
P      u     T     U     S     A     N
Nomor : 71/PID/2010/PT.R

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG IVIAHA ESA "

Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru,  yan(j  memeriksa  dan  mengadili  perkara

p!dana   dalam    tingkat   banding    da!am    persidangan       Hakim    Majelis   telah

menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa  :

Nama lengkap

Tempat  lahir

Umurrrgl.  Lahir

elamin

:  RAJA SYAHRIAL Bin  RAJA IVIUZAHAR Als

HERMAN Als WAK ANCAP ;

Bukit Salembak  Durai  ;

24 Tahun/ 23 Januari  1985

Laki-laki

aan                  :   Indonesia  ;

Tinggal           : Telaga Tujuh  RT.01/RW.01  Desa Durai Kec.  Durai

PendiGlikan

ir~j,':I

Kab,  Karimun   :

:  Islam  ;

: Wiraswasta/ Ngojek ;

:  SD  (Tidak tamat)  ;

Tingkal    banding    terdakw`a    didampingi    oleh    Penas!hat    Hukumnya

ADl,  SH  Advckavpengacara,  SuRYADl,  SH  &  ASSOC!ATES  beralamat

all  Lubuk  Semut  No.  8 Tanjung  Balai  Karimun,  berdasarkan  3urat  Kuasa

tanggal  03  Januari  2010  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadi!an  Negeri

Tanjung  Balai  Karimun pada tanggal 04  Februari 2010  Nomor :  03/SK.Il/2010  ;

Terdakwa  ditahan  di  Rumah  Tahanan  Negara  berdasarkan  Surat  Penetapan

Penahanan oleh  :

1.  Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2009 s/d tanggal  17 Juli 2009  ;

2.  Perpanjangan   Penahanan   Kepala Kejaksaan   Negeri   sejak  tanggal   18

Juli 2009   s/d fanggal 23 Agustus 2009 ;

3.  Penuntut   Umjm   sejak   tanggal   24   Agustus   2009       s/d   tclnggai   09

September 2009   ;

4.  Hakim  .......



4.  Hakim   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun      sejak  tanggal   10

September 2009  s/d tanggal 09 0ktober 2009  -

5.  Perpanjangan Penahan  Ketua Pengadilan  Negeri Tanjung  Balai Karimun

sejak tanggal   10 0ktober 2009 s/d tanggal 08 Desember  2009 ;

6.  Perpanjangan    I    Ketua    Pengadilan    Tinggi    Riau    sejak    tanggal    09

Desember 2009 s/d tanggal 07 Januari 2010 ;

7.  Perpanjangan  11  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Riau  sejak tanggal  08  Januari

2010   s/d tanggal 27 Januari 2010 ;

8.  Hakim      Pengadilan   Tinggi   Riau   sejak  tanggal   28   Januari   2010     s/d

tanggal 26 Februari 2010 ;

9.  Perpanjangan  oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tlnggi  Riau  sejak  tanggal

27 Februari 2010  s/d tanggal 27 April 2010 ;

Tinggi tersebut

mbaca :

akwaan   Penuntut   Umum   Nomor   :   PDM-11/EP.I./09/2009   tanggal

eptember  2009    terhadap  Terdakwa    tersebut    diatas  yang  berbunyi

agai  berikut

Bahwa    terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin    RAJA    MUZAHAR    Als

HERIVIAN   Als   WAK   ANCAP     bersama-sama   atau   bertindak  sendiri-sendiri

dengan  saksi  FAHRUL  RUZI  Bin  ABDUL  RAHMAN  AL.S  PAK  ITAM  dan  saksi

RAJA  FADLI  Bin  RAJA SARKAN ALS  DELl  (  mereka  terdakwa  dalam  perkara

terpisah)  pada  hari  Jum'at  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  wib  atau

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

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

RT,  02.  RW.01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  karimun atau setidak-

tidaknya   disuatu   tempat   lain   yang   masih   termasuk   dalam   daerah   hukum

Pengadilan   Ngeri   Tanjung   Balai   Karimun   yang   berwenang   memeriksa   dan

mengadili  perkaranya melaakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  ikut melakikan,

perbuatan     dengan     sengaja     dan    dengan    direncanakan    terlebih    dahulu

menghilangkan.........,..



ILBI
menghilangkan  nyawa  orang  lain,  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  pada waktu  dan  tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa

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

FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah) terlebih  dahulu  pada

hari   Kamis  tanggal   04   Juni  2009   sekira  jam  23.00  wib   bertempat  dibawah

sebatang   pohon   Pelam/mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   DELl

(terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  datang  dar  berkata  ni  `` Ada  can  ni"

selanjutnya   secara   bersama-sama   mereka   membunt   suatu   rencara   untuk

melakukan   perampokan.   Lalu   saksi   DELl   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)   berkata " kita masuk kerumah  LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja

anaknya,    ayolah,    dulu    saya    pernah    masuk    kerumah    itu    dan

kan   uang   Rp.   13.000.000,-(Tiga  belas  juta  rupiah).   Karena  tergiur

tersebut  disetujui  oleh  terdakwa  WAK  ANCAP  yang  selanjutnya

sama-sama  dengan  saksi  FAHRUL  RUZI    (Terdakwa  dalam  berkas

an

terpisah)     pergi    kerumah    masing-masing    untuk    mempersiapkan

diantaranya  mengganti  baju  yang  sedang  dipakainya  dengan  baju

ek  warna  hitam,  celana  pendek,  mengambil  baju  <aos  warna  hitam  untuk

penutup  muka  dan  mengambil  1   (satu)  bilah  celurit  yang  digunakan

gai   senjata.   Sedangkan   Terdakwa   Wak   Ancap   mengganti   baju   yang

ang dipakai dengan baju kotor warna hitam  , celana pendek mengambil baju

aos warna  hitam  untuk  dijadikan  penutup  muka.  Setelah  itu  Terdakwa  Wan

Ancap   pergi   bersama   dengan   Saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas

perkara  terpisah)  sambil  memegang  1   (satu)  bilah  ce!urit  dan  membawa  baju

kaos   warna    hitam   yang   diletakkan   dipundak   lalu   berjalan   bersama-sama

menuju   kerumah   kosong   berjarak   kurang   lebih    100   (seratus)   meter   dari

rumah/bengkel    Lie    Huat    (korban)    sampai`   ditujuan    ternyata    Saksi    Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah)  sudah  ada  menunggu   mereka  lalu

membuat   rencana  lagi  dengan  berkata   ``  Kalua  lie  Huat  lawan  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....
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yang  tampak  hanya  mata,  lalu  terdakwa  Wak  Ancap  bersama-sama  dengan
saksi   Fahrul   Ruzi  dan  saksi   Deli  (mereka  Terdakwa  dabm  berkas  perkara

terpisah)  dengan  hati-hati  pergi  berjalan  kaki  secara  pelan-pelan    menuju  ke

arah pelantar dirumah kosong dan selanjutnya meneyeberang ke arah pelantar

rumah/bengkel  unfuk  menuju  ke jendela  belakang  bengke   Lie  Huat  (korban).

Karena  kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat  terjangkau  oleh  tangan  saksi

Dell  (terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang  dimasukan  melalui  celah

lubang  antara  atap  dan  djding  kayu  diatas  jendela,  lalu  saksi  Deli  menyuruh

saksi  Fahrul  Ruzi  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bersama

Terdakwa Wak Ancap  mengangkat kedua  kakinya  keatas  sehingga  badannya

terangkat  dan  tangan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

dapat mencapai   kedua   kiinci   serta   membukanya   dari   dalam   dengan   cara

unci kearah atas dan setelah terbuka lalu saksi Falirul  Ruzi  (terdakwa

as  perkara  terpisah)  bergeser  ke  samping  untuk  membuka  kunci

gan   cara   yang   sama.   Setelah   kedua   kunci   jendela   belakang

kel  Lie  Huat  (korban)    tersebut  terbuka,   lalu  daun  jendela  dapat

ngan  cara  mendorong  ke  arah  atas    lalu  saksi  =ahrul  Ruzi  masuk

am  rumahfoengkel selanjutnya berganti  menopang  daJn jendela tersebut

tas,   sehingga   secara   bergantian   terdawa     Wak  Ancap   dan   saksi   Deli

dakwa  dalam   berkas  perkara  terpisah)     masuk  kedalam   rumah/bengkel

bil  menutupnya  kembali.  Sampai dalam  rumahfoengkel  yang  sedang gelap

nya  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)  dan  saksi

Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  berjalan  yang  secara  pelan-

pelan     bersama-sama     saksi     Fahrul     Ruzi     menuju     k3ruangan     tengah

rumah/bengkel dan  melihat Lie Huat (korban) sedang tidur diatas  1  (satu) buah

kasur dengan  posisi  miring kearah  kanan,  sedangkan  anak gadisnya Juana Als

Sukeng (korban) sedang tidur diatas  1  (satu)   buah  kasur dalam  sebuah  kamar

yang  tidak  terkunci  dengan   posisi  terlentang.   Selanjutnya  saksi   Fahrul   Ruzi

bersama  dengan  saksi  Deli  (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........



I,
tangan  Lie Huat (korban) sambil  menghimpit badannya,   Terdakwa Wak Ancap

segera mengapit leher Lie Huat (korban) dengan lengan kanan sambil menekan

bahagian    belakang     leher    kearah    dadanya.    sedangkan    tangan    <irinya

memegang  1  (satu)  bilah  celurit.  Pada  saat  bersamaan  saksi  Deli  (Terdakwa

dalam   berkas   perkara  terpisah)   sendiri   bertugas   memegang   dan   menekan

kedua lutut sambil duduk diatas kedua kaki  Lie Huat (korban). Walaupun dalam

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

dengan   cara   mer4onta   dan   menjerit  dengan   suara   tertahan   (tidak   keras).

Setelah  Lie  Huat  (korban)  diam  tak  berdaya,  lalu  saksi  Deli  ITerdakwa  dalam

berkas   perkara   terpisah)   melepaskan   pegangan   kedua       tangannya   dan

menyuruh    saksi    Fahrul    Ruzi    (Terdakwa   dalam    berkas    perkara   terpisah)

meni.epit kedua  kaki  Lie  Huat (korban) dengan  kedua  kakinya.  Setelah  itL saksi

rpindah    kearah    muka    sambil    menutup    mulut    Lie    Huat    (korban)

kan   tangan   kirinya   dan   memasukan  jari  telunjuk  dan  jari   tengah

a #edalam  lobang  hidung  Lie Huat (korban) sambil  menarik kearai  atas

...!i: ukuat    tenaganya,     sehingga     hidung     Lie    Huat    (korban)    robek

arkan  darah.  Karena  sudah  tidak  bergerak  lagi  maka  Terdakwa  Wak

melepaskan  cekikannya  pada  leher  Lie  Huat  {korban),  begitu  juga  hal

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

paskan  pegangan  kedua  tangannya  dan  berpindah  untuk  menutup  muka

uat (korban) yang sudah  lemas tapi masih bernapas dengan  1  (satu)  buah

il  sambil  duduk  diatasnya,  dari  luar  kamar  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa

am   berkas   perkara   terpisah)    hanya   mendengar   suara   jeritan   Sukeng
=-=7(korban)  yang  tertahan  (tidak  keras),  setelah  kurang  lebih  25  (dua  puluh  lima)

menit mereka didalam kamar Sukeng  (korban)  Ialu saksi  Deli  (Terdakwa dalam

berkas  perkara terpisah)  memanggil dengan  cara  melambaikan  cahaya  senter

yang  dipegangnya  kearah  saksi  Fuhrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  untuk  masuk  kedalam  kamar.  Setelah  masuk  kedalam  kamar,  saksi

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

tertelentang  tidak bergerak  hanya  memakai  baju tidur   dan  celana  dalam  serta

terdapat  1  (satu)  buah  bantal  diatas  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 diwajah

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.......+........



