lie  Huat (korban)  dengan

cara saksi  Fahrul  Ruzi dan saksi  Dell (mereka Terdakwa dalam  berkas perkara

terpisah)  mengangkat  kedua  tangan   Lie   Huat  (korban)  dan  Terdakwa  WAK

ANCAP  mengangkat  kedua  kaki  Lie  Huat  (korban)  lalu  secara  bersama-sama

membawa   mayat   tersebut   ke    luar   melalui    pintu   yang   telah   dibuka   dan

meletakkan  mayat  Lie  Huat  (korban)  di  luar  di  depan  pintu.  Setelah  itu  saksi

Fahrul   Ruzi,   saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpjsah)

bersama  Terdakwa WAK ANCAP  kembali  mengangkat tubuh  Sukeng  (korban)

dengan   cara   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

rsama Terdakwa WAK ANCAP  mengangkat kedua tangan  Sukeng  (korban),

ngkan    saksi    Deli    mengangkat    kedua    kaki    Sukeng    (korban)    yang

jutnya   diangkat   ke   luar   untuk   diletakkan   di   samping   mayat   Lie   Huat

an).  Setelah  itu saksi  masuk lagi  ke dalam  rumah/bengkel  untuk mengunci

tu dari dalam,  setelah selesai  lalu tempat jalan  masuk lalu ditutup begitu saja

tanpa dikunci dari dalam. Setelah kedua mayat tersebut berada di alas pelantar

bengkel  lalu  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  menyuruh

erdakwa WAK ANCAP untuk turun  ke laut melalui lubang yang ada di  pelantar

tara    gudang    kosong    dan    bengkel,    lalu    saksi    Fahrul    Ruzi    langsung

engangkat kedua tangannya dan  saksi  Deli  (mereka Terdakwa  dalam  berkas

erkara  terpisah)  mengangkat  kedua  kaki  Lie  Huat (korban)  untuk dimasukkan

dalam  lubang,  sedangkan  kedua  tangannya  dilepaskan  oleh  saksi  Fahrul  Ruzi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sehingga  mayat  Lie  Huat  (korban)

jatuh  ke  laut.  Begitu  juga  halnya  dengan  tubuh  Sukeng  (korban)  dan  setelah

berada  di  laut  Terdakwa  WAK  ANCAP  lalu  mengambil  kedua  tubuh  tersebut

dengan  tujuan  supaya jangan  hanyut.  Setelah  itu  saksi  Dell  (Terdakwa  dalam

berkas  perkara  terpisah)  mengambil  1  (satu)  buah  tutup  box  piber dari  dalam

gudang  untuk sarana  alat  apung  ke tengah  laut.  Selanjutnya  saksi  Fahrul  Ruzi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah) turun  melalui tangga di  pelantar dan

naik ke atas pompong yang di tambat di  ujung  pelantar gudang ASA,  sampai di

atas  pompong  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas    perkara  terpisah)

meletakkan   1   (satu)   bilah   celurit  yang   dikantonginya   pada   bagian   belakang

pompong.  Setelah  itu  baru  turun  ke  laut  menuju  Terdakwa  WAK ANCAP,  lalu

saksi  Dell  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  pun  turun  melalui  jalan

yang  sama  sambil  menggigit  1  (satu)  bilah  celurit dan  ketika  saksi  Deli  sampai

didekat  saksi  Fahrul  Ruzi  (mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)
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dan   Terdakwa   WAK  ANCAP   langsung   mengambil   serta   memegang   tubuh

Sukeng  (korban)  dengan  tangan  kirinya  dan  tangan  kanannya  berpegangan

pada  ujung  kanan  1  (satu)  buah  tutup  box  piber.  Sedangkan  Terdakwa  WAK

ANCAP   memegang  tubuh   Lie   Huat  (korban)  dengan  tangan   kanannya  dan

tangan  kirinya  memegang  di  ujung  kiri  1  (satu)  buah  tutup  box  piber dan  saksi

Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  membantu  memegang

tubuh    Sukeng    (korban)   dan   tubuh    Lie   Huat   (korban).    Kemudian    secara

bersama-sama  berenang  ke  tengah  laut  dengan  menggunakan  1  (satu)  buah

tutup  box  piber  sebagai  pelampung  yang  bertujuan  untuk  membuang  kedua

tubuh  tersebut  ke  tengah  laut.  Setelah  sampai  di  tengah  laut  sejauh  25  (dua

luh  lima)  meter  dart  pelantar  Lie  Huat  (korban)  saksi  Fahrul  Ruzi  berhenti

a    saksi    Deli    (mereka    Terdakwa    dalam    berkas    perkara    terpisah)

ruhnya    untuk    memegang    tubuh    Sukeng    (korban),    lalu    saksi    Deli

kwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  pindah  ke  tempat  Terdakwa  WAK

P  dengan  tujuan  untuk  menaikkan  tubuh  Lie  Huat  (korban)  ke  atas  1

u) buah tutup box piber yang digunakan sebagai pelampung. Setelah kepala

n setengah tubuhnya naik ke atas tutup box piber, pada waktu itu saksi Fahrul

ada   mendengar  saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

h)  menyuruh  Terdakwa  WAK  ANCAP  untuk  memotong  leher  Lie  Huat

n) namun Terdakwa WAK ANCAP tidak mau  karena takut,  lalu  saksi  Deli
•,\-I,,(Teakwa dalam  berkas perkara terpisah) dengan menggunakan  1  (satu) bilah

urit  langsung  memotong leher,  mengiris  lengan  kanan,  menusuk  di  bawah

ketiak  kanan,  ketiak  kiri,  mengiris  dan  menyayat  beberapa  bahagian  di  tangan

Lie   Huat  (korban)  serta  menurunkannya  hingga  hanyut  ke  laut.  Selanjutnya

saksi Deli menyuruh saksi Fahrul Ruzi (mereka Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah) untuk menaikkan bagian kepala Sukeng (korban) ke atas 1  (satu) buah

tutup  box  piber  yang  dibantu  Terdakwa  WAK  ANCAP,  setelah  naik  saksi  Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah)  menggunakan  1  (satu)  bilah  celurit

langsung  memotong  leher dan  menyayat-nyayat  kedua  tangannya,  kedua  kaki

dan  beberapa  bahagian  tubuh  lainnya  dengan  cara  setiap  bagian  yang  akan

disayat   saksi    Deli   (Terdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)   menyuruh

menaikkannya  ke atas tutup  box piber,  setelah selesai  mayat Sukeng  (korban)

dilepas hingga  hanyut ke  laut. Selanjutnya sewaktu kembali ke pantai saksi  Dell

menyuruh saksi  Fahrul  Ruzi (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

dan  Terdakwa  WAK  ANCAP  untuk  melepaskan  dan  membuang  baju,  celana

serta  penutup  muka  yang  telah  dipakai  ke  laut.  Selanjutnya  sampai  di  pantai

dengan    hanya  menggunakan  celana  dalam  mereka  berjalan  kaki  di  bawah
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kolong/  pelantar  rumah  menuju  gudang  ASA  untuk  mengembalikan  tutup  box

piber  yang  telah  diambil  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)    ke    tempat    semula    dan    mengambil    barang    hasil    curian    yang

sebelumnya  diletakkan  di  atas  box  piber.  Setelah  itu  saksi  Fahrul  Ruzi,  saksi

Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  Terdakwa  WAK

ANCAP  kembali  lagi  dengan  berjalan  kaki  ke  tempat  semula  di  bawah  pohon

Pelam/Mangga dekat rumah Terdakwa WAK ANCAP.  Sampai di  bawah  pohon

Pelam/Mangga    tersebut    mereka    bersama-sama    menghitung    uang    dan

membagi-bagikan    hasil   kejahatannya.    Setelah   mendapatkan   bagian   saksi

Fahrul   Ruzi   maupun   saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)  dan  Terdakwa  WAK  ANCAP   pulang   ke   rumahnya   masing-masing

untuk mandi dan mengganti  pakaian,  lalu  pada  hari Jumat tanggal 05 Juni 2009

reka bersama-sama berangkat ke Tanjung Batu lalu ke Batam ;

kibat  dari  perbuatan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  bin  RAJA  MUZAHAR

HERMAN  alias  WAK ANCAP tersebut di  atas  dan  sesuai  hasil  V/'sum  ef

rfum  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  07  Juni  2009  yang  ditandatangani

h  Dr.  ANDRI  ARDINAL  Dokter  Umum  pada  Puskesmas  Durai  yang  telah

melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan :

Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bemama  Lie  Men  alias  Lie  Huat  (korban)

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

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

diantar oleh Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada  tubuh  Lie  Men  alias  Lie  Huat  (korban)  ditemukan  luka-

luka sebagai berikut :

•   Pada  pemeriksaan  mayat seorang  lelaki,  umu. 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

bernafas akibat terpotongnya tenggorokan ;

2.    Telah   diperiksa   seorang   wanita   bemama   Juana   alias   Sukeng   (korban)

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  14  tahun,  Pelajar,  alamat  Telaga

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

oleh Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada tubuh Juana  alias Sukeng  (korban) ditemukan  luka-luka

sebagai berikut :
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•   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 tidak ditentukan ;

Perbuatan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    bin    RAJA    MUZAHAR    alias

HERMAN  alias  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  di  atas  diancam  pidana

dalam Pasal 365 Ayat (4) KUH Pidana ;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa  RAJA SYAHRIAL bin RAJA MUZAHAR alias HERMAN

WAK ANCAP  bersama-sama  atau  bertindak  sendiri-sendiri  dengan  saksi

rul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  dan  saksi  Raja  Fadli  bin  Raja

an  alias  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  perkara  terpisah)  pada  hari  Jumat

gal  05  Juni  2009  sekira jam  00.30  WIB  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu

dalam  bulan  Juni  2009  bertempat  di  dalam  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 di suatu tempat lain

yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai

Karimun  yang   berwenang   memeriksa  dan  mengacili   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   dilakukan   oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di  atas Terdakwa

WAK ANCAP bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Fahrul

Ruzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis

tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 WIB bertempat di bawah sebatang pohon

Pelam/Mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam

berkas  perkara  terpisah) datang  dan  berkata,  "Ada  can  ni"  selanjutnya  secara

bersama-sama      mereka      membuat     suatu      rencana      untuk      melakukan

perampokkan.   Lalu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

berkata,  "Kita  masuk  ke  rumah  Lie  Huat dia  hanya  tinggal  berdua  aja  dengan

anaknya, ayolah, dulu saya pemah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang

Rpl 3.000.000,00  (tiga  belas juta  rupiah).  Karena  tergiur maka  ajakan tersebut
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disetujui  lalu  mereka  secara  bersama-sama  pergi  berjalan  kaki  secara  pelan-

pelan  menuju  ke arah  pelantar di  rumah  kosong dan  selanjutnya  menyeberang
ke arah  pelantar rumah/bengkel  untuk menuju  ke jendela  belakang  bengkel  Lie

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

tangan  saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah) yang dimasukkan

melalui  celah  lubang  antara  atap  dan  dinding  kayu  di  atas jendela,  lalu  saksi

Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka  Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah) bersama Terdakwa WAK ANCAP  mengangkat kedua  kakinya  ke atas

sehingga  badannya  terangkat  dan  tangan  sak§i  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas

perkara  terpisah)  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta  membukanya  dari  dalam

dengan  cara  menarik  kunci  ke  arah  atas dan  setelah terbuka  lalu  saksi  Fahrul

Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bergeser  ke  samping  untuk

embuka kunci jendela  dengan  cara  yang  sama.  Setelah  kedua  kunci jendela

kang  rumah/bengkel  Lie  Huat  (korban) tersebut terbuka,  Ialu  daun jendela

t  dibuka  dengan  cara  mendorong   ke  arah  atas  lalu   saksi   Fahmul   Ruzi

akwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  masuk  ke  dalam  rumah/bengkel

jutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara
ergantian  Terdakwa  WAK  ANCAP  dan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas

perkara terpisah)  masuk  ke dalam  rumah/bengkel  sambil  menutupnya  kembali.

Sampai dalam rumah/ bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari

ar   tersebut,   Ialu   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

enyampaikan  rencana  untuk  membunuh  Lie  Huat (korban),  sefelah  Lie  Huat

orban) diam  tak berdaya,  lalu  saksi  Deli dan Terdakwa WAK ANCAP  masuk

ke  dalam  kamar  Sukeng  (korban)  yang  pada  saat  itu  sedang  tidur terlentang

memal(ai  baju  tidur  berupa  daster tanpa  berlengan  dan  celana  dalam  dengan

kepala  ke arah jendela  kamar.  Selanjutnya saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas

perkara terpisah)  meletakkan  1  (satu) bilah celurit di  atas kasur dan  mengambil

1   (satu)  buah  bantal  untuk  diletakkan  ke  atas  muka  Sukeng  (korban)  sambil

menduduki  bantal  tersebut  serta  memegang  kedua  tangannya  dengan  sekuat

tenaga hingga lemas tak berdaya. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi

Deli    (Terdakwa    dalam    berkas    perkara    terpisah)    melepaskan    pegangan

tangannya    dan    selanjutnya    langsung    meremas-remas    payudara    Sukeng

(korban)   Selanjutnya   saksi   Deli   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

memasukkan tangan kanannya ke celana dalam sambil meraba-raba kemaluan

Sukeng (korban). Walaupun dapat diduga dan diketahui bahwa Sukeng (korban)

masih anak-anak berusia di bawah  15 tahun (Iahir tanggal  19 Januari  1995) dan

belum  dewasa,  namun  karena  melihat  perbuatan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam
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berkas  perkara terpisah) tersebut Terdakwa WAK ANCAP jadi terangsang  dan

melepaskan  pegangan  di  lututnya  lalu turun  dari  kakinya  serta  menarik  celana

dalam  yang  dipakainya  hingga  batas  lutut.  Setelah  itu  Terdakwa  WAK ANCAP

celananya  sendiri  dan  duduk  di  bawah  kedua  Paha  Sukeng  (korban)  sambil

mengangkat  kedua   kakinya  serta   membukanya   lebar-lebar  dengan   maksud

agar  alat  kelaminnya  yang  sedang  keras  dan  tegang  tersebut  dapat  masuk

dengan mudah ke dalam lubang kemaluan Sukeng (korban). Setelah masuk lalu

Terdatwa  WAK  ANCAP   mendorong  alat  kelaminnya   secara   berulang-ulang

hingga  ke  luar  air  maninya  di  dalam  lubang  kemaluan  Sukeng  (korban)  dan

ketika   dicabut  terasa   ada   darah   segar  ke   luar  cukup   banyak   dari   dalam

kemaluan Sukeng (korban).  Setelah  itu Terdakwa WAK ANCAP memasangkan

celananya  sendiri  dan  celana  dalam  Sukeng  (korban)  sambil  mengelap  darah

ke luar dari kemaluannya ;

