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PUTUSAN
Nomor  :  2154 K/PID/2005

DENT READILAN BERDASARKAN RETUHANAN YANG MAIIA ESA

MAHKAMAH     AGUNG

memeriksa  perkara  pidana  pada  tingkat  kasasi  telch  memutuslcan     sebagai

berikut :

Mahkanch Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karinun tanggal

26   Mei   2005   Nomor   :       23A'id.B/2005A'N.TBK.,   dalam   putusan   nana

Terdakwa  :

Nana len8kap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelain
Kebangsaan

Tempat thggal

Agama

Pekebaan

:  TAN JONI als. ASENG ;

:  Tanjung Balai Karimun ;

:  28 tahun/tahun 1976 ;

:   Laki-laki ;

:  Indonesia ;

:  Gang  Awang  Nun  Baran  Ill:  Kecamatan

Meral, Kabupaten Karimun ;

:  Budha ;

:  Dagan8 ;

Terdakwa ditahan sejak :

1.   Penyidik sejck tanggal 3  0ktober 2004 sampai dengan tanggal 22

0ktober 2004 ;

2.   Pelpanjangan  Penuntut  Umum  sejck  tanggal  23  0ktober  2004

sampal dengan tanggal 1 Desember 2004 ;

3.   Pelpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  2 Desember

2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 ;

4.   Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan

tanggal 16 Januari 2005 ;

5.   Pexpanjangan  Ketua Pengadilan Negeri  sejck  tanggal  17  Januari

2005 sampai dengan tanggal 15 Februari 2005 ;

6.   Pexpanjangan Hahim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Febnrari

2005 sampai dengan tanggal 8 Maret 2005 ;
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7.   Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2005

sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 ;

8.   Perpanjangan Ketua Pengadilan Tingti sejck tanggal 8 Maret 2005

sampai dengan tanggal 6 Juni 2005 ;

9.   Perpanjangan Hakim Pengadilan Tingti sejak tanggal 31 Mei 2005

sampai dengan tanggal 29 Juni 2005 ;

10. Pexpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejck tanggal 30 hmi 2005

sampan dengan tanggal 28 Agustus 2005 ;

11. Dipexpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamal Agung RI

tanggal                         16                         November                         2005

No.69 I/2005/S.436.TAIL/PP/2005/MA.     Terdakwa  diperintahkan

untuk ditahan selana 50 (lira puluh) hari terhitung sejak tanggal 5

0ktober 2005 ;

12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamali Agung RI

tanggal      16     November     2005     No.707/2005/S.448.TAIL/PP/-

2005/MA.     Terdakwa  diperintahhan  untuk  ditahan  selama  60

(enam puluh) hari terhitung sejck tanggal 24 November 2005 ;

Yang  diajukan  di  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri  tersebut  karena  di-

Baliwa  Terdakwa  Tan  Joni  als.  Aseng  pada  hari  Rabu  tanggal  29

September 2004 sekira jam 20.00 WIB atan seddak-tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan September 2004 bertempat di dalam rumch yang beralamat di RT

0lAIW  02  No.15  Baran  I  Kec.  Meral,  Kab.  Karimun  atan  setidak-tidaknya

disuatu  tempat  lain  yang  masih  di  dalam  daerah  huhm  Pengadilan  Negeri

Tanjung  Balai  KarimLm  dengan  sengaja  dan  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 ke rumch Ayong (korban) di RT

0l/RW 02  No.15  Baranl  Kec. Meral,  Kab. KarimLm  dengan

Menggunakan......
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menggunakan sepeda motor Yamaha Sporty wanna merch BM

3995  J,  sesampainya  di  rumch  Ayong  Terdakw-a  mengetuk

pintu rumch Ayong dan bertemu dengan Akuan arorban) lalu
Terdakwa   bertanya   kapada   Akuan   mengenai   keberadaan