kedua  mayat  tersebut  kelaut  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  keluar  melalui

pintu yang telah  dibuka  dan  meletakan  mayat  Lie  Huat  (korban)  diluar didepan

pintu.  Setelah  itu saksi Fahrul Ruzi,  Saksi Deli (mereka Terdakwa dalam berkas

perkara terpisah)  bersama dengan Terdakv\ra 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

keluar untuk diletakan disamping  mayat Lie Huat (korban) guna dihanyutkan ke

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

h  laut sejauh  25  (dua  puluh   lima)  meter dari  pelantar  Lie  Huat  (korban)

Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)    berhenti  karena

li   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menyuruhnya   untuk

ng  tubuh  Sukeng  (korban),    lalu  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas

terpisah), terdakwa Wak Ancap saling  berdekatan dengan tujuan  unt

mena ikan  tubuh  Lie  Huat  (korban)  keatas  1  (satu)  buah  tutup  box  piber

unakan  sebagai  pelampung.  Setelah  kepala  dan  setengah  tubuhny

s  tutup  box  piber,   pada  waktu   itu  saksi  Fahrul   Ruzi  (Terdakwa

s  perkara  terpisah)  menyuruh  Terdakwa  Wak  Ancap   untuk  in.em

r  Lie  Huat  (korban)  namun  Terdakwa Wak Ancap  tidak  mau  karena  ta

saksi     Deli     (Terdakwa     dalam     berkas     perkara     terpisah)     dengan

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

kanan,   menusuk  dibawah   ketiak   kanan,   ketiak   kiri,   mengiris   dan   menyayat

beberapa  bahagian  ditangan  Lie  Huat  (korban)  serta  menurunkannya  hingga

hanyut   kelaut.   Selanjutnya   saksi   Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka

Terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah)      untuk   menaikan   bagian   kepala

Sukeng  (Korban)  keatas  1   (satu)  buak  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  menyaya-

nyayat   kedua   tangannya,   kedua   kaki   dan   beberapa   bahgian   tubuh   lainnya

dengan  cara  setiap  bahagian  yang  akan  disayat  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam

berkas   perkara   terpisah)   menyuruh   menaikannya   keatas   tutup   box   piber,

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

Akibat....



Akibat    dari    perbuatan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin     RAJA

MUZAHAR  Als  HERMAN  Als  WAK  ANCAP  tersebut diatas  dan  sesuai  hasil

Visum  Et Revertum   yang dikeluarkan  pada tanggal  07 Jun  2009 yang ditanda

tangagi oleh  Dr. Andri Ardinal  Dokter Umum pada  Puskesmas  Durai yang telah

melakukan pemerikasaan dan berkesimpulan :

1.    Telah  diperiksa  seorang   lelaki  bernama   Lie   Men  Als   Lie   Huat  (korban)

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

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

diantar oleh  Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

eriksaan  pada  tubuh  Lie  Men   Als  Lie  Huat  (korban)  ditemukan  luka-

bagai berikut

a  Pemeriksaan  mayat  seorang  lelaki,   Umur  52  tahun  ditemukan

sayat  pada  leher,   ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan

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

Ditemukan juga lika bekas tetakanan kuku pada punggung.

Perkiraan kematian   adalah   lebih  dari  empat  puluh   delapan jam yang

Penyebab    kematian    adalah    akibat    kekurangan    darah    dan

sulitan bernapas akibat terpotongnya tenggorokan

lah diperiksa seorang wanita berna Juana Als Sukeng  (korban)  dalam

`=i>Z%eadaan meninggal dunia,  umue  14 tahun,  Pelajar, Afamat Telaga Tujuh

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

oleh  Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan   pada   tubuh   Juana   Als   Sukeng   (korban)   di:emukan   luka-luka

sebagai berikut :

•      Pada  pemeriksaan  mayat  seorang  wanita,  Umur  14  tahun,  ditemukan

luka  dan   kehilangan  jaringan  yang   lllas  pada  leher.   Ditemukan   luka

sayat,  luka tusuk dan  luka memar pada tubah,  anggota gerak atas dan

anggota gerak bawah.

Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam  yang

lalu.  Penyebab kematian tidak ditentukan.

Perbuatan.,........



Perbuatan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   Bin   RAJA   MUZAHAR   Als

HERIVIAN  Als  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  diatas  diancam  pidana

dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHpidana.

SUBSIDAIR  :

Bahwa    terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin    RAJA    MUZAHAR    Als

HERMAN   Als  WAK  ANCAP     bersama-sama   atau   bertindak  sendiri-sendiri

dengan  saksi  FAHRUL  RUZI  Bin  ABDUL  RAHMAN  ALS  PAK  ITAM  dan  saksi

RAJA  FADLI  Bin  RAJA  SARKAN  ALS  DELl  (  mereka  terdakwa  dalam  perkara

terpisah)  pada  hari  Jum'at  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  wib  atau

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

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

RW.01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  Karimun atau  setidak-

disuatu   tempat   lain   yang   masih   termasuk   dalam   daerah   hukum

n   Ngeri   Tanjung   Balai   Karimun   yang   berwenang   memeriksa   dan

perkaranya  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  ikut  melakukan,

n     dengan    sengaja    dan    dengan    direncanakan    terlebih    dahulu

hilangkan  nyawa  orang  lain,  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa

n cara sebagai berikut

Aahwa  pada waktu  dan  tempat sebagaimana tersebut diatas  TerdakwaNCAP   bersama-sama   atau   bertindak   sendiri-sendiri   dengan   saksi

UL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah) terlebih  dahulu  pada

hari   Kamis  tanggal   04   Juni  2009   sekira  jam  23.00  wib   bertempat  dibawah

sebatang   pohon   Pelam/mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   DELl

(terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah)  datang  dan  berkata  ni  " Ada  can  ni"

selanjutnya   secara   bersama-sama   mereka   membuat   suatu   rencara   untuk

melakukan   perampokan.   Lalu   saksi   DELl   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara

terpisah)   berkata " kita masuk kerumah LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja

dengan    anaknya,    ayolah,    dulu    saya    pernah    masuk    kerumah    itu    dan

mendapatkan  uang   Rp.13.000.000,-(Tiga  belas  juta  rupiah).   Karena  tergiur

maka   ajakan  tersebut  disetujui  oleh  terdakwa WAK ANCAP  yang  selanjutnya

secara  bersama-sama dengan  saksi  FAHRUL  RUzl    (Terdakwa dalam  berkas

perkara    terpisah)     pergi     kerumah     masing-masing     untuk    mempersiapkan

peralatan    diantaranya    mengganti   baju   yang sedang dipakainya dengan baju

jelek,.,.



jelek  warna  hitam,  celana  pendek,  mengambil  baju  kaos  warna  hitam  untuk

dtiadikan  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  Terdakwa  Wan

Ancap   pergi   bersama   dengan   Saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas

perkara  terpisah)  sambil  memegang  1   (satu)  bilah  celurit  dan  membawa  baju

kaos   warna   hitam   yang   diletakkan   dipundak   lalu   berjalan   bersama-sama

menuju   kerurrah   kosong   berjarak   kurang   lebih    100   (seratus)   meter   dari

rumah/bengkel    Lie    Huat    (korban)    sampai    ditujuan    ternyata    Saksi    Deli

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sudah  ada  menunggu   mereka  lalu

membuat   rencana  lagi  dengan  berkata   "  Kalua  lie  Huat  lawan  kita  habisi  aja,

a  Lie  Huat  malam  ini  kita  habisi  saja  "  atas  rencana  tersebut  saksi

zi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   bersama   dengan

ak  Ancap   menyetujuinya.   Karena  telah   ada   kesepakatan   atas

sebut  lalu  mereka  secara  bersama-sama  memasangkan  baju  yang

siapkan  dengan  cara  mengikat  ke  kepala  masing-masing  sehingga

mpak  hanya  mata,  lalu  terdakwa  Wak  Ancap  bersama-sama  dengan

Fahrul   P.uzi  dan   saksi   Deli   (mereka  Terdakwa  dalam   berkas   perkara

ah)  dengan  hati-hati  pergi  berjalan  kaki  secara  pelan-pelan    menuju  ke

elantar dirumah  kosong dan  selanjutnya  meneyeberang  ke  arah  pelantar

h/bengkel  untuk  menuju  ke  jendela  belakang  bengkel  Lie  Huat  (korban).

ena kunci  jendela  bagian  dalam  tidak  dapat  terjangkau  oleh  tangan  saksi

Deli  (terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  yang  dimasukan  melalui  celah

lubang  antara  atap  dan  diding  kayu  diatas  jendela,  lalu  saksi  Deli  menyuruh

saksi  Fahrul  Ruzi  (mereka  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bersama

Terdakwa Wak Ancap  mengangkat  kedua  kakinya  keatas  sehingga  badannya

terangkat  dan  tangan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

dapat   mencapai   kedua   kunci   serta   membukanya   dari   dalam   dengan   cara

menarik kunci kearah atas dan setelah terbuka lalu saksi  Fahrul  Ruzi  (terdakwa

dalam  berkas  perkara  terpisah)  bergeser  ke  samping  untuk  membuka  kunci

jendela   dangan   cara   yang   sama.   Setelah   kedua   kunci   jendela   belakang

rumahfoengkel  Lie  Huat  (korban)    tersebut  terbuka,   lalu  daun  jendela  dapat

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

kedalam  rumah/bengkel  selanjutnya  berganti  menopang  daun jendela  tersebut

keatas,    sehingga    secara    bergantian   terdawa    Wak  Ancap  dan  saksi Deli

(terdakwa....



(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)     masuk  kedalam   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) dan  saksi

Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  berjalan  yang  secara  pelan-

pelan     bersama-sama     saksi     Fahrul     Ruzi     menuju     keruangan     tengah

rumah/bengkel dan  melihat Lie  Huat (korban) sedang tidur diatas  1  (satu) buah

kasur dengan posisi miring kearah  kanan,  sedangkan  anak gadisnya Juana Als

Sukeng  (korban) sedang tidur diatas  1  (satu)   buah  kasur dalam  sebuah  kamar

yang  tidak  terkunci  dengan   posisi  terlentang.   Selanjutnya  saksi  Fahrul   Ruzi

a  dengan  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan

Wak  Ancap  langsung  menyergap  Lie  Huat  (korban)  dengan  sekuat

esuai    rencana  saksi  Fahrul  Ruzi  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara

bertugas   dari   sebelah   kanan   memegang   dan   menyatukan   kedua

ie  Huat (korban)  sambil  menghimpit badannya,   Terdakwa Wak Ancap

mengapit leher Lie Huat (korban) dengan lengan kanan sambil menekan

ian     belakang     leher    kearah    dadanya,     sedangkan    tangan    kirinya

ang  1   (satu)  bilah  celurit.  Pada  saat  bersamaan  saksi  Deli  (Terdakwa

berkas   perkara   terpisah)   sendiri   bertugas   memegang   dan   menekan

utut sambil duduk diatas kedua kaki  Lie  Huat (korban). Walaupun dalam

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

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

Lie  Huat  (korban)  diam  tak  berdaya,  lalu  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  kearah

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

dan  memasukan jari  telunjuk  dan jari  tengah  kananya  kedalam  lobang  hidung

Lie   Huat   (korban)   sambil   menarik   kearah   atas   dengan   sukuat  tenaganya,

sehingga  hidung  Lie  Huat  (korban)  robek  mengeluarkan  darah.  Karena  sudah

tidak  bergerak  lagi  maka  Terdakwa  Wak Ancap  melepaskan  cekikannya  pada

leher   Lie   Huat   (korban),   begitu  juga   hal   nya      dengan      saksi   Fahrul   Ruzi

(Terdakwa  dalam   berkas perkara terpisah) yang melepaskan pegangan kedua
tangannya.„.......



tangannya  dan  berpindah  untuk  menutup  muka  Lie  Huat  (korban)  yang  sudah

lemas   tapi   masih   bernapas `dengan    1    (satu)   buah   bantal   sambil   duduk

diatasnya,  dari  luar kamar saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  hanya mendengar suara jeritan  Sukeng  (korban)  yang  tertahan  (tidak

keras),  setelah  kurang  lebih  25  (dua  puluh  lima)  menit  mereka  didalam  kamar

Sukeng   (korban)  lalu  saksi   Deli   (Terdakwa  dalam   berkas  perkara  terpisah)

memanggil dengan cara melambaikan cahaya senter yang dipegangnya kearah

saksi   Fuhrul   Ruzi   ITerdakwa  dalam   berkas   perkara  terpisah)   untuk  masuk

kedalam  kamar.  Setelah  masuk  kedalam  kamar,  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa

dalam   berkas   perkara  terpisah)   melihat  Sukeng   (korban)  tertelentang  tidak

bergerak  hanya  memakai  bai.u  tidur   dan  celana  dalam  serta  terdapat  1  (satu)

buah  bantal  diatas  wajahnya  dan  pada  waktu  itu  juga  saksi  Deli  (Terdakwa

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

rkara terpisah) menduduki bantal yang ada diwajah  Sukeng  (korban).

eka  selesai  mengambil  barang  berharga,   lalu   saksi   Fahrul   Ruzi

a  dengan  saksi  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara

Terdakwa  Wak  Ancap  sepakat  untuk  membuang  kedua  mayat

laut   deJngan   cara   saksi   Fahrul   Ruzi   dan   saksi   Deli   (mereka

dalam  ber<as perkara terpisah) mengangkat kedua tangan   Lie  Huat

an)  dan  Terdakwa  Wak Ancap  mengangkat kedua  kaki  Lie  Huat  (korban)

ara bersama-sama membawa mayat tersebut keluar melalui pintu yang

buka  dan   meletakan   mayat   Lie   Huat  (korban)   diluar  didepan   pintu.