Akibat dari  perbuatan  Terdakwa  RAJA SYAHRIAL  bin  RAJA  MUZAHAR

ERMAN  alias  WAK ANCAP tersebut di  atas dan  sesuai  hasil  V/.sum  ef

rtum yar\g dikeluarkan  pada  tanggal  07  Juni  2009  yang  d tandatangani

Dr.  ANDRI  ARDINAL  Dokter  Umum  pada  Puskesmas  Durai  yang  telah

elakukan pemeriksaan dan berkesimpulan

Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  Lie  Men  alias  Lie  Huat  (korban)

alam   keadaan   meninggal   dunia,   umur   52   tahun,   Wiraswasta,   alamat

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

iantar oleh Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada  tubuh  Lie  Men  alias  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 tenggorokan ;

2.    Telah   diperiksa   seorang   wanita   bemama   Juana   alias   Sukeng   (korban)

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  14  tahun,  Pelajar,  alamat  Telaga

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

oleh Polisi dan ke luarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan  pada tubuh  Juana  alias  Sukeng  (korban) ditemukan  luka-luka

sebagai berikut :
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•   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 tidak ditentukan ;

Perbuatan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  bin  RAJA  MUZAHAR  alias  HERMAN

alias WAK ANCAP sebagaimana diuraikan di alas diancam pidana dalam Pasal

82  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Jo.  Pasal  55

Ayat (1 ) KUH  Pidana  ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca   tuntutan   pidana   Penuntut   Umum   pada   Kejaksaan   Negeri

ng Balai Karimun tanggal 07 Januari 2010 sebagai berikut:

nyatakan   Terdakwa    RAJA   SYAHRIAL    bin    RAJA    MUZAHAR   alias

MAN alias WAK ANCAP bersalah melakukan tindak pidana melakukan,

yuruh  melakukan  atau  ikut  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan

ngan direncanakan terlebih dahulu  menghilangkan  nyawa orang  lain  dan

melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  ikut  melakukan  perbuatan  dengan

sengaja    melakukan    kekerasan    atau    ancaman    kekerasar,    memaksa,

melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana

diancam   pidana   dalam   Pasal   340   KUH   Pidana   Jo.   Pasal   55  Ayat  (1)

KUHpidana  dalam  surat dakwaan  Kesatu  Primair dan Ketiga  sebagaimana

diancam    pidana   dalam   Pasal   82   Undang-Undang   Republik   Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Jo.  Pasal 55 Ayat (1 ) KUH Pidana ;

2.    Menjatuhkan    pidana   terhadap   Terdakwa    RAJA   SYAHRIAL   bin    RAJA

MUZAHAR alias HERMAN alias WAK ANCAP berupa pidana mati ;

3.    Menetapkan barang bukti berupa :

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

milik saksi Fahrul Ruzi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar

dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain) ;

3.2    -       1  (satu) buahtutupfiberwarna merah   bertuliskan DURAI  No. 4;

-       1  (satu) unit senterwarna merah muda berlis kuning;

Milik  HASAN  ABDULAH  alias ASA agar dirampas untuk dipergunakan

dalam perkara lain ;

3.3    -      Uang   tunai   sebanyak   Rp48.000,00   (empat   puluh   delapan   ribu

rupiah  )  ;
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2  (dua)  buah  kasur  terdiri  dari  1   buah  tilam  wama  biru  bermotif

bunga yang terdapat  noda darah  kering dan satu  buah  springbed

warna krem bermotif bunga ;

2  (dua)  buah  bantal  terdiri  dari  satu  buah  bantal  bersarung  putih

les  hijau,  kuning,  biru  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 hitam merk Braun

Buffe'  ;

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

garis   abstrak   wama   hijau   dan   biru   pada   bahagian   dada   dan

unggung berlubang merk Crocodile Sport ;

dua) lembar celana dalam terdiri dari  satu  lembar celana dalam

na  Hijau  merk  GT  Man  ukuran  L  yang  dipakai  oleh  Lie  Meng

s  Lie  Huat dan  satu  lembar celana  dalam  warna  kuning  merk

alvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang

dipakai Sukeng  ;

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

Sukeng   ;   Milik   Lie   Meng   alias   Lie   Huat   (korban)   dan   Sukeng

(korban) agar dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

etapkan  agar  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  bin  RAJA  MuZAHAR  alias

ERMAN  alias WAK ANCAP membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00

(dua  ribu  lima  ratus rupiah);

Membaca   putusan   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun   Nomor

178/PID.B/2009/PN.TBK.,   tanggal   28   Januari   2010   yang   amar   lengkapnya

sebagai berikut :

1.     Menyatakan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    bin    RAJA    MUZAHAR    alias

HERMAN  alias  WAK  ANCAP  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana  "PEMBUNUHAN   BERENCANA  YANG

DILAKUKAN    SECARA    BERSAMA    SAMA    DAN    PERBUATAN    CABUL

TERHADAP ANAK"  ;

2.     Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL

bin  RAJA  MUZAHAR  alias  HERMAN  alias  WAK ANCAP  tersebut  dengan

pidana  "  MATl  "  ;

3.    Menetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4.    Memerintahkan agar barang bukti berupa :

•      1  (satu) bilah clurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya ;
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•      1  (satu) buahtutup boksfiberwarna merah bertuliskan DURAI  Nomor  4 ;

•      (satu) unit senterwama merah muda berlis kuning;

•      Uang tunai sebanyak Rp 48.000,00  (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

•      2   (dua)   buah   kasur  terdiri   dari   1   (satu)   buah   tilam   wama   biru   yang

bermotif  bunga  yang  terdapat  noda  darah  kering  dan  satu  buah  spring

bed wama krem bermotif bunga ;

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

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  warna  abu-abu   merk

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

atu) Iembar baju  kaos berkerah wama  putih dengan  motif garis-garis

trek wama hijau dan biru pada bagian dada dan punggung berlubang

rk Crocodile Sport ;

(dua) lembar celana dalam terdiri dari  satu lembar celana dalam warna

hijau  merk GT  Man  ukuran  L  yang  dipakai  oleh  Lie  Meng  alias  Lie  Huat

dan  satu  lembar  celana  dalam  wama  kuning  merk  Calvin  Klein  yang

terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai Sukeng;

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

!\;,I
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Sukeng (korban) ;

tap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti
/d'alam perkara lain ;

5.    Menghukum Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

(dua  ribu  rupiah);

Membaca   putusan   Pengadilan   Tinggi   Pekanbaru   Nomor   71/PID/2010/

PT.R, tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

-       Menerima  permintaan  banding  dari  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  bin  RAJA

MUZAHAR     alias     HERMAN     alias     WAK    ANCAP     dan     lzhar,     S.H.,

Jaksa/Penuntut   Umum   pada   Kejaksaan   Neger'   Tanjung   Balai   Karimun

tersebut ;

Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  Nomor

178/PID.B/2009/PN.TBk tanggal  28  Januari 2010 An.  RAJA SYAHRIAL  bin

RAJA MUZAHAR alias HERMAN alias WAK ANCAP;
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MENGADILI  SENDIRl

1.  Menyatakan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   bin   RAJA   MUZAHAR   alias

HERMAN   alias   WAK   ANCAP   terbukti   secara   sah   dan   meyakinkan

bersalah    melakukan    tindak    pidana    "Pencurian    dengan    kekerasan

mengakibatkan mati" dan "Perbuatan cabul terhadap anak".