Ayong,  Akuan  mengatakan  kepada  Terdakwa  balwa  Ayong

ada dan sedang menulis  sie jie  di  kamar belakang kemudian

Terdakwa   masuk   ke   dalam   nmah   menghampiri   Ayong

kemudian   Terdakwa   perd   ke   kamar   mandi   setelah   itu

Terdakwa   duduk di meja dapur kemudian Ayong ke luar dari

kamar  menuju  dapur  dan  membuat  kopi  untuk  Terdakwa

setelal itu Ayong kembali ke kamar untuk ganti pakaian dan

setelal itu Ayong memberitahukan kepada Terdakwa   bahwa

Ayong akan perri ke rumah Nanang untuk beiobat den Ayong

juga bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mau

pulang atau belum, kalau belum pulang temani adik dan anak

saya di rtmal dan oleh Terdakwa dijawab " iya " selanjutnya

Ayong   perd   meninggalkan   rumah.   Setelah   Ayong   pergi,

Terdakwa berkata kepada Akuan yang sedang memasak udang

di  dapur  "  orang  kamu  paling  ngga  bagus  "  lalu  Akunn

menjawab  perkataan  Terdakwa  sehingga  Terdakwa  menjadi

emosi. Ketika itu Chui Ha als. A Ha als. Melinda Otorban) yang

juga  berada  di  dapur  sedang  menulis  pergi  masuk  ke  kamar

belakang dan selanjutnya Akuan perti masuk ke kamar depan

dan  tak  lama  kemudian  Terdakwa  mengambil  I  (satu)  buah

pisau  stainless  yang  ada  di  teralis  besi  jendela  dapur  dan

menyelipkan   pisau  tersebut     ke   pinggang   depannya  yang

ditutupi  oleh baju yang  Terdakwa pakai kemudian  Terdakwa

mengivouti  AkLran  masuk  ke  kamar  dqu,   sesampainya  di

dalam  kamar  Terdakwa  melihat  Akuan  sedang  melipat  baju

dengan  posisi jongkok  kemudian  Terdakwa  memukul  bagian

tangkuk Akuan dengan menggunakan tangan sebanyck 1 (sate)

kali  kemudian  Akuan  berdiri  lalu  memahi  Terdakwa  dengan

kata " cibay " acelamin perempuan),  lalu  Terdakwa  mencekik

leher......



leher  Akuan  dari  arah  samping  yang  nana  saat  itu  Akuan

berusaha melapaskan cekikan Terdakwa dan Terdakwa berkata

kepada Akuan "  tak   usah melawan nanti  kamu bisa mati  ",

kemudian  Terdakwa  menarik  paksa  dengan  mencehik  leher

Akunn   kearch   tengch   kamar   hingga   Akuan   teljatuh   lalu

Terdakwa        melepaskan    cekikan    terhadap    leher    Akuan

kemudian    Terdakwa    mengambil    pisau    yang    Terdakwa

persiapkan dibagian pinggang dapan Terdakwa lalu Terdakwa
menusukkan  pisau  tersebut  keperut  Akuan  hingga  tertancap

dan  kemudian  drlam  keadaan  pisau  yang  masih  tertancap

diperut  Akuan,   Terdakwa  kembali   mencekik  lcher  Akunn

sampal Ahian tidak berdaya lagi dan terlentang di lantai kamar

selanjutnya  dengan  posisi jongkok  Terdakwa    membuka  BH

Akuan,  memegangi kedua payudara Akuan lalu berdiri untuk

membuka  celana  yang  dipakai  oleh  Akuan  dan  membuha

celana yang Terdakwa pckal lalu Terdakwa mengeluarkan dan

memeganti  alat  kelaminnya  yang  menegang  mengocoknya

sampai mengeluarkan spema dan spema Terdakwa jatuh ke

paha Akuan yang nana pada saat itu Terdakwa melihat Akuan
masih    bergerak-gerak,    melihat    hal    tersebut    Terdakwa

mengambil tali rafia yang ada di dalam kamar den Terdakwa

menjerat leher Akuan dengan menggunakan tali rafia tersebut,

karena  Terdakwa  merasa  tall  rafia yang  Terdakwa    gunakan

untuk    menjerat    leher   Akuan    terlalu   pendek    kemudian

Terdakwa melepaskan jeratan tersebut dan Terdakwa menceldk

leher Akuan  dengan  menggunakan  tangannya  lalu  Terdakwa

mencabut   pisau   yang   masih   tertancap    di   perut   Akunn

kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada akuan

hingga  Akunn  mengerang  kesakitan,   melihat  Akuan  masih

mengerang   kemudian    Terdakwa       menusuk    lagi    bagian

punggung Akuan hingga Akuan tidak bergerak dan  kemudian
Terdakwa mematikan lampu kamar dan  menutup  pintu  kamar
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dari dalam kamar. Tak lama kemudian Chui Ha als. A. Ha als.

