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P   U   T   U    S    A   N

NOMOR :  74plD/2005nTR

" DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA `

Pengadilan Tinggi Riau   di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili

perkara  pidana  dalam  peradilan  tingkat  banding  dalam  persidangan  Hakim
Majelis, telch menj atuhkan putusan dalam perhara Terdakwa : --~ -----------------

Nana Lengkap

Tempat lalir

UmurITanggal lahir

Jenis Kelanin

Kebangsan

Tempat tinggal

Agama

:  TAN JONI Als ASENG ; ------------ ~ --------

:  Tanjung Balai Karimun; ------.------.--------------

:  28 Tahun/ Taliun 1976 ; -------------------------

:  Lcki-laki ; ------------------------------------

:  Indonesia ; ----------------------------------

:  Gang  Awang  Nun  Baran  Ill  Kec. Meral  Kab.

Karimun ; -----------------------------------------

:   8 u d h a ; ---------------------..------..-----

:  Dagang ; -...------------------------.-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negala Tanjung Balai Karimun oleh  :

1.   Penyidik sejck tanggal  03 0ktber 2004  s/d  tanggal 22 0ktober 2004 ; -

2.   Perpanjangan   Penunt`It Umum sejck tanggal 23 0ktober 2004 s/d  tanggal

01 Desember  2004 ;

Penuntut    Umum sejak tanggal 28 Desember 2004 s/d tanggal  16 Januari

2005 ;

Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun     sejak
J',.,.-,.,,,,

``= I:   :''            tanggal l7januari 2005 s/d tanggal 15 Pebniari 2005 ;

5.   Pepanjangan  Hakim  Pengadilan  Negeri   Tanjung  balai   Karimun  sejak

tanggal 07 Pebniari 2005 s/d 08 Maret 2005 ;

6.   Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  balai  Karimun     sejck

tanggal 09 Maret 2005 s/d tanggal 07 Mei  2005 ;

7.   Pelpanjangan Ketua Pengadilan Tingri Pekanbaru sejck tanggal 08 Maret

2005 s/d tanggal 06 Juni  2005 ;

8.   Perpanjangan Hakin Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Mei 2005 s/d

tanggal 29 Juni 2005 ;

9. Pepanjangan ..............
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9.   Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau yang kedua sEiak tanggal  30

Juni  2005 s/d tanggal 28 Agustus 2005 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ----------------------------------------

TELAH REueACA : ------------------------------------- __ -----........ __ ....

1.   Surat       Penetapan      Ketun      Pengadilan    TingS   Riau    tanggal 04Juli

2005 Nomor  :   7M'id /2005/ PTR,  tentang   penunjukan    Majelis  Hakim

untuk memeriksa dan mengedili putusan ini dalam tingkat banding ; ---------

2.  Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

berikut  dengan  salinan  resmi  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai

Karimun  tanggal  26  Mei    2005  Nomor  :  23fl'ID.B/2005mN.TBK.  yang

amanya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------

I .   Menyatakan Terdakwa belnama TAN JONI ALS ASENG telah terbulrfu

secara   sah   dan   meyakinkan   bersalah   melahikan   tindak   pidana   "

Pembunuhan Berencana " dan " Pencurian Dengan Kekerasan ";

2.   Menjatuhlran Pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan pidana :

MATI  ;

3.   Memerintahkan  supaya    Terdakwa  tetap  ditahan  di  Rumah  Tahanan

Negara  ;

4.   Menetapkan barang bukti berupa :

-   1  (satu) unit sepeda motor merk   Yamaha   Sporty Wanna Merah BM

3995 J dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya ;

1 (satu) buah bilah pisau dapur bergagang plastik ;

1 (satu) helai selimut ;
?...  ',` .-  4,   :c
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-   1 (satu) utas tali rafia plastik ;

-  3 (tiga) pasang anting-anting emas ;

- 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk Love

- 1 (satu) buah cincin emas bermata kodok ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2100 wama bin ;

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- 3 (tiga) helai pakaian korban bemoda darah dikembalikan kepada ahli

waris korban yaitu saksi AKENG `;

5.   Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

3.ALha...............
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3. Akte pemintaan banding deri Terdakwa pada tanggal 30 Mei  2005 dan Jaksa

menuntut   Umum   pada   tanggal    01    Juni    2005    Nomor:    05/Alcta.Pid-

2005mN.TBK      telal   mengajukan   permintaan   banding   atas       putusan

Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   KarimLm   tanggal   26   Mei   2005   No.