2.  Menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa tersebut;

3.  Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.  Memerintahkan agar barang bukti berupa  :

•    1  (satu) bilah clurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya ;

•   1  (satu) buah tutup boks fiber warna  merah bertuliskan durai  Nomor  4

dengan ukuran 95 cm;

•   (satu) buah senterwarna merah muda berlis kuning;

Uang tunai sebanyak Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

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

otif  bunga  yang  terdapat  noda  darah  kering  dan  1   (satu)  buah

ng bed warna krem bermotif bunga ;

(dua) buah bantal terdiri dari  1  (satu) buah bantal bersarung putih les

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 warna  hitam  merk Braun

;;{i;'`j:u(:::i)|embarbaiukaosberkerahwarnaputihdenganmotlfgans-
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•..j;/y     garis  abstrak  warna  hijau  dan  biru  pada  bagian  dada  dan  punggung

berlubang merk Crocodile Sport ;

•   2  (dua)  lembar  celana  dalam  terdiri  dari  satu  lembar  celana  dalam

warna  hijau  merk  GT  Man  ukuran  L  yang  dipakai  oleh  Lie  Meng  alias

Lie  Huat  dan  satu  lembar  celana  dalam  wama  kuning  merk  Calvin

Klein  yang  terdapat  bercak  darah  bagian  dalam  depan  yang  dipakai

Sukeng;

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

Sukeng (korban) ;

Tetap  terlampir dalam  berkas  perkara  untuk  digunakan  sebagai  barang

bukti dalam perkara lain  ;
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5.  Membebani   Terdakwa   untuk   membayar   biaya   perkara   dalam   kedua

tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  sebesar  Rp2.500,00  (dua

ribu  lima ratus rupiah);

Membaca     surat     permohonan     peninjauan     kembali     tertanggal     12

September  2014  yang  diterima  di   Kepaniteraan   Pengadilan   Negeri  Tanjung

Balai   Karimun   pada  tanggal   12  September  2014  dari  Pemohon  Peninjauan

KembaliITerpidana,  yang  memohon  agar  putusan  Pengadilan  Tinggi  tersebut

dapat ditinjau  kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang,      bahwa     putusan     Pengadilan     Tinggi     tersebut     telah

diberitahukan  kepada  Pemohon   Peninjauan  KembaliITerpidana  pada  tanggal

30  April  2010  dengan  demikian  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan

kum yang tetap;

Menimbang,   bahwa   alasan   yang   diajukan   oleh   Pemohon   Peninjauan

aliITerpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini  Pemohon mengajukan peninjauan  kembali karena terdapat

daan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat,  bahwa jika  keadaan  itu  sudah

diketahui pada waktu sidang masih  berlangsung,  hasilnya akan berupa putusan

atau  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  tuntutan  penuntut

in  tidak  dapat  diterima   atau  terhadap   perkara   itu  diterapkan   ketentuan

na yang lebih ringan /nowm/, yaitu sebagai berikut :

DAPAT KEADAAN BARU (NOVUIvl)

Pengaruh Pil Dextro secara berlebih menyebabkan Pemohon tidak dalam

kesadaran    penuh   atau    mabuk   sehingga    Pemohon    #y   dan   tidak   dapat

membedakan    antara    realitas    dan    khayalan    /d/.sosi.as/)    serta    halusinasi

sebagaimana   keterangan   tertulis   Departeman   Farmakologi   dan   Terapeutik

Fakultas   Kedokteran   Universitas   Indonesia  tanggal   22  April   2013   sehingga

sudah selayaknya tidak dikenakan hukuman mati.

Bahwa  fakta  persidangan  Pemohon  mengkonsumsi  obat  batuk  Dextro

sesaat sebelum mendatangi rumah korban,  sebagaimana pertimbangan Majelis

Hakim tingkat pertama yang telah  diten.rna oleh  Majelis  Hakim  banding  sebagai

berikut :
"Menimbang,  bahwa selama  persidangan  Majelis Hakim telah  menemukan alat-

alat  bukti  berupa  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  Terdakwa  dari  hasil

pemeriksaan  barang  bukti  dimana  setelah  Majelis  Hakim  menghubungkan  satu

dengan  lainnya  yang  telah  dinilai  kebenarannya  maka  ditemukanlah  beberapa

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
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Bahwa   pada   hari   Jum'at  tanggal  05   Juni  2009  sekitar  jam   23.00  WIB,

Terdakwa  dan  Wok  Ancap   sedang  tidur-tiduran   di   bawah   pohon   ketika

disms oleh  Raja  Fadli  bin  Raja Sarkan alias Deli  ...

Bahwa  Terdakwa  dan  saksi  Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam

menjadi  tergiur  sehingga   membuat  persiapan  dengan   minum   Pil   Dextro

sebanyak 50 butir sehingga  mabuk kemudian jam 00.30  Raja  Fadli bin  Raja

Sarkan  alias  Deli  melihat  lokasi  dj  gudang  milik  Hasan  Abdullah  alias  Asa

sedangkan  Fahrul  Ruzi  bin Abdul  Rahman alias  Pak  ltam  pulang ganti  baju

dan   menggunakan  tutup   muka   dan   membawa   sebilah   clurit  sedangkan

Terdakwa  pulang  ganti  baju  dan  menggunakan tutup  muka dan  membawa

sebilah  clurit  sedangkan  Terdakwa  pulang  ganti  baju  dan  menggunakan

tutup muka" (Putusan tingkat pertama halaman 63-64).

imbang,  bahwa  keterangan  para  saksi di atas dikuatkan dan didukung

ngan keterangan saksi  Fahrul  Ruzi  bin Abdul  Rahman alisa  Pak ltam dan

akwa yang menerangkan .....

rdakwa  dan  saksi  Fahrul  Ruzi  bin Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  menjadi

rgiur sehingga membuat persiapan dengan mirum Pil Destro sebanyak 50

butir sehingga  mabuk kemudian jam  00.30 WIB  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan

alias Deli melihat lokasi gudang". (Putusan tingkat pertama halaman 71 ).

enimbang,    bahwa   dalam    perkara    ini   sebagaimana   telah   terungkap

bagai fakta  hukum  di  persidangan,  berdasar keterangan  Terdakwa  yang

kuatkan  dengan  keterangan  oleh  saksi  Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman

Iias  Pak  ltam .....