Melinda mengetuk pintu kamar tempat Terdakwa den Akuan

beradr,  lalu  Terdakwa  membukakan pintu  kamar  selanjutnya

Chui Ha als. A Ha als. Melinda bertanya kepada Terdakwa " di

nana tante " dan oleh Terdakwa dijawab tantenya sedang tidur

sanibil menunjuk kearah Akuan kemudian Chui Ha als.  A Ha

als. Melinda masuk ke dalam kamar menghampiri Akuan, bani

beberapa  langhah  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Mdinda  berjalan

kearch Akunn, Terdakwa menusuk dada Chui Ha als. A Ha als.

Melinda     dari     arah     menyamping     kemudian     Terdakwa

mengangkat  tubuh  Chui  Ha  als.   A  Ha  als.   Melinda  lalu

Terdakwa    membaringkan  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda

disanping Akunn yang nana pada  saat itu Chui Ha als. A Ha

als. Melinda mengerang kesakitan, melihat Chui Ha als. A Ha

als. Melinda  masih mengerang lalu Terdakwa menusuk bagian

pangkal leher melihat Chui Ha als. A Ha als.  Melinda hingga

Chui Ha als. A Ha als. Melinda tidak bergerck lagi setelch itu

Terdakwa menutupi tubuh Akuan dan tubuh Chui Ha als. A Ha

als.    Melinda   yang    tergelctak    di    lantal    kamar    dengan

menggunalran  kain  selimut  setelch  itu  Terdakwa  bebalan  ke

ruang  depan  dan  duduk  di  kursi  sambil  merokok,  kemudian

Terdakwa teringat bahwa Ayong sebentar lagi akan pulang ke

rtmah kemudian Terdakwa mempersiapkan untuk membunuh

Ayong agar perbuatan Terdakwa  membunuh Akuan dan Chui

Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda  tidak  diketahui  oleh  orang  lain

dengan  cara  mengambil  pisau  yang  telah  berlumuran  darali

bekas membunuh Akunn den Chui Ha als. A Ha als. Melinda,

selanjutnya  Terdakwa membersihkan lumuran  darch  di pisau

dengan menggunakan air  setelch itu pisau tersebut Terdakwa

selipkan di pinggang depannya dan ditutupi dengan baju yang

Terdakwa pakal kemudian Terdakwa kembali duduk di ruang

dapan  menunggu  kedatangan  Ayong.   Setelah  beberapa  saat

kemudian yaitu kira-kira 45 (empat puluh  lima)  menit,  Ayong

datang.......
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datang  dan  Terdakwa berbincang-bincang    dengan Ayong  di

mang depan dan pada saat itu datang saksi Adi Susanto als. Adi

untuk  menumpang  buang  air  besar  di  WC  nmah  Ayong,

setelal   selesai   bung   air   besar   saksi   Adi   Susanto   ikut

berbincang-bincang    dengan  Ayong  dan  Terdakwa  di  ruang

depan selama kurang lebih 10 (sapuluh) menit  kemudian saksi

Adi  Susanto perti  meninggalkan Ayong dan  Terdakwa yang

masih  berbincang-bincang  dan  setelah  itu  Ayong  pergi  ke

kamar belakang pada saat itu Terdakwa mengikuti Ayong dari

belakang   dan   ketika   Ayong   akan   membuka  pintu   kamar

belakang  Terdakwa  mengambfl  pisan  yang  telch  Terdakwa

siapkan  di  pinggang  bagian  depan  Terdakwa  lalu  Terdakwa

menusuk   Ayong   pada   bagian   perLit   dari   arch      belakang

kemudian  Terdakwa membekap  mulut  Ayong  dengan tangan

ldri agar Ayong tidak bersuara hingga Ayong jatuh terlentang

di  dapan  pintu  kamar,  kemudian  Terdakwa  mencabut  pisau

yang tertancap  di penit Ayong kemudian Terdakwa tusukkan
lagi  pisau  tersebut  ke  perut  Ayong yang  nana pada  saat itu

Terdakwa melihat Ayong masih bergerde Terdakwa mencabut

kembal    pisau   yang        tertancap    di    perut   Ayong    dan

menusukannya   lagi   ke   arch  bagian   dada   Ayong      sampai

Terdakwa merasa yaldn bahwa Ayong  meninggal  dunia bani

Terdakwa    berhenti  menusuk  Ayong.  Selanjutnya  Terdakwa

mencabut  pisau  yang  tertancap  di  bactan  dada  Ayong  lalu

Terdakwa     pergi  kebelakang  untuk  membersihkan  lumuran

darah yang  ada pada pisau  setelch  itu  Terdakwa  meletakkan

pisau  tersebut  di  tempat  semula  yaltu  di  teralis  besi jendela
dapur.