23A'ID.B/2005mN.TBK     pemintaan  banding  nana     telch  diberitahukan

kepada     Jcksa  Penuntut  Umum  pada  tanggal  31   Mei  2005  dan  kepada

terdekwa pada tanggal 06 Juni 2005  secara baik den sempuma  ; -------------

4.  Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkes perkara masing-masing pada

tanggal   17  Juni  2005     No.   W4.Dd.IIN.01.10-353,  dimana  kepada  Jaksa

Penuntut Umum dan tendatwra telah diberi kesempatan yang layak serta cukup

untuk  mempelajari  berkas  perkaranya    di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Tanjung Balai Karimun terhitung sejak tanggal  17 Juni 2005 s/d tanggal 25

Juni 2005   sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingri Pekanbaru

untuk pemeriksaan dalam  tinghat banding secara baik dan sempuma; --------

Menimbang  bchwa  Terdakwa,     oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  telah

didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN    :

KESATU

--Bahwa  Terdakwa  TAN JONI als ASENG,  pada hari Rabu tanggal 29
ber 2004 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidrfuya pada suatu waktu
bulan  September   2004, bertempat didalam   rumah yang beralanat di

1  /RW 02 No.  15 Baran I Kec. Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya
tu  tempat  lain  yang  masih  didalam  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri
mg  Balai  Karimun  dengan  sengaja  den  dengan  rencana  lebih  dahulu

merampas nyawa orang lain . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------
-     Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekira  jam  19.00 Wib

terdakwa datang kenmah Ayong ( korban )di RT.01 /RW 02 No. 15 Baran I
Kec,  Meral  Kab.  Kalmun  dengan  menggunakan  sepeda  motor  Yamal
Sporty      Wama         Merah  BM.  3995  J,  sesampainya  di  nLmah  Ayong
terdckwa  mengetuk  pintu  nmah  Ayong  dan  bertenu  dengan  Aquan
¢orban)   lalu   terdakwa   bertanya    kepada   Aquan  mengenai keberadaan
Ayong, Aquan mengatakan kepada terdakwa bahwa Ayong ada dan sedang
menulis  Sic  Jie  dikanar  belakang  kemudian  terdakawa  masuk  kedalam
nmah  menghampiri  Ayong  kemudian  terdrkvIra  pergi  kehamar  mandi
setelah  itu  terdahora  duduk  dimeja  dapur  kemudian  Ayong  keluar    dari
kanar menuju dapur dan membuat kopi untuk terdakwa setelah itu Ayong
kembali    ke    kanar    imtuk    ganti    pakalan    dan    setelah    itu    Ayong
memberitahukan   kepada    terdakwa    bahwa   Ayong  akan pergi ke rumah

Nanang............



Nanang untuk berobat dan Ayong juga bertanya   apakah terdakwa sudeh
mau pulang atau belum, kalau belum pulang temani adik dan anak saya di
rumch   dan   oleh   terdskwa   di  jawab   "iya"   selanjutnya   Ayong   pergi
meninggalkan rumch. Setelali Ayong perS, terdakwa berkata kepada Aquan
yang sedang memasak udang di dapur "orang kanu paling ngga bagus"lalu
Aquni  menjawab  perkataan  terdakwa  sehingga  terdakwa  menjadi  emosi.
Ketika itu  Chui  Ha als A  Ha als  Melinda QCorban)  yang juga berada di
dapur  sedang  menulis  pergi  masuk  ke  kanar  belakang  dan  selanjutnya
Aquan  pergi  masuk  ke  hamar  dapan  dan  tak  lama  kemudian  terdakwa
menganbil  1(satu)  buah  pisau  stainless  yang  ada  di  teralis  besi jendela
dapur dan menyelipkan pisau tersebut ke pinggang dapanya yang ditufupi
oleh baju yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengikuti Aquan masuk
ke  kalme  depan,  sesampainya  di  dalan  kamar  terdakura  melihat  Aquan
sedang melipat baju dengan posisi jongkok kemudian tendakwa memukul
bagian tengkuk Aquan  dengan meng`malran tangan  sebanyak  1(satu)  kali
kemudian     Aquan     berdiri     lalu     memaki     terdakwa     dengan     kata
"cibay"Q[elanin perempuan), lalu terdakwa mencehik leher Aquan dari arab