"Terdakwa dan saksi Fahrul  Ruzi  bin Abdul  Rahman alias Pak ltam  menjadi

tergiur sehingga membuat persiapan dengan mimum  Pil Destro sebanyak 50

butir sehingga  mabuk kemudian jam  00.30 WIB  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan

alias Deli melihat lokasi gudang". (Putusan tingkat pertama halaman 73-74).
"Menimbang,    bahwa   dalam   perkara   ini   sebagaimana   telah   terungkap

sebagai  fakta  hukum  di  persidangan,  berdasar ksterangan  Terdakwa  yang

dikuatkan dengan  keterangan oleh Terdakwa yarg  menerangkan  pada hari

Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB ,...

Terdakwa  dan  saksi  Fahrul  Ruzi  bin Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  menjadi

tergiur sehingga membuat persiapan dengan minjm Pil Destro sebanyak 50

butir  sehingga   mabuk  sedangkan   Raja   Fadli   bin   Raja   Sarkan  alias   Deli

melihat lokasi... " (Putusan tingkat pertama,  halaman 75-76).
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Kemudian  Majelis  Hakim  Banding  membuat  pertimbangan  sendiri yang  selaras

dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  tersebut,  yaitu  sebagai

berikut :
'.Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan  mereka bertiga (keterangan saksi

Fahrul  Ruzi, saksi 6  Raja  Fadli bin  Raja Sarkan alias Deli dan Terdakwa) antara

lain sebagai berikut di bawah.

Bahwa  pada  hari  Jum'at tanggal  05  Juni  2009  ± jam  23.00 WIB  Terdakwa  dan

saksi   Fahrul   Ruzi   bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  sedang  tidur-tiduran  di

bawah   pohon  di   sins  oleh   Raja   Fadli   bin   Raja  Sarkan   alias   Deli   kemudian

datang  Raja  Fadli  bin  Raja Sarkan alias  Dell yang  mengatakan"ada can  ini"  lalu

mengajaka  saksi  Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  dan  Terdakwa

untuk mengambil  uang di  rumah  Le  Meng alias Lie  Huat karena dulu  Raja  Fadli

in  Raja  Sarkan  alias  Deli  pernah  mendapatkan  Rp  13.000.000,00   (tiga  belas

rupiah) Terdakwa  dan  saksi  Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam

jadi  tergiur  sehingga  mabuk  sedangkan  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan  alias

melihat   lokasi   di   gudang   milik   Hasan   Abdullah   alias   Asa   sedangkan

dakwa  pulang  ganti  baju  dan  menggunakan  tutup  muka  sedangkan  saksi

ahrul    Ruzi    bin    Abdul    Rahman    alias    Pak    ltam    pulang    ganti    baju    dan

enggunakan  tutup  muka  dengan  membawa  sebilah  celurit  lalu  menuju  lokasi

bertemu  dengan  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan  alias  Deli  di  rumah  kosong

itar jam  00.30  WIB  dan  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan  alias  Deli  mengatakan

Lie Huat melawan supaya dihabisi saja".

Berdasarkan  novum  /.n  casu  surat  dari   Departemen  Farmakologi  Dan

Terapeutik  Fakultas  Kedokteran   Universitas   Indonesia  tanggal  22  April  2013

/Bukfr.    P-7/,    bahwa    Pil    Dextro    dalam    pemakaian    yang    berlebih    dapat

menyebabkan  i/y,  d/.sos/.as/. (kehilangan  kemampuan  membedakan  realitas dan

khayalan),   halusinasi,   mual  dan   kadang-kadang   muntah  efek  ini  disebutkan

dapat  terjadinya  kehilangan  kontrol  pikiran  yang  sehat,  yang  lengkapnya  kami

sebagai berikut :

Selain    pertimbangan   di    atas   yang    membuktikan    bahwa    Pemohon

meminum   Pil   Dextro   sebanyak   50   butir   sebelum   kejadian,   terdapat   pula

pertimbangan   lain   dari   Majelis   Hakim   Tingkat   Pertama   dan   Majelis   Hakim

Banding yaitu  :
'Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  sebagaimana  telah  terungkap  sebagai

fakta  hukum  di  persidangan,  berdasar  keterangan  Terdakwa  yang  dikuatkan

dengan keterangan oleh saksi Fahrul Ruzi bin Abdul Rahman alias Pak ltam...
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Terdakwa   dan   saksi   Fahrul   Ruzi   bin   Abdul   Rahman   alias   Pak   ltam

menjadi   tergiur   sehingga   membuat   persiapan   dengan   minum   Pil    Destro

sebanyak  50  butir  sehingga  mabuk  kemudian  jam  00.30  WIB  Raja  Fadli  bin

Raja   Sarkan   alias   Dell   melihat   lokasi   gudang".   (Putusan   tingkat   pertama

halaman 73-74).
'Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  sebagaimana  telah  terungkap  sebagai

fakta  hukum  di  persidangan,  berdasar  keterangan  Terdakwa  yang  dikuatkan

dengan  keterangan oleh Terdakwa yang  menerangkan pads har jum'dt tanggal

05 Juni 2009 sekitarjam 23.00 WIB ,...

Terdakwa  dan  saksi  Fahrul  Ruzi  bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  menjadi

tergiur  sehingga  membuat  persiapan  dengan  minum  Pil  Destro  sebanyak  50

utir sehingga  mabuk sedangkan  Raja  Fadli  bin  Raja  Sarkan  alias Deli  melihat

si..." (Putusan tingkat pertama, halaman 75-76).

fakta  hukum di atas nyata  bahwa Pemohon dalam pengaruh 50 Pil  Dextro

saat melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr.  Raja Fadli dan

Fahrul  Ruzi  yang  mengambil  barang-barang  milik  korban  Lie  Huat  dan

ukeng  yang  kemudian  menyebabkan  hilangnya  nyawa  korban  Lie  Huat  dan

Sukeng.   Berkenaan  dengan  kuatnya  pengaruh  Pil  Dextro  tersebut  terhadap

Pemohon    yang    dikonsumsinya    secara    berlebihan    atau    melebihi    dosis,

Departemen   Faimakologi   dan   Terapeutik   Fakultas   Kedokteran   Universitas

donesia   telah    menjelaskan    bahwa    "dapat   menyebabkan    peraaaan   fly,

asosiasi   (kehilangan   kemampuan   membedakan   realitas   dan   khayalan),

Iusinasi   Untuk lengkapnya kami kutipkan sebagai berikut :

extrometorfan  adalah  obat  yang  digunakan  untuk  mengurangi  batuk  yang

tersedia dalam  bentuk tablet  15  mg.  Dosis yang dianjurkan  adalah 3  kali  1  atau

tablet   sehari.    Obat   ini   dapat   menimbulkan    perasaan    kantuk   ringan    bila

digunakan dosis biasa.

Konsumsj    dosis    beriebihan    dapat    menyebabkan    perasaan    Wy,    d/.sos/'as/.