;:.,.:.

itu   saksi   Fahrul   Ruzi,   Saksi   Deli   (mereka   Terdakwa   dalam   berkas

terpisah) bersama dengan Terdakwa Wak Ancap kembali mengangkat

¥£le6in 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

keluar untuk diletakan disamping  mayat Lie Huat (korban) giina 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  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)    berhenti  karena

saksi   Deli   ITerdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menyuruhnya   untuk

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

perkara terpisah), terdakwa Wak Ancap saling berdekatan dengan tujuan untuk

menaikan  tubuh   Lie   Huat   (korban)   keatas 1  (satu) buah tutup box piberyang

digunakan..........



digunakan  sebagai  pelampung.  Setelah  kepala  dan  setengah  tubuhnya  naik

keatas  tutup  box  piber,   pada  waktu  itu  saksi  Fahrul  Ruzi  (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  dibawah   ketiak  kanan,   ketiak  kiri,   mengiris  dan   menyayat

beberapa  bahagian  ditangan  Lie  Huat  (korban)  serta  menurunkannya  hingga

hanyut   kelaut.   Selanjutnya   saksi   Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka

Terdakwa   dalam   berkas   perkara  terpisah)     untuk  menaikan   bagian   kepala

Sukeng  (Korban)  keatas  1  (satu)  buak tutup  box  piber  yang  dibantu  terdakwa

Wak Ancap,  setelah  naik saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas perkara terpisah)

nakan   1 (satu)  bilah  celurit  langsung  memotong  leher  dan  menyaya-

ua  tangannya,   kedua   kaki  dan   beberapa   bahgian  tubuh   lainnya

setiap  bahagian  yang  akan  disayat  saksi  Deli  ITerdakwa  dalam

ara   terpisah)   menyuruh   menaikannya   keatas   tutup   box   piber,

sai mayat Sukeng   (korban) dilepas hingga hanyut kelaut ;

Akibat    dari    perbuatan    Terdakwa     RAJA    SYAHRIAL    Bin     RAJA

HAR  Als  HERMAN  Als WAK ANCAP  tersebut diatas  dan  sesuai  hasil

Et  Revertum   yang dikeluarkan  pada tanggal  07 Juni  2009 yang  ditanda

~,;,, taJn gi oleh  Dr. Andri Ardinal  Dokter Umum  pada  Puskesmas  Durai yang telah

:ukan pemerikasaan dan berkesimpulan :

1.   Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  Lie  Men  Als  Lie  Huat  (korban)

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

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

telah diantar oleh Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

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

luka sebagai berikut :

-     Pada    Pemeriksaan    mayat    seorang    lelaki,    Umur    52    tahun

ditemukan  luka  sayat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas

tangan  kanan  serta  luka  memar  pada  dada,  perut  dan  lipat  siku

kanan  dan  kiri.  Ditemukan  juga  lika  bekas  tetakanan  kuku  pada

Punggung.

Perkiraan kematian   adalah   lebih  dari   empat  puluh   delapanjam

yang.........
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yang  lalu.   Penyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah

dan kesulitan bernapas akibat terpotongnya terggorokan.

2.   Telah diperiksa seorang wanita berna Juana Als Sukeng (korban)   dalam

keadaan  meninggal dunia,  umue  14 tahun,  Pelajar, Alamat Telaga Tujuh

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

oleh  Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada  tubuh  Juana  Als  Sukeng  ((orbai)  ditemukan  luka-

luka sebagai  berikut :

-     Pada    pemeriksaan    mayat   seorang   wanita,    Umur    14   tahun,

ditemukan   luka  dan   kehilangan  jaringan  yang   luas  pada  leher.

Ditemukan  luka  sayat,   luka  tusuk  dan  l'jka  memar  pada  tubah,

anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam

yang  lalu.  Penyebab kematian tidak ditentukan.

erbuatan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   Bin   RAJA   MUZAHAR   Als

N  Als  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  diatas  diancam   pidana

asal  339  KUHP Jo pasal 55 ayat (1)  KUHpidama.

+---,-Zzz,,
ATAU  :

KEDUA :

Bahwa    terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin    RAJA    MUZAHAR    Als

HERMAN   Als  WAK  ANCAP     bersama-sama  atau   bertirdak  sendiri-sendiri

dengan saksi FAHRUL RUZI  Bin ABDUL RAHMAN ALS  PAK ITAM dan saksi

RAJA   FADLI   Bin   RAJA   SARKAN   ALS   DELl   (   mereka   terdakwa   dalam

perkara  terpisah)  pada  hari  Jum'at tanggal  05  Juni  2009  sekira jam  00.30 wib

atau   setidak-tidaknya   pada   waktu   lain   dalam   bulan   Juhi   2009   bertempat

didalam  sebuah   rumah  kediaman  milik  LIE  MEN  ALS  LIE  HUAT  (korban)  di

Telaga  tujuh  RT.  02.  RW.01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  karimun

atau  setidak-tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah

hukum  Pengadilan  Ngeri  Tanjung  Balai  Karimun  yang  berwenang  memeriksa

dan  mengadili  perkaranya  perbuatan  pencurian  yang  didahului,  disertai  atau

diikuti    dengan   kekerasan    atau    ancaman    kekerasan  terhadap  orang  yang

dilakukan,,..,



dilakukan     dengan     maksud     untuk    mempersiapkan     atau     mempermudah

pencurian  tersebut  atau  apabila  tepergok  untuk  memungkinkan  bagi  dirinya

atau  lain-lain  peserta  didalam  kejahatan  melarikan  diri  atau  untuk  menjamin

pemiliknya   atas   benda  yang  telah  dicurinya   itu  yang  dilal(ukan  pada  waktu

malam  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara  bersama-Gama  dan  menyebabkan

sesorang   mendapat   luka   berat   atau   meninggal   dunia,   Ferbuatan   tersebut

dilakukan oleh Terdakwa  dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana  tersebut diatas Terdakwa

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

FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah) te-lebih dahulu  pada

hari   Kamis  tanggal  04  Juni  2009  sekira  jam  23,00  wjb  bertempat  dibawah

sebatang   pohon   Pelam/mangga   sedang   tidur-tiduran,   tiba-tiba   saksi   DELl

a  dalam  berkas  perkara  terpisah)  datang  dan  berkata  "  Ada  can  ni"

a   secara   bersama-sama   mereka   membuat   suEtu   rencara   untuk

n   perampokan.   Lalu  saksi   DELI   ITerdakwa  dalam   berkas   perkara

berkata " kita masuk kerumah  LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja

anaknya,    ayolah,    dulu    saya    pernah    masuk    kerumah    itu    dan

dapatkan  uang  Rp.   13.000.000,-  (Tiga  belas  juta  rupiah).   Karena  tergiilr

ajakan  tersebut  disetujui  oleh  saksi  FAHRUL  RUZI    (Terdakwa  dalam

perkara   terpisah)   yang   selanjutnya   secara   bersaiia-sama   dengan
\

Wak  Ancap     pergi  kerumah  masing-masing  untut  mempersiapkan

n  diantaranya  mengganti  baju  yang  sedang  dipakai  saksi  Fahrul  Ruzi

kwa   dalam   berkas   perkara  terpisah)   dengan   baju  jelek  warna   hitam,

celana  pendek,   mengambil  baju  kaos  warna  hitam  intuk  dijadikan  penutup

muka  dan  mengambil   1   (satu)  bilah  celurit  yang  digunakar  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 ITerdakwa dalam berkas

perkara    terpisah)    bersama-sama    dengan    terdakwa    Wak    Ancap    sambil

memegang  1   (satu)  bilah  celurit  dan  membawa  baju  kaos  warna  hitam  yang

diletakkan   dipundak   lalu   berjalan   bersama-sama   menuju   kerumah   kosong

berjarak kurang  lebih  100 (seratus) meter dari rumahfoengkel  Lie Huat (korban)

sampai  ditujuan  ternyata  Saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas  perkara  terpisah)

sudah  ada  menunggu    mereka,  setelah  berkumpul    lalu  saksi  Deli  (terdakwa

dalam berkas perkara terpisah) membuat  rencana lagj dengan berkata  " Kalau

Lie  Huat  ....
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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 meryetujuinya.  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  saksi  Fahrul  Ruzi dan

saksi  Deli  (mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  :erpisah)  bersama-sama

dengan  terdakwa  Wak  Ancap  bersama-sama  dengar  hati-hati  pergi  berjalan

kaki   secara    pelan-pelan   menuju    ke   arah    pelantar   dirumah    kosong   dan

selanjutnya  menyeberang  ke  arah  pelantar  rumahfoengkel  untuk  menuju  ke

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

dalam  tidak  dapat  terj.angkau  oleh  tangan  saksi  Deli  :terdakwa  dalam  berkas

terpisah)  yang  dimasukan  melalui  celah  lubang  antara  atap dan  diding

iatas  jendela,   Ialu   saksi   Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi (mereka

dalam   berkas   perkara   terpisah)   bersama   Terdakwa   Wak  Ancap

kat  kedua  kakinya  keatas  sehingga  badann.}'a  terangkat  dan  tangan

Ii  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah:)  dapat  mencapai  kedua

erta  membukanya  dari  dalam  dengan  cara  menarik  kunci  kearah  atas

setelah  terbuka  lalu  saksi  Fahrul  Ruzi  (terdakw=  dalam   berkas  perkara

h) bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dangan cara yang

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

i:-i-,:.:ier`danti

terbuka,  Ialu  daun  jendela  dapat  dibuka  dengan  cara  mendorong  ke

s    lalu  saksi  Fahrul  Ruzi  masuk  kedalam  runah/bengkel  selanjutnya

menopang  daun jendela tersebut keatas,  sehingga  secara  bergantian

terdawa   Wak Ancap dan saksi  Dell (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

masuk  kedalam   rumahfoengkel   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   (korbam   setelah   sepakat   lalu

terdakwa Wak Ancap,  saksi  Deli  ( terdakwa  dlam  berkas  perkara terpisah  dan

saksi Fahrul Ruzi (mereka dalam berkas perkara terpisah) berjalan yang secara

pelan....
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pelan-pelan   bersama-sama   saksi   Fahrul   Ruzi   menuju   keruangan   tengah

rumah/bengkel dan melihat Lie  Huat (korban) sedang tidur diatas  1  (satu) buah

kasur dengan posisj miring kearah kanan, sedangkan anak gadisnya Juana Als

Sukeng  (korban)  sedang tidur diatas  1  (satu)   buah kasur dalam sebuah  kamar

yang  tidak  terkunci  dengan  posisi  terlentang.   Selanjutnya  saksi   Fahrul   Ruzi

bersama    dengan    saksi    Deli    ITerdakwa   dalam    berkas   perkara   terpisah)

bersama-sama   Terdakwa Wak Ancap  langsung  menyergap  Lie  Huat (korban)

dengan  sekuat  tenaga.  Sesuai    rencana  saksi  Fahrul  Ruzi  ITerdakwa  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 kearah  dadanya,  sedangkan

kirinya memegang  1  (satu) bilah celurit.  Pada saat bersamaan saksi Deli

an

dalam  berkas  perkara  terpisah)  sendiri  bertugas  memegang  dan

kedua   lutut   sambil   duduk   diatas   kedua   kaki   Lie   Huat   (korban).