samping yang nana saat itu Aquan berusala melapaskan cekikan terdakwa
dan terdakwa berkata kepada Aquan `tak usah melawan nanti kamu bisa
mati" kemudian terdakwa menarik paksa dengan mencekik leher Aquan ke
arah tengah kamar hingga Aquan teriatuh lalu terdakwa melepaskan cekikan
terhndap  leher  Aquan  kemuadian  terdahva  mengambil  pisau  yang  telch
terdakwa  persiapkan  di  bagian  pingang  depan  terdakwa  lalu  terdakewa
menusukan pisau tersebut ke perut  Aq`rm hinga tertancap  dan kemudian
dalam   keadaan  pisau  yang   masih  tertancap   di perut Aquan , terdakwa
kembali  mencekik  leher  Aquan  sampai  Aquan  tidak  berdaya  lagi  dan
terlentang di  lantai   kamar   selanjutnya   dengan  posisi  jongkok  terdakwa
membuka  BH  Aquan  ,  memegang  kedun  payudrra  lalu  berdiri  untuk
membuka  celana  yang  dipakal  oleh  Aquan  dan  membuka  celana  yang
terdakwa   pakai    lalu   terdakwa   mengeluarkan   dan   menegangi    alat
kelaminnya  yang  menegang  mengocoknya  sanpai  mengeluackan  spema
dan  spema  terdekwa    jatuh  ke  paha  Aquan  yang  mama  pada  saat  itu
terdakwa   melihat   Aquan   masih   bergerak-gerak,   melihat   hal   tersebut
terdakwa  mengambil  tali  rafia  yang  ada  di  dalam  kamar  dan  terdakwa
menjerat  leher  Aquan  dengan  menggunakan  tali  rafia  tersebut,  karena
terdakwa  merasa  tali  rafia  yang  terdakwa  gunakan  untuk  mejerat  leher
Aquan terlalu pendek kemudian terdakwa melepaskan jeratan tersebut dan
terdakwa  mencekik  leher  Aquan  dengan  menggunakan  tangannya  lalu
terdakwa mencabut pisau yang masih tertancap  diperut   Aquan kemudian
terdakwa   menusukan   pisau   tersebut   kedada   Aquan   hingga   Aquan
mengerang kesakitan , melihat Aquan masih mengerang kemudian terdakwa
menusuk lagi  bagian punggung Aquan hingga Aquan tidak bergerak  dan
kemudian terdckwa mematikan lampu kamar den menufup pintu kamar dari
dalam kamar .Tck lama kemudian Chui Ha als A IIa als Melinda mengetuk
pintu    kamar   tempat    terdakwa    dan    Aquan    berada,    lalu   terdakwa
membukakan  pintu  kamar  selanjutnya  Chui  Ha  als  A  Ha  als  Melinda
bertanya  kapada  terdakwa  "dimana  tante  "  dan  oleh  terdakwa  di jawab
tantenya sedang tidur sambil menunjuk ke arab Aquan kemudian Chui Ha
als  A  Ha  als  Melinda  masuk  kedalam  kamar  menghampiri  Aquan,  baru
beberapa lan8kah  Chui  Ha als A Ha als Melinda berialan keanah Aqunn,
terdakwa   menusuk   dada   Chui   Ha   als   A   Ha   als   Melinda   dari   arah
menyanping kemudian terdakwa menganaltat tubuh Chui Ha als A Ha als
Melinda lalu  terdakwa  membaringkan   Chui   Ha   als A Ha als Melinda di
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samping Aquan yang mama pada  saat itu  Chui  Ha als  A  Ha als  Melinda
mengerang  kesakitan,  melihat  Chul  Ha  als  A  Ha  als  Mdinda  masih
mengerang lalu terdakwa menusuk bagian pangkal leher Chul Ha als A Ha
als Melinda hingga Chui Ha als A Ha als Melinda tidak bergerak lagi setelch
itu  1:erdakwa  menutupi  tubuh  Aquan  dan  tubuh  Chui  Ha  als  A  Ha  als
Melinda yang tergeletak di lantai kamar dengan menggunakan kain selimut
setelch  itu terdakwa beljalan  ke ruang  depan  dan  duduk  di  kursi  sanbil
merokok, kemudian terdakwa teringat  baliwa  Ayong  sebentar  lagi   akan
pulang    kenmah  kemudian  terdakwa  menipersiaphan  untuk  membunuh
Ayong agar perbLratan terdakwa membunuh Aquan dan Chui Ha als A Ha
als Melinda   tidak diketahul oleh orang lain dengan cara mengambil pisau
yang telah berlumuran darah bekas membunuh Aquan den Chui Ha als A Ha
als  Melinda,  selanjutnya  terdalwa membersihkan lumuran drrah di pisau
dengan  menggunakan  air  setelah  itu  pisau  tersebut  terdakwa  selipkan
dipinggang   depannya   dan   ditutupi   dengan   baju   yang   terdakVlra   pakai
kemudian terdakera kembali duduk di ruang dapan menunggu kedatangan
Ayong sctelali beberapa saat kemudian yaitu kira-kira 45 (empat puluh lima)
menit  .  Ayong  datang  dan  terdakwa  berbincang-bincang  dengan  Ayong
dinrang  depan dan pada  saat itu datang  saksi Adi  Susanto  als  Adi untuk
menumpang buang air besar di WC nmah Ayong, setelah selesai buang air
besar   saksi  Adi   Susanto   ikut  berbincang-bincang  dengan  Ayong   dan
terdekera dirung depan selama kurang lebih  I o(sepuluh) menit kemudian
saksi  Adi  susanto  pergi  meninggalkan  Ayong  dan  terdalcwa  yang  masih
berbincang-bincang dan setelch itu Ayong pergi kekamar belakang pada saat
itu  terdakwa  mengikuti  Ayong  dari  belakang  dan  ketika  Ayong  akan
membuka  pintu  kanar  belakang  terdakve  menganibil  pisau  yang  telch
terdckwa   siapkan   dipinggang   bagian   depan   terdrkwa   lalu   terdckwa
menusuk Ayong pada bagian perut dari arah belakang kemudian terdakwa
membekap  mulut  Ayong  dengan  tangan  kiri  agar  Ayong  tidak  bersuara
hingga Ayong jatuh terlentang  didepan pintu  kamar,  kemudian terdakura
mencabut pisau yang tertancap di perut Ayong kemudian terdakwa tusukkan
lagi pisan tersebut keperut Ayong yang nana pada saat itu terdakwa melihat
Ayong masih bergerak, terdakwa mencabut kembali pisau yang tertancap di
perut  Ayong  dan  menusukannya  lagi  kearah  bagian  dada Ayong  sampal
terdakwa  merasa  yakin  bahwa  Ayong  meninggal  dunia  baru  terdakwa
berhenti   menusuk   Ayong.   Selanjutnya  terdakvlra  mencabut  pisau  yang
tertancap  dibagian  dada  Ayong  lalu  terdakwa  perch  kebelakang  untuk
membersihkan  lumuran  darch  yang  ada  pada  pisau  setelch  stu  terdakwa
meletakkan pisau tersebut ditempat semula yaitu diterali besi j endela dapur.