Setelali   merasa  berhasil   membunuh   Ayong   lalu   Terdakwa

menganbil  Hand  Phone    Nokia  2100  di  saku  celana  yang

dipakai Ayong, Terdakwa juga mengambfl secara paksa 2 (dua)

pasang anting-anting   dan  I  (satu) buah cincin emas bemata

gambar kodok yang dipakai oleh Ayong selanjutnya  Terdakwa

menuJu......



menuju ke kamar depan,  di kamar depan Terdakwa mengambil

1  (satu)  pasang  anting-anting  emas yang  dipckai  oleh  Akuan

setelal  itu  Terdakwa juga  mengambil  1  (satu)  buah  kalung

emas  yang    dipakai  oleh  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda.

Setelah  itu  Terdakwa  masuk  ke  kanar  belakang,  di  dalam

kanar tersebut  Terdakwa  melihat tas  coklat   yang  berada  di

atas      lemari   lalu   Terdakwa   mengambil   tas   tersebut   lalu

membukanya,   dari  dalam  tas     Terdakwa  mengambil  uang

sebanyak kurang lebih Rp.  105.000,- (seratus lira ribu rupiah)

kemudian Terdakwa ke luar dari kamar dan mengambil uang

yang   ada   di   saku      celana   Ayong   kurang   lebih   sebesar
Rp.   265.000,-   (dua   ratus   enam   puluh   lira   ribu   rupiah)

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rurnah Ayong menuju

taman  bunga    Tanjung  Balai  Karimun  dengan  menggunalran

sepeda motor Yanaha Sporty BM 3995 J 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  Terdakwa  menjual  Hand  Phone  Nokia

2100 yang Terdakwa ambfl dari Ayong kepada saksi Bun Cin

als. Amran kurang lebih seharga Rp. 320.000,- (tiga ratiis dua

puluh   ribu   rupiah),   Terdakwa  juga   pergi   menemui   saksi
Sawiman  bin   Samsiar   di   toko   emas   Linna   di   Pasar   Sri

Karimun  Tanjung  Balai  Karimun,  setelch  Terdakwa  bertemu

dengan    saksi     Sawiman    bin    Samsiar    lalu    Terdakwa

menggadaikan  3  (tiga)  pasang  anting-anting  yang  Terdakwa

ambil  dari  Ayong  dan  Akuan  kepada  saksi  Sawiman  bin

Sansiar   kurang   lebih   seharga   Rp.   395.000,-   (tiga   ratus

sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa pergi ke toko

emas Eka Kencana di  Meral milik  saksi Zulkifli bin Tarmizi

kemudian   Terdakwa   menjual   1   (satu)   buah   cincin   emas

bemata  gambar  kodok  yang  Terdakwa  ambil  dari  Ayong

kepada   saksi   Zulkiffi   bin   Tamizi   kurang   lebih   seharga

Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu  rupiah)  selanjutnya  masih  pada

hari......



hari  yang  sama  sekira    jam  14.45  WIB  Terdakwa  pertl  ke

Kanpung  Tengch  Rangsang  Bengkalis  dengan  menggunakan

kapal laut.

-    Balwa perbuntan Terdakwa mengakibatkan Ayong, Akun dan

Chui   Ha  als.   A  Ha  als.   Melinda  meninggal  dunia  (mati)

sebagaimana  diterangkan  dalam  Visum  Et  Repertum  yang

dibuat  oleh  dr.  Sen  Yung,  dokter pada  Rumali  Sakit Umum

Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu :

a.   Visum Et Repertum, Nomor  :  076/Visum-RM/X/2004 tanggal

2  0ktober  2004   perihal  hasil pemeriksaan  luar  atas jenazah

Ayong yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang perempunn berusia tiga

puluh empat tahun ditemukan luka memar dan lecet pada kedua
daun  telinga  akibat  kekerasan  benda  tumpul  dan  luka  tajam

pada dada dan perut ahibat tusukan benda tajam.
Sebab kematian adalah kekerasan aldbat tusukan benda tajam

di rongga dada dan perut yang dapat menyebabkan perdaralan

den kerusakan organ vital di dalamnya.

b.   Visum Et Rapertiim, Nomor :  077/Visum-RMAI/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan luar  atas jemzah

Akuan yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang perempuan berusia dua

puluh lira tahun ditemukan luka memar pada pangkal hidung,

perdarahan  dari  kedua  lubang  hidung  dan  luha  memar  pada

payudara   ldri  akibat kekerasan tumpul  serta luka tajaln pada

dada kanan dan punggung ldri akibat tusukan benda tajam.