dalam    kondisi    yang    kritis    namun    Lie    Huat    (korban)    sempat

perlawanan   dengan   cara   meronta   dan   menjerit   dengan   suara

an  (tidak  keras).  Setelah  Lie  Huat  (korban)  diam  tak  berdaya,  Ialu  saksi

(Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  melepaskan  pegangan  kedua

nnya  dan  menyuruh  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara

ah) menjepit kedua kaki Lie Huat (korban) dengan kedua kakinya.  Setelah

aksi  Deli  berpindah  kearah  muka  sambil  menutup  mulut  Lie  Huat  (korban)t±i2in'enggunaka
n   tangan   kirinya   dan   memasukan  jari   telunjuk  dan  jari   tengah

kananya  kedalam  lobang  hidung  Lie  Huat (korban) sambil  menarik kearah  atas

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

mengeluarkan  darah.  Karena  sudah  tidak  bergerak  lagi  maka  Terdakwa  Wak

Ancap  melepaskan  cekikannya  pada  leher  Lie  Huat  (korban),  begitu  juga  hal

nya  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  bernapas dengan  1  (satu) buah

bantal  sambil  duduk  diatasnya,  selanjutnya  saksi  Deli  (terdakwa  dalam  berkas

perkara  terpisah)   langsung   mengambil   uang  didalam   saku   celana   Lie   Huat

(korban)   lalu   mengambil   1   (satu)  bilah  clurit  yang   ada  dilantai  dan   bersama

terdakwa  Wak  Ancap  membawanya  kedalam  kamar  Sukeng   (korban)  yang

pada  saat  itu  sedang  tidur  sedangkan   saksi   Fuhrul   Ruzi   (Terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah)  tetap  duduk  menggunakan  1  (satu) buah bantal yang

diletakkan..........



diletakkan  diats  muka  Lie  Huat  (korban).  Dari  luar  saksi    Fahrul  Ruzi  (dalam

perkara terpisah hanya mendengar suara jeritan Sukeng (korban) yang tertahan

(tidak  keras),  setelah  kurang  lebih  25  (dua  puluh  lima  menit)  mereka  didalam

kamar  Sukeng  (korban)  lalu  saksi  Deli  memanggil  dengan  cara  melambaikan

cahaya  senter yang  dipegangnya  kearah    saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam

berkas perkara terpisah)   untuk masuk kedalam kamar.  Setelah masuk kedalam

kamar,  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  melihat

Sukeng  (korban)  tertelentang  tidak  bergerak  hanya  memakai  baju  tidur    dan

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

waktu  itu juga  saksi  Deli  menyuruh  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas

perkara terpisah)  menduduki  bantal yang  ada  diwajah  Sukeng  (korban).  Ketika

itu  saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  melihat  ada

darah     dipaha  kaki   kana       Sukeng  (korban)   hingga  membangkitkan

untuk  selanjutnya  meremas  kedua  payudara    Sukeng  (korban).

saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)

il  1  (satu)  bilaj  Celurit yang  ada  dilantai  untuk dimaksikan  dalam  saku

an kembali   meremas   kedua   payudara   Sukeng   (korban)   sedang

a Wak Ancap dan saksi Deli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

k  membuka  lemari  serta  laci  yang  terdapat  dalam  kamar  untuk  mencari

barang-barang  berharga dengan  menggunakan  1  (satu) buah senter.

mereka  selesai   mengambil  barang  berharga,   lalu  saksi  Fahrul   Ruzi
\

li  (mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  bersama-sama

erdakwa Wak Ancap dan saksi  Deli (mereka Terdakwa dalam  berkas
•J.::±[fafz terpisah)    sepakat   untuk   membuang    untuk    kedLla    mayat    kelaut.

Selanjutnya  saksi  Fahrul  Ruzi     bersama  saksi  Deli  Terdakwa  dalam  berkas

perkara  terpisah)   pergi   ke  bengkel  dan  membuka  pintu  dekat  jendela  jalan

masuk, setelah terbuka saksi Fahrul Ruzi bersama dengan saksi Deli Terdakwa

dalam    berkas    perkara    terpisah)    kembali    keruangan    tengah    dan    secara

beisama-sama   dengan Terdakwa Wak Ancap  mengangkat   tubuh     Lie  Huat

(korban)  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  keluar  melalui   pintu  yang

telah   dibuka  dan   meletakan   mayat   Lie   Huat  (korban)   diluar  didepan   pintu.

Setelah   itu   saksi   Fahrul   Ruzi,   Saksi   Deli   (mereka  Terdakwa  dalam   berkas

perkara terpisah)   bersama dengan Terdakwa Wak Ancap kembali mengangkat
tubuh   '.'' ......... '...
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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      mengangkat   kedua   kaki   Sukeng

(korban) yang  selanjutnya diangkat keluar untuk diletakan disamping  mayat Lie

Huat   (korban).   Setelah   itu   saksi   masuk   lagi   kedalam   rumahfoengkel   untuk

mengunci pintu dari dalam,   Setelah selesai  lalu tempat jalan  lalu ditutup begitu

saja  tanpa  dikunci  dari  dalam.  Setelah  kedua  mayat  tersebut  berada  diatas

pelantar    bengkel  lalu  Saksi  Deli  ITerdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

menyuruh  Terdakwa  Wak  Ancap  untuk  turun  kelaut  melalui  lubang  yang  ada

dipelantar antara gudang kosong dan bengkel,  lalu Saksi Fahrul Ruzi   langsung

mengangkat kedua tangannya dan Saksi Deli (mereka Terdakwa dalam berkas

perkara  terpisah)  mengangkat  kedua  kaki  Lie  Huat  (korban)  untuk  dimasukan

lubang,  sedangkan   kedua tangannya dilepaskan oleh  saksi  Fahrul  Ruzi

a  dalam  berkas  perkara  terpisah)  sehingga  mayat  Lie  Huat  (ko-ban)

ut.  Begitu  juga  halnya  dengan  tubuh  Sukeng  (korban)  dan  sctelah

aut  Terdakwa  Wak  Ancap   lalu   mengambil   kedua   tubuh  tersebut

juan  supaya jangan  hanyut.    Setelah  itu  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam

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

g  untuk sarana alat apung ke tengah   laut.  Selanjutnya Saksi Fahrul  Ruzi

a dalam  berkas perkara terpisah) turun melalui tangga di pelantar dan

pompong  yang  ditambat  di  ujung  pelantar  gudang  ASA.  Sampai

saksi  Fahrul  Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

kan   1   (satu)   bilah   Celurit  yang   dikantonginya   pada   bagian   belakang
i``-` _ I _i --rr,`---pompong.   Setelah  itu  baru  turun  ke  laut  menuju  terdakwa  Wak  Ancap,   lalu

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

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

didekat  saksi  Rafrul  Ruzi  (  mereka  Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

dan terdakwa Wak Ancap langsung mengambil serta memegang tubuh Sukeng

(korban) dengan tangan  kirinya dan tangan kanannya  berpegangan pada ujung

kanan    1    (satu)   buah   tutp   boks   piber.   Sedangkan   terdakwa   Wak   Ancap

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

kirinya  memegang  ujung  kiri  1   (satu)  buah  tutup  boks  piber  dan  saksi  Fahrul

Ruzi  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  membantu  memegang  tLbuh

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

bersamaosama  berenang  te tengah  laut dengan   menggunakan  1  (satu)  buah

tutup box piber.  Sebagai  pelampung  yang   bertujuan   untuk  membuang kedua

tubuh....
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tubuh tersebut ke laut. Setelah sampai ditengah laut sejauh 25 (dua puluh   lima)

meter  dari   pelantar   Lie   Huat   (korban)   saksi   Fahrul   Ruzi   (Terdakwa   dalam

berkas  perkara terpisah)   berhenti  karena  saksi  Deli  (mereka Terdakwa  dalam

berkas    perkara   terpisah)    menyuruhnya    untuk   memegang   tubuh    Sukeng

(korban),     lalu  saksi   Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah),   pndah

ketempat terdakwa Wak Ancap  dengan  tujuan  untuk  menaikan  tubuh  Lie  Huat

(korban)   keatas   1    (satu)   buah   tutup   box   piber   yang   digunakan   sebagai

pelampung.  Setelah kepala dan setengah tubuhnya naik keatas tutup box piber,

pada waktu  itu  saksi  Fahrul  Ruzi  ada mendengar saksi  Deli  (mereka Terdakwa

dalam    berkas    perkara   terpisah)    menyuruh   Terdakwa   V\'ak   Ancap    untuk

memotong  leher  Lie  Huat  (korban)  namun  Terdakwa  Wak  Ancap  tidak  mau

karena takut,  Ialu  saksi  Deli  (Terdakwa dalam  berkas  perkara terpisah) dengan

menggunakan  1  (satu)  bilah  celurit langsung  memotong  lehe-,  mengiris  lengan

menusuk   dibawah   ketiak   kanan,   ketiak   kiri, mengiris  dan   menyayat

bahagian  ditangan  Lie  Huat  (korban)  serta  menurunkannya  hingga

laut.   Selanjutnya   saksi   Deli   menyuruh   saksi   Fahrul   Ruzi   (mereka

dalam   berkas   perkara   terpisah)      untuk   menaikan   bagian   kepala

(Korban)  keatas  1  (satu)  buah  tutup  box  piber yang  dibantu  terdakwa

ncap,  setelah  naik  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam  berkas  perkara terpisah)

gunakan   1   (satu)  bilah  celurit  langsung  memotong  leher  dan  menyaya-

t   kedua   tangannya,   kedua   kaki   dan   beberapa   bahgian   tubuh   lainnya

n  cara  setiap  bahagian  yang  akan  disayat  saksi  Deli  (Terdakwa  dalam

s   perkara   terpisah)   menyuruh   menaikannya   keatas   tutup   box   piber,
\`\-`'.-i:-;'~=':telah    selesai    mayat    Sukeng       (korban)    dilepas    iingga    hanyut    kelaut.

selanjutnya  sewaktu  kembali  kepantai  saksi  Deli  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  kolong/pelantar  rumah  menuju

gudang  ASA  mengembalikan  tutp  boks  piber  yang  telah  diambil  saksi  Fahrul

Ruzi   (Terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   ke   tempat   semula   dan

mengambil  barang  hasil  curian  yang  sebelumnya  diletal{kan  diatas  boks  pifer.

Setelah   itu   saksi   Fahrul   Ruzi,   saksi   Deli   (mereka   Terdakvi.a   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    dibawah   pelam/mangga  tersebut  mereka   bersama -sama

menghitung..,.

19



menghitung  uang dan membagi-bagikan  hasil kejahatannya.  Setelah  mendapat

bahagian saksi Fahrul Ruzi maupun saksi Deli (mereka Terdakwa dalam berkas

perkara terpisah) dan terdakwa Wak Ancap pulang kerumahnya masing-masing

untuk  mandi  dan  mengganti  pakaian,   lalu  pada  hari  Jum'at  tanggal  05  Juni

2009 mereka bersama-sama berangkat ke Tanjung Batu lalu ke Batam.