(kehilangan  kemampuan  membedakan  realitas dan  khayalan),  halusinasi,  mual

dan kadang-kadang muntah. Efek ini disebutkan dapat terjadi dengan dosis 12,.5

sampai dengan 75 kali dosis lazim.

Belakangan ini obat ini kerap disalahgunakan dengan tujuan mendapatkan rasa

fly dan euforial' .

Kemudian  pendapat tersebut dihubungkan  dengan  yang  dikonsumsi  Pemohon

bahwa Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKul  berpendapat bahwa efek

samping  sebagaimana  di  atas  bisa  terjadi  sebagaimana  keterangannya  pada

bukti   A-1    yang   menyatakan   "Dalam   kasus   yang   ditanyakan,   dosis   yang
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digunakan  kedua   klien  tidak  sama,   namun  keduanya  sudah  termasuk  dosis

yang berlebihan, sehingga efek samping di atas bisa terjadi".

Dikarenakan  pada  saat itu  Pemohon dalam  perasaan  #y,  di.sos/.asi. (tidak dapat

membedakan   khayalan   dan   realita)   serta   halusinasi,   maka   perbuatan   yang

dilakukan  Pemohon  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  Lie  Huat dan Sukeng

adalah  di  luar  kendali  dan  kemauannya.  Fakfa  yang  disimpulkan  oleh  Majelis

Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Banding  yang  menyimpulkan   Pemohon  dengan

Sdr.   Fahrul   Ruzi   mengkonsumsi   Pil   Dextro   untuk   mempersiapkan   diri  guna

memenuhi ajakan dari Sdr.  Raja Fadli untuk mengambil barang milik korban, hal

ini  dapat  dijelaskan  bahwa   Pemohon   memang   menghendaki   /w/.//ens/   untuk

melakukannya dan mengetahui /we fens/ dampak dari perbuatannya.  Namun hal

itu  hanya  terbatas  perbuatan  Pemohon  untuk  mengambil  barang  milik  korban,

an perbuatan yang menghilangkan nyawa dari korban.

uatan   Pemohon   yang   mengambil   barang   milik   korban   yang   kemudian

ebabkan   hilangnya   nyawa  dari   korban  dihubungkan  dengan   bukti   bamu

gaimana P-1  dan kesimpulan fakta dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

ding   yang   menyimpulkan   Pemohon   mengkonsumsi   50   butir   Pil   Dextro

sebelum  masuk  ke  rumah  korban,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemohon  hanya

menghendaki untuk mengambil  barang-barang  milik korban tanpa menghendaki

we//ens/     dan     mengetahui     /wetens/     dampak     dari     tindakannya     yang

nyebabkan  hilangnya  nyawa  Li  Huat dan  Sukeng.  Hilangnya  nyawa  Li  Huat

Sukeng  tersebut  sama   sekali   di   luar   kendali   dari   Pemohon   dan  tidak

ehendaki  oleh   Pemohon   pada   saat  kejadian   ataupun   sebelum   Pemohon

ntuk memutuskan pergi ke rumah korban.

Di   samping   tiadanya   kehendak  dan   pengetahuan   Pemohon   atas   hilangnya

nyawa   korban   Lie  Huat  dan  Sukeng,   sehubungan  dengan  adanya  tindakan

Pemohon  yang  memasukkan  alat  kelaminnya  ke  liang  vagina  korban  Sukeng

juga  di  luar  kendali  dari  Pemohon.  Hal  ini  mengingat  Pemohon  tidak  mampu

membedakan   realitas   dan   khayalan,   yang   disebabkan   Pemohon   di   bawah

pengaruh Pil Dextro yang dikonsumsi Pemohon sebelumnya.

Bahwa   Pemohon  tjdaklah  berlandaskan  menggunakan  Pasal  44  KUHpidana

untuk  menghindari  tanggungjawab  Pemohon  yang  telah  menyebabkan  korban

kehilangan nyawanya, akan tetapi  Pemohon hendak mengemukakan perbuatan

Pemohon   yang   dilakukan   bersama-sama  dengan   Sdr.   Raja   Fadli   dan   Sdr.

Fahrul  Ruzi tersebut di  luar kendali,  pengetahuan dan  kehendak Pemohon  atau

dengan  kata  lain  tidak  pada  diri  Pemohon' tidak  diliputi  opzef atau  do/us  yang

menyebabkan hilangnya nyawa korban.
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Sehubungan   dengan   tidak   terdapat   apze{  atau   do/us   yang   meliputi

Pemohon  tersebut  dapat  ditinjau  dari  pengertian  opzef  atau  dolus  itu  sendiri

yang   berarti   wt.//ens  en  wetens,   yang  dijabarkan  cleh   Prof.   Simons  dengan
"suatu  tahap  terakhir  dari   pertumbuhan   kehendak   manusia   hingga   menjadi

tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber

pada  mof/.ef yang  kemudian  berkembang  menjadi  suatu  oogmck  dan  pada
akhimya  telah  mendorong  manusia  untuk  mempunysi  suatu  apzef jadi  mof/.ef,

oogmerk  dan  apzef  dalam  arti  sempit  itu  memupakan  (3)  tiga  stadia,  melalui

stadium-stadium   atau   tingkatan-tingkatan   tersebut   de    w/./   atau    kehendak

manusia   itu   tumbuh   secara   berurutan   menjadi   slatu   tindakan   yang   nyata

(Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,  Bandung,1984,

alaman 274).   Dari  pengertian  opzef  atau  dolus  dari  Prof.  Simons  tersebut

jadi jelaslah  hanya  orang  normal  saja  yang  mempunyai  apzef atau  dolus,

b  tidaklah   mungkin   orang   seperti   Pemohon   yang   pada  saat  itu  dalam

aan fy   dan   kehilangan   kemampuan   untuk   membedakan   realitas   dan

alan   /di.sost.as/)  sebagaimana   bukti   P-1   dapat  mempunyai   mol/.ef  untuk

mudian   mewujudkannya   ke  dalam   suatu   perbuatan  yang   dikehendakinya

/w/.//ens/ dan diketahui /we fens/ dampak atas perbuafannya tersebut.
Dalam   kaitan   antara   do/us   dan   opzef  dengan   pertanggungjawaban

]ana (cr/.in/.na/ //.ab/.//.fyJ,  Prof.  Roeslan Saleh berpendapat :

alam  hukum  pidana  dikenal  pula  doktrin  mens rea.  Yang  dimaksud  dengan

ktrin  ini  singkatnya  adalah  bahwa  adanya  unsur subjektif adalah  mutlak  bagi
/ybertanggungjawaban pidana. Dan lebih jauh, bersancarkan pada doktrin ini pula

maka    suatu    peradilan    pidana    dapat    melibatkan    penyelidikan-penyelidikan

kesehatan   jiwa   tertuduh   terhadap   apa   yang   ia   ketahui,   yakini,   atau   duga

sebelumnya   atau   terhadap   persoalan-persoalan   sekitar   apakah   dia   telah

diancam  atau  dihasut  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  itu,  atau  apakah  dia

telah  dihalangi  oleh  suatu  penyakit  ataupun  ketidaksadaran  atas  pengawasan

terhadap dirinya atau badannya. Hal-hal inilah yang dalam hukum pidana Ang/o-

American d.isebut sebagali mistake,  accident,  provocation, duress,  dan  insanity.