Sebab kematian adalch kekerasan akibat tusukan benda tajam

di   rongga   dada   dan   punggung   yang   dapat  menyebabkan

perdarahan dan kenisakan organ vital di dalamnya.
c.   Visum Et Repertum, Nomor :  078/Visum-RM/X/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  luar  atas jenazah

Aha yang berkesimpulan :

Pada....



Pada pemeriksaan luar mayat seorang anak perempuan bemsia

enam  tahun  ditemukan  luka  tajam  pada  dada  akibat  benda

tajan.

Sebab kematian adalal kekerasan akibat tusukan benda tajam

di  rongga  dada  yang   dapat   menyebabkan  perdarahan   dan

kerusakan organ vital di dalarmya.

Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal

340 KUIT.

SUBSIDAIR :

Bahwa  Terdakwa  Tan  Joni  als,  Aseng  pada  hari  Rabu  tanggal  29

September 2004 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidalmya pada suatu waktu

dalam  bulan  September  2004  bertempat  di  dalam  nmah  yang  beralamat  di

T 01/RW 02 No.15 Baran I Kec.  Meral, Kab. Karimun atau setidak-tidaknya

uatu  tempat  lain  yang  masih  di  dalam  daerali  hukum  Pengadilan  Negeri

dung  Balai  Karimun,  dengan  sengaja  meranpas  nyawa  orang  lain  yang
ti,  disertai  atan didahului  oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan

dengan  mcksud  untuk  mempersiap  atau  mempermudah  pelcksanaannya  atau

untuk melepaskan  diri  sendiri maupun peserta laimya dari pidana dalam hal

gkap   tangan,   ataupun  untuk  memastikan  penguasaan  barang     yang
)lehnva  secara  melawan  hukum.  Perbuatan  tersebut  Terdakwa  lakukan

an cara sebagai berikut :

-    Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekirajam

19.00 WIB Terdakwa datang ke runah Ayong ¢orban) di RT

01/RW 02 No.15  Baran I Kec.  Meral,  Kab.  Karimun dengan

menggunakan sepeda motor Yamaha Sporty wama merali BM

3995  J,  sesampainya  di  runah  Ayong  Terdakwa  mengetuk

pintu runah Ayong den bertemu dengan Akunn a[orban) 1alu
Terdakwa   bertanya   kapada   Akuan   mengenai   keberadaan

Ayong,  Akuan  mengatakan  kepada  Terdakwa  bchwa  Ayong

ada  dan  sedang menulis  sic jie di  kamar belakang kemudian

Terdakwa   masuk   ke   dalam   rumal   menghampiri   Ayong

kemudian   Terdakwa   perri   ke   kamar   mandi   setelah   itu

Terdakwa  duduk di meja dapur kemudian  Ayong  ke luar  dari

kanar......



10

kamar  menuju  dapur  dan  membuat  kopi  unfuk   Terdakwa

setelah itu Ayong kembali ke kamar untuk ganti pakaian dan

setelch itu Ayong memberitahukan kepada Terdakwa   bahwa

Ayong akan pergi ke runah Nanang untuk berobat dan Ayong

juga bertanya kepada Terdakwa apakali Terdakwa sudch mau

pulang atau belum, kalau belum pulang temani adik dan anak

saya di rumch dan oleh Terdakwa dijawab " iya " selanjutnya

Ayong   perd   meninggalkan   rumah.   Setelah   Ayong   perdr

Terdakwa berkata kepada Akuan yang sedang memasak udang

di  dapur  "   orang  kamu  paling  ngga  bagus  "   lalu  AkLian

menjawab  perkataan  Terdakwa  sehingga  Terdakwa  menjadi

emosi. Ketika ifu Chui Ha als. A Ha als. Melinda arorban) yang

juga  berada  di  dapur  sedang  menulis  pergi  masuk  ke  kamar
belakang dan selanjutnya Akuan pergi masuk ke kamar depan