Akibat    dari    perbuatan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin     RAJA

MUZAHAR  Als  HERMAN  Als  WAK  ANCAP  tersebut  diatas  dan  sesuai  hasil

Visum  Et  Revertum   yang dikeluarkan  pada tanggal  07 Juni 2009 yang ditanda

tangagi oleh  Dr. Andri Ardinal  Dokter Umum pada  Puskesmas Durai yang telah

melakukan pemerikasaan dan berkesimpulan :

1.   Telah  diperiksa  seorang  lelaki  bernama  Lie  Men  Als  Lie  Huat  (korban)

dalam  keadaan  meninggal  dunia,  umur  52  tahun,  Wiraswasta.  A'amat

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

telah diantar oleh  Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

lan  pada  tubuh  Lie  Men    Als  Lie  Huat  (korban)  ditemukan  luka-

erikut :

ada    Pemeriksaan    mayat    seorang    lelaki,    Umur    52    tahun

itemukan  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

erkiraan kematian  adalah   lebih  dari  empat  pului  delapanjam

ang  lalu.   Penyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah

kesulitan bemapas akibat terpotongnya tenggorokan.

2.   Telah diperiksa seorang wanita berna Juana Als 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  Keluarga pada tanggal 07 Juni 20Ci9.

Pemeriksaan  pada  tubuh  Juana  Als  Sukeng  (korbai)  ditemukan  lukaluka

sebagai berikut :

-     Pada   pemeriksaan   mayat   seorang   wanita,    Umur   14   tahun,

ditemukan   luka  dan   kehilangan  jaringan   yang   luas   pada leher.

Ditemukan..........



Ditemukan  luka  sayat,  luka  tusuk  dan  luka  memar  pada  tubah,

anggota gerak atas dan anggota gerak baM/ah.

-     Perkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam

yang falu.  Penyebab kematian tidak ditenlukan.

Perbuatan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   Bin   RAJA   MUZAHAR   Als

HERMAN  Als  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikar  diatas  diancam  pidana

dalam pasal 365 ayat (4) KUHpidana.

DAN

KETIGA

Bahwa    terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin    RAJA    MUZAHAR    Als

HERMAN  Als  WAK  ANCAP     bersama-sama  atau   bertindak  sendiri-sendiri

saksi  FAHRUL  RUZI  Bin  ABDUL  RAHMAN  ALS  PAK  ITAM  dan  RAJA

in   RAJA   SARKAN   ALS   DELl   (   mereka   terdakwa   dalam   perkara

ada  hari  Jum'at  tanggal  05  Juni  2009  sekira  jam  00.30  wib  atau

aknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  Jumi  2009  bertempat  didalam

mah  kediaman  milik  LIE  MEN ALS  LIE  HUAT (korban) di Telaga tujuh

.  RW.01  Desa  Durai  Kecamatan  Durai  Kabupaten  karimun atau  setidak-

{nya   disuatu   tempat   lain   yang   masih   termasuk   dalam   daerah   hukum

gadilan   Ngeri   Tanjung   Balai   karimun   yang   be"enang   memeriksa   dan

ngadili  perkaranya melaakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  ikut melakukan,

rbuatan  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,

memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk

anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan dilakukal perbuatan cabul,

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa

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

FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  terlebjh  dahulu  pada

hari   Kamis  tanggal   04  Juni  2009  sekira  jam  23.00  wib   bertempat  dibawah

sebatang   pohon   Pelam/mangga   sedang   tidur-tidurar„   tiba-tiba   saksi   DELl

(terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  datang  dan  berkata  ni  " Ada  can  ni"

selanjutnya   secara   bersama-sama   mereka   membuat   suatu   rencana   untuk

melakukan   perampokan.   Lalu   saksi    DELl    (Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah)....
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terpisah)   berkata " kita masuk kerumah LIE HUAT dia hanya tinggal berdua aja

dengan    anaknya,    ayolah,    dulu    saya    pernah    masuk    kerumah    itu    dan

mendapatkan  uang  Rp.   13.000.000,-(Tiga  belas  juta  rupiah).   Karena  tergiur

maka   ajakan   tersebut   disetujui   lalu   mereka   secara   bersama-sama   pergi

berjalan kaki secara pelan-pelan menuju   ke arah  pelantar dirumah kosong dan

selanjutnya   menyeberang   kearah   pelantar  rumahfoengkel   untuk   menuju   ke

jendela belakang  bengkel  LIE HUAT (korban).  Karena kunci bagian dalam tidak

dapat  terjangkau  oleh  saksi  tangaan   DELl  (terdakwa  dalam  berkas  perkara

terpisah)  yang  dimasukkan  melalui  celah  lubang  antara  atap  dan  dinding  kayu

diatas   jendela,    lalu   saksi    DELl    menyuruh   saksi    FAHRUL   RUzl    (mereka

bersama dalam berkas terpisah) bersama terdakwa WAK ANCAP mengangkat

kedua  kakinya  ke  alas  sehingga  badannya  terangkat  dan  tangan  saksi  DELl

(terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dapat  mencapai  kedua  kunci  serta

bukanya  dari  dalam  dengan  cara  menarik kunci  kearah  atas  dan  setelah

lalu  saksi  FAHRUL  RUzl   (terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah)

kesamping  untuk membuka kunci jendela belakang  -umah/bengkelLIE

orban)  tersebut  terbuka,  lalu  daun jendela  dapat  dibuka  dengan  cara

ong   kearah   atas   lalu   saksi   FAHRUL   RUzl   (terdakwa   dalam   berkas

ra    terpisah)     masuk    kedalam     rumah/bengkel     selanjutnya     berganti

ang daun jendela tersebut keatas,  sehingga secara bergantian terdakwa

::,afke:.`...`;`u:::':

NCAP dan  saksi  DELl  (terdakwa dalam  berkas perkara terpisah)  masuk

im     rumahfoengkel     sambil     menutupnya     kembali.     Sampai     dalam

/bengkel yang  sedang  gelap  hanya  mendapat cahaya  dari  luar tersebut,

lalu   saksi   DELl   (terdakwa   dalam   berkas   perkara   terpisah)   menyampaikan

rencana   untuk  membunuh   LIE  HUAT  (korban)  diam  tak  berdaya,   lalu   saksi

DELl  dan  terdakwa  WAK  ANCAP  masuk  kedalam  kamar  SUKENG  (korban)

yang  pada  saat  itu  sedang  tidur terlentang  memakai  baju  tidur   berupa  daster

tanpa    lengan    dan    celana   dalam   dengan   kepala    kearah   jendela    kamar.

Seianjutnya  saksi  Deli  (Terdakv\/a  dalam  berkas  perkara  terpisah)  meletakan  1

(satu)   bilah   celurit  diatas   kasur  dan   mengambil   1   (satu)   buah  bantal   untuk

diletakan diatas muka  Sukeng  (korban) sambil  menduduki  bartal tersebut serta

memegamng   kedua   tangannya   dengan   sekuat   tangan   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) memasukan tangan kanannya ke
celana...............



celana dalam sambil meraba-raba kemaluan Sukeng (korban). Walaupun dapat

diduga   dan   diketahui   bahwa   Sukeng    (korban)   masih   anak-anak   berusia

dibawah  15  tahun  (Iahir tanggal  19  Januari  1995)  dan  belum  dewasa,  namun

karena melihat perbuatan saksi Deli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

tersebut  terdakwa  Wak  Ancap  jadi  terangsang   dan   melepaskan   pegangan

dilututnya  lalu  turun  dari  kakinya  serat  menarik  celana  dalam  yang  dipakainya

hingga   batas   lutut.   Setelah   itu   terdakwa  Wak  Ancap   membuka   celananya

sendiri  dan  duduk  dibawah  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   keda!am   lubang   kemaluan   Sukeng   (korban).   Setelah   masuk   lalau

terdakwa   Wak   Ancap   mendorong   alat   kelaminanya   secara   berulang-ulang

ngga   keluar  air  maninya   didalam   lubang   kemaluan   Sukeng   (korban)   dan

dicabut   terasa   ada   darah   segar   keluar   cukup   banyak   dari   dalam

an  Sukeng  ,:korban).  Setelah  itu  terdakwa  Wak  Ancap  memasangkan

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

luar dari kenaluannya.

kibat    dari    perbuatan    Terdakwa    RAJA    SYAHRIAL    Bin     RAJA

Als  HERMAN  Als WAK  ANCAP tersebut diatas  dan  sesuai  hasil

evertum   yang dikeluarkan  pada tanggal  07 Juni 2009 yang ditanda

h  Dr. Andri Ardinal  Dokter Umum pada  Puskesmas  Durai yang telah

n pemerikasaan dan berkesimpulan :

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

dalani  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 Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

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

luka sebagai berikut :

-     Pada    Pemeriksaan    mayat    seorang    lelaki,    Umur    52    tahun

c:itemickan  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  lika  bekas  tetakanan  kuku  pada

PunggLng.
-     Perkiraan kematian   adalah   lebih   dari   empat   puluh   delapanjam

yang....
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yang  lalu.   Penyebab  kematian  adalah  akibat  kekurangan  darah

dan kesulitan bernapas akibat terpotongnya tenggorokan.

2.   Telah diperiksa seorang wanita berna Juana Als Sukeng (korban)  dalam

keadaan meninggal dunia,  umue  14 tahun,  Pelajar, Alamat Telaga Tuj.uh

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

oleh Polisi dan Keluarga pada tanggal 07 Juni 2009.

Pemeriksaan  pada  tubuh  Juana  Als  Sukeng  (korb.an)  clitemukan  luka-Iuka

sebagai berikut :

-     Pada    pemeriksaan   mayat   seorang   wanita,    Umur   14   tahun,

ditemukan   luka  dan   kehilangan  jaringan  yang   luas  pada   leher.

Ditemukan  luka  sayat,  luka  tusuk  dan  luka  rremar  pada  tjbah,

anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

erkiraan  kematian  adalah  lebih  dari  empat  puluh  delapan  jam

ang lalu.  Penyebab kematian tidak ditent-kan.

tan   Terdakwa   RAJA   SYAHRIAL   Bin   RAJA   IVIUZAHAR   Als

Als  WAK  ANCAP  sebagaimana  diuraikan  diatas  diancam  pidana

sal  82    Undang-Undnag  RI  No  23  tahun  2002  jo  pasal  55  ayat  (1)

aruntutan   pidana dari  Penuntut  Umum tangga.  07 Januari  2010 yangpokoknya   menuntut   agar   Majelis   Hakim   Tingkat   Pertama   yang

memeriksa   perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut  :

1.   Menyatakan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  Bin  RAJA  MUZAHAR  Als

HERIUIAN    Als    WAK    ANCAP    bersalah    melakukan    tindak    pidana

melakukan atau  ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan

direncanakan   terlebih   dahulu   menghilangkan   iyawa   orang   lain   dan

melakukan,    menyuruh    melakukan    atau    ikut    melakukan    perbuetan

dengan    sengaja    melakukan    pekerjaan    atau    ancaman    kekerasan,

memaksa,   melakukan   tipu   muslihat,   serangkaan   kebohongan,   atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul  sebagajmana  diancam  pidana  dalam  pasal  340  KUHpidana  jo

pasal 55 ayat (1)  KUHpidana dalam surat dakwaan kesatu primair dan
ketiga sebagaimana diancam  pidana dalam  pasal  82  Undang-Undang

Rl.  No.  23  .... I ......
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RI No. 23 Tahuan 2002 jo pasal 55 ayat (1) KUHprdana ;

2.   Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa    RAJA  SYAHRIAL  Bin  RAJA

MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP  b3rupa pidana " MATl " --

3.   Menetapkan barang bukti berupa :

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

gagangnya  milik  saksi  FAHRUL  RUzl  (terdakwa  dalam  berkas

perkara   terpisah)   agar  dirampas   untuk  d.pergunakan   dalam

perkara lain.