Hal-hal ini pulalah yang memainkan peranan penting bahkan kerap kali dramatis

jika   ada   tuntutan-tuntutan   terhadap   perbuatan   pidana   yang   dikualifikasikan

berat.  Doktrin  mens  rea  disebut sebagai  dasar dari  hukum  pidana,  dan  dalam

praktek   bahkan   ditambahkan   orang   bahwa    pertanggungan   jawab   pidana

menjadi  lenyap jika  ada  salah  satu  dari  keadaan-keadaan  atau  kondisi-kondisi

memaafkan itu." (Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab

Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua 1986, Halaman 20-21 ).
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Dengan mengacu kepada pendapat tersebut bahwa perbuatan Pemohon secara

bersama-sama  dengan  Sdr.  Raja  Fadli  dan  Fahrul  Ruzi  yang  mengakibatkan

hilangnya   nyawa   korban,   pertanggunganja\^/ab   pidananya   dapatlah   lenyap,

sebab  pada  saat  itu   Pemohon  dalam  keadaan  keadaan  fy  dan  tidak  bisa

membedakan realitas dan khayalan (disosiasi) serta kehilangan kontrol pikiran.

Dalam   hal   ini   bukannya   Pemohon   hendak  lari  dari  tanggung  jawab   pidana

karena hgangnya kemampuan Pemohon untuk membedakan tindakan baik dan

buruk  ataupun  membedakan  realitas dan  khayalan  akibat pengaruh  Pil  Dextro

yang  berlebihan,  akan  tetapi  Pemohon  sadar  diri  bahwa  pengaruh  Pil  Dextro

tersebut  dapat  menyebabkan   hal-hal   yang   buruk  baik  bagi   Pemohon   atau

terhadap orang lain sebagaimana yang dialami oleh korban.  Kiranya Yang Mulia

Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  Mahkamai  Agung  ataupun  Majelis  Hakim

pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini dapat membandingkannya
engan  Putusan  Raad van /.usf/.f/.e Semarang tanggal  02 Agustus  1938, T.148

.  790  yang  memutuskan  bahwa  'Seseorang  mabuk  yang  menembak  dua

bakan kepada kelompok orang, la tidak dipidana dengan sengaja melakukan

embunuhan,   Melainkan  sengaja  melakukan  penganiayan  berat  berdasarkan

berkurangnya   kesadarannya".   (Andi   Hamzah,   Asas-Asas   Hukum   Pidana   Di

Indonesia & Perkembangannya,  PT. Sofmedia, Jakarta, 2012,  Halaman 201 ).

ada  putusan  Raad  wan  Just/I/.e  Semarang  tersebut  bukanlah  membebaskan

rtanggungjawaban   pidana   terhadap   Terdakwa,   akan   tetapi   memberikan

seimbangan        dalam        hal        pertanggungjawaban        pidana.         Bentuk

seimbangannya   tampak   dengan   tidak   memutuskan   Terdakwa    bersalah

melakukan       pembunuhan       meskipun       faktanya       perbuatan       Terdakwa

mengakibatkan  hilangnya  nyawa,  yang  disebabkan  Terdakwa  dalam  keadaan

mabuk  sehingga  tidak  menghendaki  hilangnya  nyawa  orang  dan  mengetahui

akibat   dari    perbuatannya.    Dalam    hal    ini    Raad   var}   Just/.I/.e   menyatakan

Terdakwa bersalah melakukan penganiayan berat dengan alasan berkurangnya

kesadaran    Terdakwa    akibat    mabuk,    hal    mana    putusan    tersebut   dapat

dimengerti  karena  mana  mungkin  orang  dalam  keadaan  mabuk  berkehendak

untuk menghilangkan nyawa orang.

Mengenai    hilangnya    kesadaran    pada   diri    Pemohon   dan   tidak   dapatnya

membedakan   baik  dan   buruk  sehingga   berlaku   agresif  yang   menyebabkan

hilangnya  nyawa  korban  sebagai  dampak  dari  pengaruh  Pil  Dextro  beriebihan,

sejalan   dengan   pendapat   pakar   Psikologi   Prof.   Sariito   W   Sarwono   yang

menyatakan  ''Gangguan  mental  bisa  murni  ps kologis.  Misalnya  depresi  berat

karena  putus  hubungan  dengan  pacar atau gagal  memenuhi cita-citanya  untuk
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masuk  ke  perguruan  tinggi favorit.  Di  sisi  lain,  sering  kali  pula  disebabkan  oleh

gangguan  (sakit) fisik.  Misalnya  pecandu  narkoba bisa  menjadi  agresif,  depresif

atau   paranoid   (curiga),   tergantung   dari   jenis   narkoba   yang   digunakannya.

Penderita hipertensi (tekanan darah tinggi) bisa menjadi mudah tersinggung dan

cepat  marah,  demikian  pula  sebagian  perempuan  pada  saat-saat  menjelang

haid"  (Sarlito  W  Sarwono,  Pengantar  Psikologi  Umum,  Rajawali  Pers,  Jakarta,

2010,  Hlm 241).

Berdasarkan  hal  yang  telah   kami  uraikan  di  atas,   nyatalah  Pemohon  sama

sekali  tidak  berkehendak  untuk  menghilangkan   nyawa   korban  Lie   Huat  dan

Sukeng  serta  memasukkan  kelaminnya  ke dalam vagina  korban Sukeng.  Akan

tetapi  Pemohon  pada  saat  itu  dalam  pengaruh  Pil  Dextro  yang  dikonsumsinya

secara   berlebihan  yang   mengakibatkan   Pemohon   //y,   d/.sosl.as/.  (tidak  dapat

membedakan   khayalan   dan   kenyataan),   halusinasi   dan   kehilangan   kontrol

Spas  dari  fakta  hukum  yang  telah  disimpulkan  oleh  Majeli§  Hakim  Tingkat

ama  yang  telah  diterima  oleh  Majelis  Hakim  Banding  yang  menyatakan,

wa   Pemohon   telah   menyampaikan   fakta   yang   sesungguhnya   di   dalam

ersidangan   tingkat   pertama   yaitu   Pemohon   dalam   pengaruh   Pil   Dextro

sebanyak 120 buah sesaat sebelum Sdr.  Raja Fadli datang mengajak Pemohon

mendatangi    rumah    korban    /Bukfi'   P-3/,    bukan    mengkonsumsi    Pil    Dextro

sebanyak  50  buah  dalam  rangka  mempersiapkan  diri  sebelum  melaksanakan

erbuatannya   di   rumah   korban   sebagaimana   pertimbangan   Majelis   Hakim

gkat  pertama  yang  telah  kami  sebutkan  di  atas.  Atas  hal  ini  sudah  barang

ntu  Pemohon  jauh  dalam  keadaan  #y,  d/.sos/.as/.  (tidak  dapat  membedakan

hayalan  dan  kenyataan),  halusinasi  dan  kehilangan  kontrol  rikiran  pada  saat

melakukan perbuatan terhadap korban Lie Huat dan Sukeng.