den  tak  lama  kemudian  Terdakwa  mengambil  1  (satu)  buah

pisau  stainless  yang  ada  di  teralis  besi  jendela  dapur  dan
menyelipkan  pisau   tersebut     ke   pinggang   depannya  yang

ditutupi  oleh baju yang  Terdakwa pakai kemudian Terdakwa

mengivuti  Akunn  masuk  ke  kamar  depan,   sesampainya  di

dalam  kamar  Terdrkwa  melihat  Akunn  sedang  melipat  baju

dengan  posisi jongkok  kemudian  Terdakwa  memukul  bagian

tangkuk Akuan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu)

kali  kemudian  Akunn berdiri  lalu  memaki  Terdakwa  dengan

kata " cibay " (kelamin perempuan), lalu Terdakwa menceldk

leher  Akuan  drri  arah  samping  yang  nana  saat  itu  Akunn

berusalia melepaskan cekikan Terdakwa dan Terdakwa berkata

kepada Akuan " tak   usal melawan nanti kamu bisa mati ",

kemudian  Terdakwa  menarik  paksa  dengan  mencekik  leher

Akuan   kearah   tengah   kamar   hingga   Akuan   terjatuh   lalu

Terdakwa melepaskan cekikan terhadap leher Akuan kemudian

Terdakwa    mengambil    pisau   yang    Terdakwa   persiapkan

dibagian     pinggang     depan     Terdakwa     lalu     Terdakwa

menusukkan pisau  tersebut  keperut  Akuan  hingga   tertancap
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dan  kemudian  dalam  keadaan  pisau  yang  masih  tertancap

diperut   Akunn,   Terdakwa   kembali   mencekik   leher   Akuan

sampai Akuan tidak berdaya lagi dan terlentang di lantai kamar

selanjutnya  dengan posisi jongkok  Terdakwa    membuka  BH

Akuan,  memegangi kedua payudara Akuan lalu berdiri untuk

membuka  celana  yang   dipakai   oleh  Akuan  dan  membuka

celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengeluarkan dan

memegangi  alat  kelaminnya  yang  menegang  mengocoknya

sampai  mengeluarkan sperma  dan  spema Terdakwa jatuh ke

paha Akuan yang nana pada saat itu Terdakwa melihat Akuan
masih    bergerak-gerak    melihat    hal    tersebut    Terdakwa

mengambil tali rafia yang ada di dalam kamar dan Terdakwa

menjerat leher Akuan dengan menggunakan tall rafia tersebut,

karena  Terdakwa  merasa tali  rafia yang  Terdakwa    gunakan

untuk    menjerat    leher   Akuan    terlalu    pendek    kemudian

Terdakwa melepaskan jeratan tersebut dan Terdekwa menceldk

leher  Akuan  dengan  menggunakan  tangannya  lalu  Terdakwa

mencabut   pisau   yang   masih   tertancap    di   perut   Akuan

kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada akunn

hingga  Akuan  mengerang  kesahitan,  melihat  Ahian  masih

mengerang   kemudian    Terdakwa        menusuk    lagi    baSan

punggung Akuan hingga Akuan tidak bergerak dan  kemudian
Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup pintu kamar

dari dalam kamar. Tak lama kemudian Chui Ha als. A. Ha als.

Melinda mengetuk pintu kamar tempat Terdakwa dan Akuan

berada,  1alu  Terdakwa  membukckan pintu  kamar  selanjutnya

Chui Ha als. A Ha als. Melinda bertanya kepada Terdakwa " di

nana tante " dan oleh Terdakwa dijawab tantenya sedang tidur

sambil menunjuk kearah Akuan kemudian Chui Ha als.  A Ha

als. Melinda masuk ke dalam kamar menghampiri Akuan, baru

beberapa  langkah  Chul  Ha  als. A Ha  als .  Melinda   berialan

kearch......
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kearah Akuan, Terdakwa menusuk dada Chui Ha als. A Ha als.