Setelah   merasa   berhasil    membunuh    Ayong  lalu terdakwa mengambil
Hand  Phone  Nokia  2100  disaku  celana  yang  dipakai  Ayong,   terdakwa
juga  mengalnbil  secara  paksa  2(dua)  pasang  anting-anting  dan  1   (satu)
cincin emas bermata kodok yang di pakai oleh Ayong selanjutnya terdakwa
menuju  ke  kanar  depan,  di  kamar  dapan  terdakwa  mengambil  1  (satu)
pasang anting-anting emas yang di pakai oleh Aquan setelah itu terdakwa
juga mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang di pakai oleh CThui Ha als A
Ha  als  Melinda.setelah  itu terdakvIra  masuk ke  kamar  belakang,  di  dalm
hamar tersebut tndakwa melihat fas coklat yang berada diatas lemari lalu
terdakwa mengambil tas tersebut lalu membukanya, dari dalam tas terdakwa
mengambil  uang  sebanyak  kurang  lebih  Rp   105.00,-  (seratus  lira  ribu
mpiah) kemudian terdakwa keluar dari hamar dan mengambil uang yang
ada di  saku celana ayong kurang lebin sebesar Rp.265.000,-(dua ratus enam

puluh.................



puluh  lima  ribu  rupiah)kemudian  terdakwa  perri  meninggalkan  runah
Ayong menuju tanan bunga Tanjung Balai Karimun dengan mengunakan
sepeda motor Yanaha Sporty BM 3995 milik terdakwa.