3.2.    -  1   (satu)  buah  tutup  fiber  warna  merar  bertuliskan  Durai  No.  4

dengan ukuran 95 cm.

-   1  (satu) unit senter warna merah muda Derles kuning.

Milik   HASAN   ABDULLAH   Alias   ASA   agar   dirampas   untuk

dipergunakan dalam perkara lain.

-   Uang tunai   Rp. 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).

2   (dua)    buah   kasur   terdiri    dari    satu   buahtilam   warnabiru

ermotif  bunga    yang    terdapat noda darah kering dan 1  (satu)

uah spring bed warna krem bermotif bunga.

(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 warra krem.

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

•1 tit-,,i

IEi=- ===.

lanet  Ocean  dan  satu  buah  dompet  kulit  warna  hitam  merk

RAUN  BUFFEL

(satu)  lembar  baju  kaos  berkerah  warna  putih  dengan  motif

garis-garis abstrak warna  hijau dan  biru  pada  bagian  dada dan

punggung berlobang merk Crocodile sport.
-    2  (dua)  lembar  celana  dalam  terdiri  cari  satu  lembar  celana

dalam  warna  hij.au  merk  GT  Man  ukuran  L  yang  dipakai  oleh

LIE  MENG  dan  satu  lembar  celana  dalam  warna  kuning  mer,k

Calvin  Klain  yang  terdapat  bercak  darah  bagian  depan  yang

dipakai Sukeng   ;

-    1  (satu)  buah  BH  warna  merah  muda  ukurai  34  yang  dipakai

oleh Sukeng :

Milik Lie  Meng Als  Lie  Huat   (korban) dan Sukeng  (korban) agar

dirampas   untuk dipergunakan dalam perkara lain  ;

4.Menetapkan......
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4.  Menetapkan  agar  terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  Bin  RAJA  MUZAHAR

Als  HERMAN  Als  WAK  ANCAP  membayar    biaya    perkara  sebesar

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

Ill.      Putusan   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun   tanggal   28   Januari

2010  Nomor  :   178/Pid.B/2009/PN.TBK    yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut  :

1.   Menyatakan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  Bin  RAJA  MUZAHAR  Als

HERMAN Als WAK ANCAP telah terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana    " Pembunwhan  berencana  yang

dilakukan  secara  bersama-sama  dan  perbuafan  cabul  terhadap

a nak „ -,---------------------------------------------------------------------------

2.   Menjatuhkan    pidana    oleh    karena    itu    terhadap    terdakwa    RAJA

SYAHRIAL  Bin   RAJA  MUZAHAR  Als   HERMAN   Als  WAK  ANCAP

sebut

V±|`f_

( `- ,,

dengan pidana  " MATT " ;

apkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan  ; ------------------

intahkan agar barang bukti berupa :

satu)    bilah    celurit    bergagang    kayu    yang    berlubang    pada

(satu) buah tutup boks fiber warna merah bertuliskan Durai No. 4 .

(satu) Unit senter warna merah muda berles kunhg.
`''¥i:i

tunai   sebanyak   Rp,   48.000,-   (empat   puluh   delapan   ribu

¥i|auha)).buahkasurterdiridarisatubuahtilamwarnabirubermotif
•... `,,bdnga yang terdapat noda darah kering dan  1  (satu) bijah spring bed

warna krem bermotif bunga.

-    2  (dua)  buah  bantal  terdiri  dari  satu  buah  bantal  bsrsarung  putih  les

hijau  kuning  biru  dan  pink  yang  ada  noda  darah  kering  serta  satu

buah bantal bersarung warna krem.

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

planet Ocean dan satu  buah dompet killit warna  hi:am merk BRAUN

BUFFEL.

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

garis  abstrak warna  hijau dan  biru  pada  bagian  dada  dan  punggung

berlobang merk Crocodile sport.

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

varna..............
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warna  hijau  merk  GT  Man  ukuran  L  yang  dipafai  oleh  LIE  MENG

dan satu  lembar celana  dalam warna  kuning  merk Calvin  Klain 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  terlapir  dalam   berkas   perkara   untuk  dipergunakan   sebagai

barang bukti dalam perkara lain   ;

5.   Menghukum     Terdakwa   untuk     membayar     biaya     perkara  sebesar

Rp.  2.000,-(dua ribu  rupiah)  ; ----------------------------------------------------

lv.   Akta   permintaan      banding   Nomor   :   02/  AKTA.PID/2010/PN.TBK   yang

dibuat   oleh     U.RAMBE,  SH   Panitera   Pengadilan   Negeri   Tanjung  Balai

un  yang  menerangkan  bahwa  Terdakwa dan  Jaksa  Penuntut  Umum

masing  pada  tanggal  28  Januari  2010  dan  01  Februari  2010 telah

banding terhadap putusan   Pengadilan    Negeri   Tanjung  Balai

tanggal       28    Januari   2010    Nomor    :    178/PID.B/2009/PN.TBK

an  banding  mana  telah    diberitahukan     kepada  Jaksa  Penuntut

dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Februari 2010 ;

rat   Pemberitahuan   Untuk   Mempelajari   Berkas   Perkara   untuk   Jaksa

i...-,,t>-J,,.'rJ
-  `'`.,`±3z,

untut    Umum dan Terdakwa yang  dibuat oleh   U.  RAMBE,  SH  Panitera

gadilan  Negeri Tanjung  Balai Karimun masing-masing   pada   tanggal  17

ebruari  2010,  telah  diberi    kesempatan    yang     fayak  se,1a  cukup  untuk

membaca  dan  memeriksa  berkas  perkaranya  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri   Tanjung    Balai   Karimun   sebelum   berkas   perkaranya   dikirim   ke

Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang,   bahwa   sehubungan   perkara   ini   Pengadilan   Tinggi   telah

mengeluarkan   Penetapan   Nomor  :  71/PID/2010/PTR  Dada  tanggal  23  Maret

2010   tentang   penunjukan   Majelis   Hakim   yang   memeriksa   dan   mengadili

perkara ini  ;

Menimbang,   bahwa  permintaan  banding  yang  dial.ukan  oleh   Penuntut

Umum    dan  Terdakwa telah    diajukan    dalamtenggang waktu dan memenuhi

syarat....
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syarat-syarat   lain   menurut   undang-undang   sehingga   karera   itu   permintaan

banding tersebut  dapat diterima ;

Menimbang,   bahwa   didalam   perkara   ini   Jaksa   Penuntut   Umum   dan

Terdakwa tidak mengajukan memori banding  ;

Menimbang,   bahwa   setelah   Pengadilan   Tingkat   Banding   memeriksa

dengan   seksama   berkas   perkara   tersebut,   yang   terdiri   cari   Berita   Acara

pemeriksaan     oleh     Penyidik,     Dakwaan     dan     Berita    Acara     Persidangan

Pengadilan  Tingkat  Pertama  serta  surat-surat  lainnya,  turunan  resmi  Putusan

Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun    tanggal  28  Januari  2010  Nomor  :

178/PID.B/2009/PN.TBK,    Majelis   Hakim   Tingkat   banding   tidak   sependapat

dengan  putusan  Pengadilan  Negeri Tanjung  Balai  Karimun  N3mor  :  178/Pid.B/

2009/PN.TBK tanggal 28 Januari 2009 atas nama Terdakwa  RAJA SYAHRIAL

JA  MUZAHAR  Als  HERMAN  Als  WAK  ANCAP  sebatas mengenai

tindak   pidana       yang   dilakukan   Terdakwa,   yang   dalam   hal   ini

kwaan alternatif yang terbukti dilakukan Terdakwa.

ajelis  Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang,     bahwa     berdasarkan     fakta     dipersidangan     baik     dari

ngan  para  saksi,  barang  bukti,  dan  keterangan  terdakvra,  Majelis  Hakim

ng  berpendapat bahwa yang lebih cocok/dan sesuai dengan tindak pidana

didakwakan    terhadap    Terdakwa    adalah    dakwaan    arternatif/kedua

agaimana   diatur  dan  diancam   pidana  dalam   pasal   365   ayat  (4)     KUHP

dipertimbangakan sebagai berikut ;

Menimbang,  bahwa   bunyi pasal 365 KUHP sebagai berikut :

1.  Dengan  pidana penjara selama-Iamanya 9  (sembilan) tahun,  pencurian yang

didahului, disertai    atau    diikuti  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang,  dengan  maksud  untuk mempersiapkan atau  mempermudah

pencurian   tersebut  atau   apabila  terpergok  supaya   ada   kesempatan   bagi

dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau

supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

2.  Pidana penjara selama-lamanya  12 (dua belas) tahun   dijatuhkan :

1.e.  Apabila  perbuatannya  dilakukan  ..,.....  dst.

3.  Pidana  ...........



3.  Pidana  penjara  selama-lamanya  15  (lima  belas  )  tahun  dijatuhkan  apabila

akibat perbuatan itu orang mati.

4.   Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya

20  dua  puluh)  tahun,  apabila  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  berat  atau

mati,  dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai

pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.  1  & 3.

Menimbang,  bahwa  pencurian  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana

dalam pasal 362 KUHP,  unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.    Barang siapa.

2.   Mengambil barang.

3.   Seluruh   atau sebagian kepunyaan orang lain.

gan maksud dimiliki secara melawan hukum.

ang, bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan

kwa,  unsur-unsur  pasal  362  KUHP  tentang  pencurian  tersebut,

sebagai berikut ;

1.  Barang  siapa

Menimbang,     bahwa    Mai.elis    Hakim    Tingkat    Banding    berpendapat

mbangan  Hakim  Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan  unsur

barang  siapa  sudah  benar,  dan  diambil  alih/dijadikan  pertimbangan  pula  oleh

Majelis  Hakim  Tingkat Banding,  Dengan  demikian  unsur "  barang  siapa  " telah

terpenuhi  ;

Ad.  2.  Mengambil barang  :

Menimbang,   bahwa     "   mengambil   ",   adalah   suatu   perbuatan   berupa

mengalihkan   atau   memindahkan   barang   dari  suatu  tempat  ke  tempat   lain,

sehingga barang tersebut menjadi atau berada dibawah kekuasaan/kepemilikan

yang   mengalihkan/memindahkan   tersebut.   Sedangkan   "   barang   ",   adalah

sesuatu       yang       menjadi    objek     (dari  perbuatan  hukum),  dapat       berupa

benda/barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  ,   berwujud  atau  tidak  berwujud

dan   lain   sebagainya   ;   sehubungan   dengan   pencurian   ini,   adalah   "   barang

bergerak " ;

Menimbang,........



Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan  saksi  5  Fahrul  ruzi,  saksi 6

Raja  Fadli  dan  terdakwa  ;  pada  hari jum'at tanggal  05  Juni  2009  ± jam  23.00

wib  di  malam  hari  saksi  5  Fahrul  Ruzi  dan  terdakwa  sedang  tiduran  dibawah

pohon di sins (short massage service) saksi 6  Raja  Fadli,  kemudian datanglah

saksi  6  Raja  Fadli  teisebut dan  berkata  "  ada  can  ni  "  kemudian  saksi  6  Raja

Fadli  (Deli)  mengajak  saksi  5  Fahrul  Ruzi  dan  terdakwa  mengambil  uang  di

rumah   Lie   Huat   dimana   Lie   Huat   hanya   tinggal   berdua   dengan   anaknya

(  Sukeng),  karena  dulu  saksi  6  pernah  masuk  kerumahnya  dan  mendapatkan

uang  Rp.13.000.000,-dan  mereka  bertiga  ini  setelah jam  OJ.30 wib  (beberapa

saat)  kemudian  secara   bersama-sama  masuk  kerumahfoengkel  korban   (Lie

Huat  dan   Sukeng)   korban  tersebut  telah   dibuat  tidak  berdaya,   selanjutnya

mereka   bertiga  telah   mengambil   barang-barang   milik  korban   (Lie   Huat  dan

Sukeng),   baik  dari  almari  yang   berada  dalam  kamar  runrah   korban  maupn

t   dalam   saku   dan   lain   sebagainya   ;   barang   termaksud   (dibenarkan

rtiga),  berupa  :

(dua) cincin emas senilai $  1200 dollar singapura.