Melinda     dari     arah     menyamping     kemudian     Terdakwa

mengangkat  tubuh   Chui   Ha  als.   A  Ha   als.   Melinda  lalu

Terdakwa    membaringkan  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda

disamping Akuan yang nana pada   saat itu Chui Ha als. A Ha

als. Melinda mengerang kesakitan, melihat Chui Ha als.  A Ha

als. Melinda  masih mengerang lalu Terdakwa menusuk bagian

pan8kal leher melihat Chui Ha als.  A Ha als.  Melinda hingga
Chui Ha als.  A Ha als.  Melinda tidak bergerak lagi setelah itu

Terdakwa menutupi tubuh Akuan dan tubuh Chui Ha als. A Ha

als.    Melinda   yang    tergeletak    di    lantai    kamar    dengan

menggLmakan  kain  selimut  setelah  itu  Terdakwa  berialan  ke

ruang  depan  dan  duduk  di  kursi  sambil  merokok,  kemudian

Terdckwa teringat baliwa Ayong sebentar lagi akan pulang ke

rumah kemudian Terdakwa mempersiapkan untuk membunuh

Ayong agar perbuatan Terdakwa  membunuh Akunn den Chul

Ha  als.  A  Ha  als.   Melinda  tidak  diketahui  oleh  orang  lain

dengan  cara  mengambil  pisau  yang  telch  berlumuran  darali

bekas membunuh Akuan dan Chui Ha als. A Ha als. Melinda,

selanjutnya  Terdakwa membersihhan lLmuran  darah  di pisau

dengan  menggunakan air  setelah itu pisau tersebut Terdakwa

selipkan di pinggang depannya dan ditutupi dengan baju yang

Terdakwa pakal kemudian Terdakwa kembali duduk di ruang

depan  menunggLi  kedatangan  Ayong.   Setelah  beberapa  saat

kemudian yaitu kira-kira 45  (empat puluh lima) menit, Ayong

datang  dan  Terdakwa berbincang-bincang    dengan  Ayong  di

ruang depan dan pada saat itu datang saksi Adi Susanto als. Adi

untuk  menumpang  buang  air  besar  di  WC  rumal  Ayong,

setelali   selesal   buang   air   besar   saksi   Adi   Susanto   ikut

berbincang-bincang    dengan  Ayong  dan  Terdakwa  di  ruang

depan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit  kemudian saksi

Adi Susanto pergi  meninggalkan  Ayong  dan  Terdakwa  yang

masih......
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masih  berbincang-bincang   dan  setelah  itu  Ayong  pergi  ke

kamar belakang pada saat itu Terdakwa mengikuti Ayong dari

belakang   dan   ketika   Ayong   akan   membuha  pintu   kamar

belakang  Terdakwa  mengambil  pisau  yang  telal  Terdakwa

siapkan  di  pinggang  bagian  depan  Terdakwa  lalu  Terdakwa

menusuk   Ayong   pada   bagian   perut   dari   arah      belakang

kemudian  Terdakwa membekap  mulut Ayong  dengan tangan

kiri agar Ayong tidak bersunra hingga Ayong jatuh terlentang

di  depan  pintu  kamar,  kemudian  Terdakwa  mencabut  pisau

yang tertancap  di perut Ayong kemudian Terdakwa tusukkan

lagi pisau  tersebut ke  perut Ayong yang  mama pada  saat  itu

Terdrkwa melinat Ayong masih bergeralg Terdakwa mencabut

kembali     pisau    yang     tertancap     di     perut    Ayong     dan

menusukannya   lari   ke   arah   bagian   dada   Ayong   sampal

Terdakwa merasa yaldn bahwa Ayong  meninggal  dunia bani

Terdakwa    berhenti  menusuk  Ayong.  Selanjutnya  Terdakwa

mencabut  pisau  yang  tertancap  di  bagian  dada  Ayong  lalu

Terdakwa     pergi  kebelakang  untuk  membersihkan  lumuran

darah yang  ada pada pisau  setelal itu  Terdakwa  meletakkan

pisau tersebut  di  tempat  semula  yaitu  di  teralis  besi jendela

dapur.

-    Setelah   merasa  berhasil   membunuh   Ayong   lalu  Terdakwa

mengambil  Hand  Phone    Nokia  2100  di  saku  celana  yang

dipakai Ayong, Terdakwajuga mengambil secara pcksa 2 (dua)

pasang anting-anting   den  1  (satu) bush cincin emas bermata

gambar kodok yang dipakal oleh Ayong selanjutnya Terdakwa
menuju ke kamar depan,  di kanar depan Terdakwa mengambil

1  (satu) pasang  anting-anting  emas yang  dipakai  oleh Akunn

setelali  itu  Terdakwa juga  mengambil  1  (satu)  buah  kalung

emas  yang    dipakai  oleh  Chul  Ha  als,  A  Ha  als,  Melinda.