-  Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2004 sekira jam 09.00 WIB
terdakwa  pergi  ke  toko   hand  phone  UnicomseL,sesampainya  di   sana
terdek"ra  menjual  hand  phone  Nokia  2100  yang  terdakwa  anbil  dari
Ayong  kepada  saksi  Bun  Cin  als  Amran  kurang  lebih  seharga  Rp.
320.000,-(tga ratus dun puluh ribu rupiah) terdak`ra juga pergi menemui
saksi  Sawiman  bin  Samsiar di  toko  emas  Lima di  pasar  Sri  Karimun
Tanjung Balai Karimun, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sawirman
bin  Samsiar  lalu  terdakwa  menggadeikan  3(tiga)  pasang  anting-anting
yang terdakera ambil dari Ayong dan Aquan kepada saksi Sawiman bin
Samsiar kurang lebih seharga Rp. 395.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah ), dan terdakwa pergi ke toko emas  Eka Kencana di merall
milik scksi Zulkifli bin Tarmizi kemudian terdakwa menjual 1 (satu)  buah
cincin   emas  bermata  gambar kodok  yang  terdakva  ambil  drri  Ayong
kepada saksi Zulkifli bin Tamizi kurang lebih seharga Rp.300.000,-(tiga
ratus  ribu rupiah)  selanjutnya masih pada hari  yang  sama  sekira  14.45
WIB     terdakwa    pergi     kekampung     Tengah    Rangsang    Benglralis
mengunakan kapal laut.

- Bchwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Ayong ,Aquan dan Chui Ha als
A  Ha  als  Melinda     meninggal  dunia (mati)  sebagainana di  teranglran
dalam VisLm et Repertum yang di buat oleh  Iit. Sen Yung , dokter pada
rumah sakit umum Daerah Pemerintah Kal)upaten Karimun . yaitu :

a.Visum    et    Repetum    ,Nomor:076/Visum-RM/X/2004    tanggal    02
0ktober 2004 perihal hasil pemeriksaan luar atas jenazah Ayong yang
berkesimpulan  pada  pemeriksaan   luar   mayat   seorang  perempuan
benisia 34 Tahun di temukan luka memar dan lecet pada ke dun darn
telinga ahibat kekerasan benda t`mpul dan luha tajam pada dada dan
perut akibat tusulran benda tajam
Sebab kematian adalah kekerasan akibat tusukan benda tajam di ronga
dada dan perut yang dapat menyebabkan pendarahan dan kerusakan
organ Vital di dalarmya

b. Visum et Rapetum ,Nomor:077/Visum-RM/X/2004 tanggal 02 Chober
2004   perihal   hasil   pemeriksaan   luar   atas  jenazah   Aquan   yang
berkesimpulan :
Pada pemeriksaan luar mayat seorang perempuan berusia 25 Tahun di
temulran  luka memar pada pangkal  hidung  pendarahan  dari  ke  dua
lubang hidung dan luka memar pada payudera kiri  akibat kekerasan
tumpul  serta luka tajam pada dada kanan dan punggung kiri  akibat
tusukan benda tajan .
Sebab  kematian  adalah  kekerasan  akibat  tusukan  benda  tajam  di
rongga dada dan punggung yang dapat menyebabhan pendarahan dan
kenisakan organ Vital di dalamnya .

c.Visum    et    Rapertum,Nomor:078/Vis`m-Rm/X/2004    tanggal     02
0ktober   2004   perihal   basil   pemeriksaan   luar   atas   Aha      yang
berkesimpulan :
Pada   pemeriksaan luar mayat  seorang   Anck   perempuan      benisia

6 Tahun ..............



6 Tahun di temukan luha tajan pada dada akibat benda tajani .
Sebab kematian adalah kekerasan akibat tusukan benda tajam di conga
dada yang dapat menyebabkan pendarahan dan kerusakan Organ Vital
di dalarmya

--------- Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancani  pidana  dalam
Pasal 340 KUHP.

suBslDan:

--------- Bahwa   Terdakwa    TAN JONI als ASENG,  pada hari Rabu tanggal
29  September  2004  sekira jam  20.00  Wib  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu
waktu dalam bulan September  2004, bertempat didalam  rumah yang beralamat
di  RT.01  RW  02  No.  15  Baran  I  Kec.  Meral  Kab.  Karimun  atau  setidak-
tidaknya disuatu tempat  lain yang  masih  didalam  daerah Hukum  Pengadilan
Negeri  Tanjung  Balal  Karimun  dengan  sengaja meranpas  nyawa  orang  lain
yang di  ikuti  ,  disertal  atau didahului oleh sesuatu perbuntan pidana yang di
lakukan    dengan    mcksud    untuk    mempersiapkan    atau    menpermudah
pelaksanaanya atan untuk melapaskan diri  sendiri maupun peserta lainya dari
pidana  dalam  hal  tertangkap  tangan,atau  pun  untuk  memastikan  penguasaan
barang yang di perolehnya secala melawan hukum.Perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

•     Bchwa pada hari Ral]u tanggal 29 September 2004 sekira  jani  19.00 Wib
terdakwa datang kenrmah Ayong ( korban )di RT.01 /RW 02 No. 15 Baran I
Kec.  Meral  Kab.  Karimun  dengan  menggunakan  sepeda  motor  Yamah
Sporty Wama Merah BM.  3995 J, sesanpainya di nmah Ayong terdakwa
mengetuk  pintu  nmah  Ayong  dan  bertemu  dengan  Aquan  a[orban)  lalu
terdakwa  bertanya  kepada  Aquan  mengenai  keberadaan  Ayong,  Aquan
mengatakan kapada terdakv\ra bchwa Ayong ada dan sedang menulis Sie Jie
dikamar belakang kemudian terdakawa masuk kedalam nmah menghampiri
Ayong kemudian terdakwa pergi kckamar mandi setelch itu terdakwa duduk
dimeja  dapur  kemudian  Ayong  kelunr    dari  kamar  menuju  dapur  dan
membuat kopi untuk terdakera setelch itu Ayong kembali ke kanar untuk
ganti  pakaian  dan  setelch  itu  Ayong    memberitahukan  kepada  terdakwa
bahwa Ayong akan pergi ke rumah Nanang untuk berobat dan Ayong juga
bertanya    apakch  terdakwa  sudch  mau  pulang  atau  belum,  kalau  belum
pulang temani  adik dan anak saya di  rumch dan oleh terdakera di jawab"iya" selanj`mya Ayong pergi meninggalkan rumah. Setelch Ayong pergi,

terdakwa  berkata  kepada  Aquan  yang  sedang  memasak  udang  di  dapur
"orang kamu paling ngga bagus"lalu Aquan menjawab perkatann terdakwa

sehingga terdakwa menjadi emosi. Kedka itu Chui Ha als A Ha als Melinda
atorban) yang juga berada di dapur sedang menulis pergi masuk ke kanar
belakang dan selanjutnya Aquan pergi masuk ke lramar dapan dan tak lania
kemudian  terdakwa  mengambil  1(satu)  bush  pisau  stainless  yang  ada  di
teralis  besi  jendela  dapur  dan  menyelipkan  pisau  tersebut  ke  pinggang
dapanya yang ditutupi oleh baju yang terdakwa pakal kemudian terdakVIra

-      mengikuti  Aquan  masuk ke  lramae  dapan,  sesampainya di  dalam  karnar
terdak`ra  melihat  Aquan   sedang   meliprt  baju  dengan   posisi  jongkok
kemudian terdakwa memukul bagian tengkuk Aquan dengan mengunakan
tangan sebanyck 1 (satu) kali kemudian Aqunn berdiri lalu memaki terdakwa
dengan   kata  "cibay"  ¢elamin  perempuan),1alu terdakwa mencekik leher