P  Nokia  N  73  milik  korban  Sukeng    &  HP  Nokia  6500  milik    korban

Uang tunai Rp. 4.000.000,-didompet korban Sukeng.

ang  tunai  Rp.  2.000.000,-dan  $  1300  dollar  singapura  di  dompet

ban  Lie  Huat  ;  keseluruhan  berjumlah  Rp.  27.000.000,-(dua  puluh

h juta  rupiah) dan  barang-barang yang telah diambil tersebut :elah

a  dibagi-bagi  habis diantara  mereka bertiga  ;  terdakwa dan  sa{si 5

I   Ruzi   masing-masing   mendapat   Rp.   2.800.000,-   sedangkan

saksi  6  Raja  Fadli  als  Deli  mendapat  sisanya  dari  Rp.  27.000.000,-

tersebut.  Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang,    bahwa    sebagaimana    dipertimbangkan    diatas    barang-

barang  termaksud  adalah  barang  kepunyaan  korban  (  Lie  Huat  dan  Suk3ng)

dan  bukan  barang  kepunyaan  mereka  bertiga  (  terdakwa,  saksi  5  Fahrul  Ruzi

dan   saksi   6   Raja   Fadli   als   Deli)   dan   sejak   awal   pertemuan/dan   sudah

direncanakan,        mereka     bertiga      memang   akan   mengambil,   c.q   mencuri

barang-barang  yang  adan{epunyaan  korban  Lie  Huat.  Dengan  demikian  unsur

seluruh atau sebagian kepunyaan orang  lain terpenuhi  ;

Ad.  4 ........ ' . ..

30



Ad.4.  Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang,   bahwa  dengan   maksud   dimiliki  secara   melawan   hukum

disini,     adalah    keinginan/kehendak    memiliki    barang-barang    sebagaimana

pertimbangan tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.  Disini

pula   mereka   bertiga   tidak   peduli   meskipun   melawan   hukum,   yang   penting

barang-barang    milik   korban   dapat   menjadi   milik/dan   dibawah    kekuasaan

mereka bertiga   ( termasuk terdakwa ) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  mereka  bertiga  (keterang

an  saksi  5  Fahrul  Ruzi,  saksi  6  Raja  Dali  als  Deli  dan  terdakwa)  antara  lain

sebagai berikut dibawah.

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

pohon  di  sins  oleh  Raj.a  Fadli  Bin     Raja  Sarkan  als  Deli  kemudian

I Fadli  Bin   Raja Sarkan als Deli yang mengatakan " ada can ni " lalu

aksi  Fahrul  Ruzi Bin Abdul rahman als pak ltam dan terdakwa  untuk

uang  dirumah  Le  Meng  als  Lie  Huat  karena  dulu   Raja  Fadli  Bin

an  als  Deli  pernah  mendapatkan  Rp.   13.  000.000,-(tiga  belas  juta

dakwa dan saksi fahrul Ruzi Bin Abdul Rahman Als pak ltam menjadi

iur sehingga membuat persiapan dengan  minum  pit destrc  sebayak 50 butir

ingga  mabuk sedangkan  Raja  Fadli  Bin   Raja  Sarkan als  Deli melihat lokasi

udang  milik Hasan Abdullah als Asa sedangkan terdakwa  pulang ganti  baju

n   menggunakan   tutup      muka   sedangkan   saksi   Fahrul   Ruzi   Bin   Abdul

ahman  als  pak  ltam  pulang  ganti  baju  dan  menggunakan tutup  muka  dengan

membawa  sebilah  clurit lalu  menuju  lokasi dan  bertemu  dengan  Raja  Fadli  Bin

Raja  Sarkan  als  Deli  di  rumah  kosong sekitar jam  0030 wib dan  Raja  Fadli  Bin

Raja Sarkan als Deli mengatakan jika Lie Huat melawan supaya dihabisi saja ;

Menimbang,  bahwa  ketika  terdakwa  bersama  teman-temannya  masuk

kedalam   rumah   lalu   melihat  korban   Lie   Huat  sedang  tidur  miring   kemudian

Fahrul   Ruzi   Bin   Abdul   rahman   alias   pak   ltam   langsung   memegang   kedua

tangan    korban    dan    menyatukannya    sehingga   tidak  bergerak, sedangkan

terdakwa    menyergap    dengan    cara    menjepit    leher   korban    dengan    cara

menekannya sedangkan  Raja Fadli Bin   Raja Sarkan als Deli menduduki kedua

kaki korban dengan sekuat tenaga,  karena  korban  meronta dan  berteriak pelan

1  kali, terdakwa    kemudian    menekan    leherkorban   sedangkan Raja Fadli Bin

Raja.,...,.,



Raja    Sarkan    als    Dell    menutup    mulut    korban    dengan    tangan    kiri    dan

memasukkan  kedua  jarinya  kehidung  korban  dan  menariknya  keatas  hingga

robek  serta terdakwa  mengambil  bantal  dan  menutupnya  kemuka  korban  dan

mendudukinya  sehingga  tidak  bergerak  lagi.  Selanjutnya  Raja  Fadli  Bin    Raja

Sarkan  als  Deli  dan  terdakwa  kemudian  masuk  kedalam  kamar  korban  Juana

alias Sukeng yang sedang tertidur dikamar,  Raja Fadli Bin   Raja Sarkan als Deli

mengambil    bantal    dan    menutupnya    kemuka    korban    dan    mendudukinya

sedangkan   terdakwa   menduduki   kedua   kaki   saksi   korban   sehingga   tidak

bergerak lagi  ;

Menimbang,   bahwa  terdakwa  juga  menerangkan   bahwa  para   korban

sudah  tidak  bergerak  lagi  kemudian  Raja  Fadli  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli  dan

erdakwa mengambil  barang  milik  para  korban  selanjutnya  terdakwa  bersama

adli  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli  dan  Fahrul  Ruzi  Bin  Abdul  Rahman  alias

membawa para korban keluar rumah untuk dibuang ketengah laut dan

li  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli,  Fahrul  Ruzi  Bin  Abdul  Rahman  Als  pak

terdakwa kemudian mengambil boks tutup dan menaruh kedua korban

nya  dan  membawanya  ketengah  laut  sambil  berenang  untuk  dibuang

'mana sebelumnya  Raja  Fadli  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli  menggorok  kedua

korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan

dan  menusuk ketiak  kiri  para korban  dengan  m3nggunakan  clurit untuk

stikan para korban telah meninggal dunia ;

;:.I:`J;,/'       Menimbang,   bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  korban

Lie   Meng   alias   Lie   Huat  meninggal   dunia   dan   korban   Juana   alias   Sukeng

sesuai  dengan  hasil  Visum  Et  Repertum  yang  di  keluarkan  pada  tanggal  07

Juni   2009   yang   ditandatangani   oleh   dr   Andri   Ardinal   dokter   umum   pada

Puskesmas Durai sebagai berikut :

1.    Korban  Lie Men als Lie  Huat,  umur 52 tahun  :  luka-luka sebagai  berikut :

Luka  sayat  pada  leher,  ketiak  kanan  dan  lengan  atas  tangan  kanan,

serta   luka   memar   pada   dada,   perut  dan   lipat   siku   kanan   dan   kiri   ;

ditemukan jilga luka bekas tekanan kuku pada punggung.

Perkiraan  kematian adalah  lebih dari 48 jam.  Penyebab kematian adalah

kekurangan     darah     dan     kesulitan     bernafas     akibat     terpotongnya

tenggorokan.

2.   Korban Juana als Sukeng,  umur 14 tahun ;  luka-luka sebagai berikut :

Luka.................
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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  48 jam.  Penyebab  kematian  tidak

ditentukan.

Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  bersama  saksi  5  Fahrul  Ruzi

dan  saksi  6  Raja  Fadli  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli  set.agaimana  pertimbangan

tersebut diatas yang selanjutnya /dan  mengakibatkan  matinya korban  (Lie  Huat

dan   Sukeng)   adalah  merupakan  perbuatan  melawan   hukum   untuk  memiliki

barang  milik  korban  (  Lie  Huat  dan  Sukeng)  dengan  demikian  unsur  dengan

sud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi  ;

nimbang,   bahwa  dengan  terpenuhinya  semua  unsur  "  pencurian  "

al 362  KUHP,  maka terdakwa telah terbukti  melafukan tindak pidana

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  unsur  pencurian  yang

an   diancam   pidana   dalam   pasal   365   ayat   (4)   KUHP,   Cq.   Yang

an/dan   berhubungan   dengan   pasal   365   ayat   (4)   KUHP   sebagai

/
(1)  Pencurian  yang

"didahului  " disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan

atau   ancaman   kekerasan   terhadap   orang,   dengan   maksud   akan

menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu  atau  apabila  terpergok

supaya  ada  kesempatan  bagi  dirinya  atau  bagi  kawannya  yang  turut

melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri

tetap ada ditangannya ;

Ayat  (3)  Pidana  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun  dijatuhkan  apabila

akibat perbuatan itu orang mati ;

Ayat  (  4  )   Pidana   mati   atau   pidana   penjara  seumur  hidup   ...... dst,   apabila

perbuatan  itu  mengakibatkan    luka  berat  atau  mati,  dilakukan  oleh  2

(dua)  orang    atau  lebih  secara  bersama-sama  dan  disertai  pula  oleh

salah satuhal yang diterangkan dalam No.  1  dan 3 ;

Menimbang,   bahwa   pasal   365   ayat   (4)   KUILP   tersebut   merupakan

pemberat     penjatuhan     pidana    apabila   mengakibatkan   (orang lain) menjadi
ruka   .'..' .............
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luka  berat atau  mati,  dilakukan  2  (dua)  orang  atau  lebih  secara  bersama-sama

dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1.&.3 termaksud  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksnd  dengan  "  nomor yang  diferangkan  "

c.q. " ayat "  1  &3 pasal 365 ayat (4) adalah sebagai berikut :

Untuk  dapat  dijatuhi  pidane  mati  ........ dst,  apabifa  memerruhi  persyaratan

(dan pemberat pidana) sebagai berikut :

1.    Mengakibatkan orang  lain  luka berat atau  mati  ;

2.   Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama  ;

3.   Disertai dengan  :

a.    Didahului.  disertai  atau  diikuti  derraan  kekerasan    atau  ancaman

kekerasan terhadaD orana  :

Denaan maksud   akan menyiapkan

ermaksud

atau memjdahkan encurian

atau  apabila terpergok supay`a  ada  kesempatan  bagi

irinya   atau   kawannya  yang   ikut     melakukan   "   kejahatan   "   itu

elarikan   diri   atau   supaya   barang   yang   diouri   tetap   dibawah

kekuasaannya.

b.   Pidana  penjara   15  (lima  belas)  tahun  diatuhkan  apabila  a!siba£

erbuatan " itu oran

ang   dimaksndkan   dengan   "   Derbuatan   "   adafah   . kekerasan   ",

mana  kekerasan  yang  dilakukan  (dalam  perkara  ini  adalah  mereka

e rtiga  sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas  ),  adalah

untuk    memudahkan       penourfan    yang    telah    direncanakan    atau

disepakati  mereka  bertiga  ketika  berada  di  bawah  pohon  malam  hari

pada hari jum'at tanggal 05 Juni 2009 ± jam 23.00 wib.