Yang  Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali,  baik yang memeriksa perkara ini

di  Pengadilan  Negeri  maupun yang  memutusnya di  Mahkamah Agung.  Dengan

ini  Pemohon  juga  menulis  surat  kepada  Yang  Mulia  untuk  mengkaji  hukuman

mati  yang  ditimpakan  kepada  Pemohon  sebagaimana  surat  yang  Pemohon

lampirkan   dalam   Permohonan   ini   /Bukf/.  P-4/.   Selain   itupula   kiranya   Majelis

Hakim  dapat  mempertimbangkan  bahwa  begitu  menyesalnya  Pemohon  yang

telah menyebabkan hilangnya nyawa Sdr.  Lie Huat dan Adek Sukeng, dan atas

hal  itu Pemohon telah  berkirim surat kepada  ke luarganya untuk meminta  maaf,

meskipun   Pemohon   tahu   betapa   sulitnya   ke   luarganya   dapat   memaafkan

Pemohon (Bukti P-5 dan P-6).
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Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  Pemohon  ungkapkan  di  atas,  besar  harapan

Pemohon agar Yang Mulia dapat mengkaji dan meninjau hukuman mati kepada

Pemohon dengan adanya keadaan baru yang Pemohon kemukakan di atas (ex

aquo et bono).

Dengan   ini   pula   Pemohon   berjanji   tidak   akan   menyia-nyiakan   sisa   hidup

Pemohon  di  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  hal  yang  bertentangan  dengan

hukum   Allah   SWT   maupun   hukum   Negara,   dan   mudah-mudahan   kelaknya

Pemohon  dapat  hidup  di  luar  pagar  Lembaga   Pemasyarakatan  untuk  hidup

yang lebih berguna bagi Agama, Negara, Bangsa dan Orang tua.

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan  peninjauan  kembalj  tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

a.    Bahwa      alasan       peninjauan      kembali      dari      Pemohon      Peninjauan

KembaliITerpidana    sebagaimana    diuraikan    dalam    memori    peninjauan

mbali tanggal  11  September 2014, tidak dapat dibenarkan dengan alasan

gal berikut :

hwa    terhadap    bukti    surat    yang    diajukan    Pemohon    Peninjauan

mbaliITerpidana,   yaitu   Bukti   PK  -   1   yaitu   Surat   Penjelasan   Ketua

epartemen Farmakologi dan Terapeutik FKul tanggal 22 April 2013 dan

Bukti    PK   -   2   yaitu   Tanda   Terima   Penjelasan    Ketua   Departemen

Farmakologi  dan  Terapeutik   FKul   tanggal   22  April   2013,  tidak  dapat

dipertimbangkan  lebih  lanjut  dan  harus  dikesampingkan  karena  hanya

merupakan  pendapat pihak ketiga di luar sidang.  Keadaan sedemikian itu

emyata bukanlah merupakan sesuatu keadaan baru yang menentukan.

hwa demikian juga terhadap  Bukti  PK - 3 yaitu asli kronologis kejadian

ng dibuat Terpidana,  Bukti  PK - 4 yaitu Surat Permohonan PeninjauanI
¢';mbali  dari  Terpidana,  Bukti  PK  -  5  yaitu  Surat  Permintaan  Maaf dari
Terpidana,  Bukti  PK  -  6  yaitu  Surat  Keterangan  dan  Bukti  PK  -  7  yaitu

bukti      pengiriman      surat      permintaan      maaf,      juga      tidak      dapat

dipertimbangkan  lebih  lanjut  dan  harus  dikesampingkan,  karena  Judex

Faofi.   telah   mempertimbangkan   dengan   cukup   segala   hal-hal   yang

melingkupi    perbuatan    materiil    Terdakwa    sebagaimana    didakwakan

Penuntut  Umum  kepadanya,  diantaranya dalam  perkara  a qLio tidak ada

hal-hal  yang  meringankan.  Maka  dengan  demikian  Bukti  PK  -  3  sampai

dengan Bukti PK - 7 temyata bukanlah merupakan sesuatu keadaan baru

yang menentukan.
-    Bahwa terhadap alasan  permohonan  peninjauan  kembali  selainnya juga

tidak  dapat  dibenarkan,   karena  Judex  Fact/.  dalam   putusannya  telah
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mempertimbangan    fakta    hukum    yang    relevan    secara    yuridis   yang

terungkap  di   muka  sidang  dengan  tepat  dan   benar.   Kesimpulan  dan

pertimbangan  hukum  piitusan  Judex Facfi.  tidak ternyata calam  pelbagai

putusan terdapat pernyataan  bahwa sesuatu keadaan telah terbukti tidak

bertentangan  satu  dengan  yang  lain.  Putusan  perkara  a  quo juga  tidak

memperlihatkan   suatu   kekhilafan   Hakim   atau   suatu   kekeliruan   yang

nyata.

b.    Bahwa  alasan-alasan  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  oleh   karena  tidak

termasuk   dalam    salah   satu    alasan    peninjauan    kembali    sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  263 Ayat  (2)  huruf a,  b  dan  c  KUHAP,  dan  dengan

demikian  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  dan  sesuai  Pasal  266

yat    (2)    huruf   a    KUHAP,    maka    permohonan    Pemohon    Peninjauan

mbaliITerpidana  tersebut  harus  ditolak  dan   putusan  yang  dimohonkan

ninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  peninjauan  kembali ditolak

Terpidana   dipidana   dengan   pidana   mati,   maka   biaya   perkara   dalam

pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan  Pasal  365  Ayat  (4)  KUHpidana  Jo.   Pasal  82  Undang-

Undang   Nomor  23  Tahun  2002  Jo.   Pasal  55  Ayat  (1)  KUHpicana, Undang-

clang  Nomor  8  Tahun   1981,   Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  dan

ang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan

mbah dengan  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua

ngan   Undang-Undang   Nomor  3   Tahun   2009   serta   peraturan   perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

-       Menolak    permohonan    peninjauan    kembali    dari    Pemohon    Peninjauan

KembaliITerpidana     RAJA     SYAHRIAL     bin     RAJA     IVIUZAHAR     alias

HERMAN alias WAK ANCAP tersebut;

-      Menetapkan  bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut

tetap berlaku;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  pemeriksaan  peninjaunn  kembali  ini

kepada Negara;

Demikianlah    diputuskan    dalam    rapat    permusyawaratan    Mahkamah

Agung  pada  hari  Selasa,  tanggal  21  Juni  2016  oleh  Dr.  H.  Andi  Abu  Ayyub

Saleh,  S.H.,  M.H.,  Hakim Agung yang ditetapkan  oleh  Ketua Mahkamah Agung

sebagai  Ketua  Majelis,  H.  Eddy  Army,  S.H.,  Ivl.H.,  dan  Sumardijatmo,  S.H.,
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M.H.,   Hakim-Hakim   Agung   sebagai   Anggota,   dan   diucapkan   dalam   sidang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Emmy  Evelina  Marpaung,

S.H.,   Panitera   Pengganti   dengan   tidak   dihadiri   oleh   Pemohon   Peninjauan

KembaliITerpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota   :

ttd./ H. Eddy Amy, S.H., M.H.

Ketua Majelis   :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.
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