Aqun................
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Aquan  dari  ash  samping  yang  mana  saat  itu  Aqunn  berusaha  melepaskan
cekikan terdakwa dan terdakun berkata kapeda Aquan `1ak usah melawan nanti
kamu  bisa mati"  kemudian  terdakwa menarik  paksa dengan  mencekik  leher
Aquan ke arab tengch lramar hingga Aquan teljatuh lalu terdakwa melapaskan
cekikan terhadap leher Aquan kemuadian tndakwa mengambil pisau yang telah
terdakwa   persiapkan   di   bagian   pingang   depan   terdakwa   lalu   terdakewa
menusuhan pisau tersebut ke perut Aquan hinga tertancap dan kemudian dlam
keadaan  pisau  yang  masih  tertancap  di  perut  Aquan  ,  terdakwa  kembali
mencekik leher Aquan sampal Aquan tidak berdaya lagi dan terlentang di lantai
kamar  selanjutnya  dengan  posisi  jongkok  terdakwa  membuka  BH  Aquan  ,
memegang kedua payudara lalu berdiri  untuk membuka celana yang dipakai
oleh   Aquan   dan   membuka   celana   yang   terdakwa   pakai   lalu   terdakwa
mengeluarkan dan memeganri alat kelamirmya yang menegang mengocoknya
sampai mengeluarkan sperma dan spema terdakwa  jatuh ke paha Aquan yang
mama pada saat itu terdakwa melihat Aquan masih bergerak-gerale melihat hal
tersebut terdakwa mengambil tali Tafia yang ada di dalam kamar dan terdakwa
menjerat leher Aquan dengan menggunakan tali rafia tersebut, karena terdakwa
merasa tali  rafia  yang  terdakwa  gunakan  untuk  mejerat  leher  Aquan  terlalu
pendek kemudian terdakwa melapaskan j eratan tersebut dan terdatwra mencehik
leher  Aquan  dengan  menggunalran  tangannya lalu  terdakvra  meneabut  pisau
yang masih tertancap diperut   Aquan      kemudian tndakwa menusukan pisau
tersebut kedada Aquan  hingga  Aquan mengerang kesakitan  ,  melihat Aquan
masih mengerang kemudian terdakwa menusuk lagi  bagian punggung Aquan
hingga Aquan tidak bergerak dan kemudian terdakwa mematikan dakwa dan
Aquan berada, lalu terdakwa membulrakan pinfu kamar selanjutnya Chui Ha als
A Ha als Melinda bertanya kepeda terdatwra "dinana tante " dan oleh terdakwa
di jawab tantenya sedang tidur sanlbil menunjuk ke arab Aquan kemudian Chui
Ha als A Ha als   Melinda    masuk  kedalam  kanar  menghanpiri  Aquan, bani
beberapa  langkah  Chui  Ha  als  A  Ha  als  Melinda  beijalan  kearah  Aquan,
terdakwa  menusuk   dada   Chui    IIa   als  AHa   als   Melinda   dari      arah
menyamping  kemudian  terdakwa  mengan8kat  tubuh  Chui  Ha  als  A  Ha  als
Melinda lalu terdakwa membarin8han Chui Ha als A Ha als Melinda di samping
Aquan  yang  nana pada  saat  itu  Chul  Ha  als  A  Ha als  Melinda mengerang

sakitan,  melihat  Chui  Ha  als  A  Ha  als  Melinda  masih  mengerang  lalu
rdakw menusuk bagian pangkal leher Chui Ha als A Ha als Melinda hingga
ui Ha als A Ha als Melinda tidak bergerak lagi setelah itu terdakwa menutupi
uh Aquan dan tubuh Chui Ha als A Ha als Melinda yang tergelctak di lantai

dengan menggunakan kain selinut setelah ifu terdakwa berialan ke ruang
an dan duduk di kursi sambil merokok, kemudian terdakwa teringat bahwa
ong sebentar lagi akan pulang kerumah kemudian terdekwa mempersiapkan

;.i-,,v.`.I .r,:/ untuk membunuh Ayong agar perbuntan terdakwa membunuh Aquan dan Chui`   -          Ha  als  A  Ha  als  Melinda     tidak  diketahui  oleh  orang  lain  dengan  cara

mengambil  pisau yang telch berlumuran  drrah  bekas  membunuh Aqunn  dan
Chui Ha als A Ha als  Melinda,  selanjutnya terdakwa membersihkan lumuran
darah  di  pisau  dengan  menggunakan  air  setelah  itu  pisau  tersebut  terdakwa
selipkan dipinggang depannya dan ditutxpi  dengan baju yang terdakwa pakai
kemudian  terdakwa  kembali  duduk  di  ruang  dqun  menunggu  kedatangan
Ayong  setelah beberapa saat kenudian yaitu kira-kin 45  (empat puluh lima)
menit . Ayong datang dan terdakwa berbincang-bincang dengan Ayong diruang
depan dan pada saat itu datang saksi Adi  Susanto als Adi untuk menumpang
buang air besar di WC nmah Ayong, setelah selesal buang air besar saksi Adi
Susanto ikut    berbincang-bincang dengan Ayong den terdakwa diruang dapan
selama   kurang   lebih  10 (sepuluh)  menit   kemudian  saksi  Adi susanto pergi

meninggaurm......
