Selanjutnya    setelah  sampai  tempat  atau  dekat  rumah/bengkel  korban

Lei  Huat,  saksi  6  Raja  Fadli  als  Dell  berkata/ dan  mengajak  "  kalau  Lie  Huat

melawan  kita  habisi saia.  Dckcknva  Lie Huat malam  ini lcita  habisi "  ;

Menimbang,   bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkar  dalam  unsur

dengan   masud   dimiliki   melawan   hukum  tersebut  diatas,   terdakwa   bersama

dengan  saksi  5  Fahrul  Ruzi  dan  saksi  6  Fadli  Raja  als  Deli  pada  hari  Jum'at

tanggal   05   Juni   2009   setelah   jam   23.00   wib   sekitar  jam   00.30   memanjat

masuk   rumah    korban    (Lei    Haut   dan    Sukeng),    setelah   sampai   di   dalam

rumah   terdakwa   dengan   2   (dua)   orang   saksi   termaksud   telah   melakukan

kekerasan (= mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara

tidak....
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tidak sah atau membuat menjadi tidak berdaya/ pingsan) sebagai berikut :

Menimbang,   bahwa  terdakwa  juga  menerangkan  bahwa  para  korban

sudah  tidak  bergerak  lagi  karena  telah  dilakukan  kekerasan  kemudian   Raja

Fadli  Bin     Raja  Sarkan  als  Deli  dan  terdakwa  mengambil   barang  milik  para

korban selanjutnya terdakwa bersama  Raja  Fadli Bin   Raja Sarkan als  Dell dan

Fahrul  Ruzi  Bin  Abdul  Rahman  alias  Pak  ltam  membawa  para  korban  keluar

rumah  untuk  dibuang  ketengah  laut  dan  Raja  Fadli  Bin    Raja  Sarkan  als  Deli,

Fahrul    Ruzi    Bin   Abdul    Rahman   Als   pak    ltam    dan   terdakwa    kemudian

mengambil     boks     tutup     dan     menaruh     kedua     korban     keatasnya     dan

membawanya  ketengah  laut  sambil  berenang  untuk  dibuang  dimana  sebelum

uang,   Raja   Fadli   Bin      Raja   Sarkan   als   Deli   melakukan   kekerasan   lagi

:  menggorok kedua  leher korban dan menyayat ked-a tangan dan kaki

engiris   lengan   kanan   korban  dan   menusuk   ketia<   kiri   para   korban

menggunakan  clurit  untuk  memastikan  para  korban  t3lah  meninggal

ebagaimana    visum    et    repertum    tanggal    07    Juni    2009    yang

atangani    dr.    Andri    Ardinal    dokter    umum    pada    Puskesmas    Durai

ertimbangkan diatas pula ;

Menimbang,    bahwa    dengan    uraian    pertimbangar    tersebut    diatas,

ratan/ dan  unsur pemberat pidana mati dijatuhkan dalam pasal 365 ayat

HP telah terpenuhi ;

=i:Jaengan  demikian  pencurian  dengan  kekerasan  mengakibatkan  matinya  orang
lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang,   bahwa  dengan  terbuktinya  pencurian  dengan   kekerasan

mengakibatkan  matinya  orang  (lain)  sebagaimana  dakwaar  alternatif  ke  dua,

maka   pertimbangan/dan   putusan   Majelis      Hakim   Tingkat   Pertama   khusus

kwalisifikasi   tindak   pidana   pembunuhan   berencana   harus   dibatalkan,   dan

selanjutnya  terhadap  terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  dan  meyakinkan

melakukan  tindak pidana  "  pencurian  dengan  kekerasan  mengakibatkan  mati  "

sebagaimana  diatur  dan   diancam   pidana  dalam   pasal   365   ayat  (4)   KUHP

dakwaan   alternatif   kedua,   sedangkan   dakwaan   (komulat.rty   ketiga,    Majelis

Hakim   Tingkat   Banding   sependapat   dengan   pertimbangan   Hakim   Tingkat

Pertama,   sehingga   pertimbangan   Hakim   Majelis   Pertama   diambil   alih   dan

dijadikan     pertimbangan     Hakim     majelis     Tingkat     banding.     Begitu     pula

pertimbangan dan amar putusan  selainnya ;

Menimbang,...



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  mengadili  permintaan  banding  yang  diajukan

terdakwa dan  Jaksa  Penuntut  Umum dapat diterima.  Dan  putusan  Pengadilan

Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  Nomor  :   178/Pid.B/2Cio9/PN.TBK  tanggal     28

Januari 2010   atas nama Terdakwa    RAJA SYAHRIAL Bin  RAJA MUZAHAR

Als  HERMAN  Als WAK ANCAP   harus dibatalkan sepanjang   mengenai salah

satu kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Selanjutnya   Majelis   Hakim   Tingkat   Banding   mengadili   sendiri   sebagaimana

tercantum dalam amar putusan tersebut dibawah ini .

Menimbang,  bahwa dalam  menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa  perlu

nbangkan   niavdan     kehendak  semula  sebelum  melakukan   perbuatan

ana,  selain  proses/cara  serta  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan

rsama dengan saksi 5 Fahrul Ruzi dan saksi 6 Raja Fadli Als Deli.

bang,   bahwa  sebelum  masuk  rumah/beigkel  korban  (Lie  Huat

g),   terdakwa   dengan      kedua   saksi   bermaksud   sepakat   untuk
habisi  korban Lie  Huat apabila  melawan  dan  setelah  berada  dalam

h  korban  (Lie  Huat),  mereka  bertiga  ini  (termasuk terdakwa)  sepakat juga

arang  "  korban  (Lie  Huat)  dihabisi  yaitu  tidak  hanya  Lie  Huat tetapi juga

ng  (anak  Lie  Huat)  dilakukan  kekerasan  sebagaimana  dipertimbangkan

but    diatas    akhirnya    kedua    korban    tersebut    tidak    berdaya    untuk

memastikan   bahwa  korban  meninggal  dunia,  saksi  6  Raja  Fadli Als  Deli telah

menggorok   leher  korban   (Lie   Huat  dan   Sukeng)   dengan   celurit  yang   telah

dipersiapkan dan  menyayat anggota tubuh  korban yang lain.  Perbuatan saksi 6

ini  tidak  dicegah  oleh  Terdakwa  dan  saksi  6,  sungguh  suatu  perbuatan  yang

keji    dan    tidak    berperikemanusiaan,    Iebih-lebih    lagi    terdakwa    melakukan

perbuatan   menyetubuhi   (memasukan   kemaluannya      yang   tegang   kedalam

kemaluan/vagina  korban  Sukeng   yang  sudah  tidak  berdaya  dengan terdakwa

mengalami   kepuasan dengan  keluarnya air mani).  Dalam  menjatuhkan  pidana

tidak  hanya  mempertimbangkan  keadaan    diri  pribadi/  dan  perbuatan  dengan

akibat   yang   dilakukan,   tetapi   dengan   pidana   yang   dijatuhkan   diharapkan

masyarakat   sadar   dan   mengerti   bahwa   berat   hukumannya   pidana   adalah

tergantung/   dan    sesuai    dengan    berat    ringan    perbuatan    yang    dilakukan

terdakwa.   Karenanya,   pidana   yang   dijatuhkan  dibawah.   adalah   sesuai  dan

setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang,...
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\ Menimbang,    bahwa   berhubung   terhadap   terdakvi'a   dalam    keadaan

ditahan   (berada   dalam   tahanan   Rumah   Tahanan   Negara),   Majelis   Hakim

Tingkat    Banding     memandang     untuk    menjamin     kepastian         kelancaran

pelaksanaan    putusan    (eksekusi)    nanti,    terhadap    terdakwa    harus    tetap

dipertahankan penahannya.

Menimbang,    bahwa        tentang    status    barang    bukti    karena    masih

diperlukan/digunakan    dalam    perkara    lain,    Majelis    rlakim    Tingkat  .banding

sependapat  dengan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama,    sehingga  barang  bukti

termaksud   harus   tetap   dilampirkan   dalam   berkas   p3rkara   untuk   digunakan

dalam  perkara  lain.

Menimbang,  bahwa  berhubung  terdakwa  terbukti  sah  dan  menyakinkan

an   tindak   pidana   sebagaimana   tersebut   diatas,   kepadanya   harus

embayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

gingat  ketentuan  pasal  365  ayat  (4)    KUHP jo    pasal  82    Undang-

o.  23  tahun  2002 jo  pasal    55  ayat  (1)  KUHpidana,  undang-undang

tahun  1981  serta  segenap  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  yang

ngan dengan perkara ini ;

MENGADILI:
```:==r±,Z/

---   Menenerima   permintaan   banding  terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  Bin  RAJA

MUZAHAR   Als   HERMAN   Als   WAK   ANCAP   dan   IZHAR,   SH   Jaksa

Penuntut Umum   pada Kejaksaan Negeri Tanjung  Balai Karimun  ; ------------

---    Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  Nomor  :

178/PID.B/2009/PN.TBK  tanggal  28  Jnauari  2010  An.   RAJA  SYAHRIAL

Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP ; ------------------------

MENGADILI SENDIRl  :

1.   Menyatakan  Terdakwa  RAJA  SYAHRIAL  Bin   RAJA  MUZAHAR  Als

HERMAN   Als   WAK   ANCAP   terbukti   secara   sah   dan   menyakinkan

bersalah....



A

bersalah  melakukan  tindak  pidana    " PencurT.an  dengan  kekerasan

mengakibatkan mati " dan " Perbuatan cabul terhadap anak " .,

2.   Menjatuhkan pidana " «A77 " terhadap terdak\./a tersebut ; -----------

3.   Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan : ----------------

4.   Memerintahkan agar barang bukti berupa :

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

-  1  (satu)  buah tutup boks dari fiber warna  merah  bertuliskan  Durai No.

4 dengan ukuran 95 cm.

•   Uang Rp. 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).

-2 (dua) buah kasurterdiri dari satu   buah tilam    warna    biru    bermotif

bunga  yang  terdapat  noda  darah  kering,  .   (safu)  buah  spring  bed

warna krem bermotif bunga.
-   2  (dua)  buah  bantal  terdiri  dari  satu  buah  bantal  bersarung  putih  les

au kuning biru dan pink yang ada noda darah kering dan satu buah

ntal bersarung warna krem.

atu) buah senter warna merah muda ber es kuning.

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

anet Ocean dan satu

BUFFEL.

buah dompet kulit vrarna  hitam merk BRAUN

satu)  lembar  baju  kaos  berkerah  warna  putih  dengan  motif garis-

ris  abstrak warna  hijau dan  biru  pada  bagian  dada  dan  punggung

\\§¢rlobangmerkcrocodilesport.

: ,2  (dua)  Iembar  celana  dalam  terdiri  dari  satu  lembar  celana  dalam

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

dan satu  lembar celana dalam warna  kuning  merk Calvin  Klein yang

terdapat bercak darah bagian depan yang dtoakai Sukeng   ;

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

Sukeng  ;

tetap terlampir dalam  berkas  perkara  untuk digunakan  sebagai  barang

bukti dalam perkara lain   ; ------------------------------------------------------

6.  Membebani   Terdakwa      membayar      biaya      perkara   dalam   kedua

tingkat  peradilan  yang  dalam tingkat banding  sebesar Rp.  2.500,- (dua

ribu  lima ratLis  rupiah)  ; -------------------------------------------------------------

Demikian     diputus     dalam     rapat     permusyawaratan     Majelis     Hakim

Pengadilan     Tinggi     Riau    pada    hari : JUM'AT  tgnggal    09   April2010oleh

kami.................



11. r

kami   :   RUSTAIvl   lDRIS,   SH      Ketua   Majelis,   SOEKOSANTOSO,   SH   dan

H.  SUKARMAN  SITEPu,  SH,IVIH  masing-masing  sebagai     Hakim  Anggota  ;

putusan  nana  diucapkan  dalam  sidang  terbuka   untuk  umum     pada       hari
RABU  tanggal  14  April  2010  oleh  Hakim  Ketua  tersebut  dengan  didampingi

oleh    Hakim-Hakim  Anggota     yang    sama    dan    dibantu     oleh       ROSVIATI

Panitera  Pengganti pada  Pengadilan Tinggi  Riau   tanpa dihadiri oleh Terdakv\/a

dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

4rut?
SOEKOSANTOSO, SH

-ctfo

SuKARIVIAN SITEPU,  SH.MH
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HAKIM KETUA MAJELIS

drfo
RUSTAM IDRIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

cife
ROSVIATI