Setelah  itu  Terdakwa  masuk  ke  kamar  belakang,  di  dalam

kamar  tersebut  Terdakwa  melihat  tas  coklat  yang berada  di

atas......
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atas   lemari   lalu   Terdakwa   menganbil   tas   tersebut   lalu

membukanya,   dari   dalam  tas     Terdakwa  mengambil  uang

sebanyak kurang lebih Rp.  105.000,-(seratus lima ribu rupiah)

kemudian Terdakwa ke luar dari kanar dan mengambil uang

yang   ada   di   saku      celana   Ayong   kurang   lebih   sebesar

Rp.   265.000,-   (dua   ratus   enarn   puluh   lima   ribu   mpiah)

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan nmah Ayong menuju

taman  bunga    Tanjung  Balai  Karimun  dengan menggunakan

sepeda motor Yamcha Sporty BM 3995 J milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2004 sekira jaln

09.00  WIB  Terdakwa  pergi  ke  toko  Hand  Phone  Uhicomsel

sesampainya  di  sana  Terdakwa  menjual  Hand  Phone  Nokia

2100 yang Terdakwa ambil dari Ayong kepada saksi Bun Cin

als.  Amran kurang lebih seharga Rp.  320.000,- (tiga ratus dua

puluh   ribu   rupiah),   Terdakwa  juga   pergi   menemui   saksi
Sawinan  bin   Samsiar  di  toko   emas   Linna  di  Pasar  Sri

Karimun  Tanjung  Balai  Karinun,  setelch  Terdakwa  bertemu

dengan     saksi     Sawiman    bin     Samsiar     lalu     Terdakwa

menggadaikan  3  (tiga)  pasang  anting-anting  yang  Terdakwa

ambil  dari  Ayong  dan  Akuan  kapada  saksi  Sawiman  bin

Samsiar   kurang   lebih   seharga   Rp.    395.000,-   (tiga   ratus

sembilan puluh lira ribu mpiah), den Terdakwa pergi ke toko

emas  Eka Kencana di  Meral milik  saksi Zulhifli bin Tarmizi

kemudian   Terdakwa   menjunl   1   (satu)   buah   cincin   emas

bermata  gambar  kodok  yang  Terdakwa  ambil  dari  Ayong

kepada  saksi  Zulkifli  bin  Tarmizi  kurang  lebih  seharga  Rp.

300.000,-  (tiga ratus ribu rupiah)  selanjutnya masih pada hari

yang sama sehira jam 14.45 WIB Terdakwa perti ke Kampung
Tengch Rangsang Bengkalis dengan menggunakan kapal laut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ayong, Akuan dan

Chui  Ha  als.  A  Ha  als.   Melinda   meninggal   dunia   (mati)

sebagaimana.......
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sebagaimana  diterangkan   dalam  Visum  Et   Repertum  yang

dibuat  oleh  dr.  Sen  Yung,  dokter pada  Rumch  Sakit Umum

Daeral Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu :

a.   Visum Et Repertum, Nomor :  076/Visum-RMK/2004 tanggal

2  0ktober  2004    perihal  hasil pemeriksaan luar  atas jenazch

Ayong yang berkesinpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang perempuan bertisia tiga

puluh empat tahun ditemukan luka memar den lecet pada kedua
daun  telinga  akibat  kekerasan  benda  t`mpul  den  luka  tajam

pada dada dan perut akibat tusukan benda tajam.
Sebab kematian adalch kekerasan akibat tusukan benda tajam

di rongga dada dan perut yang dapat menyebabkan perdarahan

dan kerusakan organ vital di dalamnya.

b.   Visum Et Repertum, Nomor :  077/Visum-RM/X/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  lunr  alas jenazch

Akunn yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat  seorang perempuan bertisia dun

puluh lina tahun ditemukan luka memar pada pan8kal hidung,

perdarchan  drri  kedua lubang  hidung  dan  luka memar pada

payudara   hiri akibat kekerasan tumpul  serta luka tajam pada
dada kanan dan punggung ldri akibat tusukan benda tajam.

Sebab kematian adalal kekerasan akibat tusukan benda tajam

di   rongga   dada   dan   punggung   yang   dapat   menyebabkan

perdarahan dan kerusakan organ vital di dalamnya.
c.   Visum Et Repertum, Nomor :  078/Visum-RM/X/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  luar  atas jenazah

Aha yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang anak perempunn berusia

enam  tahun  ditemukan  luka  tajam  pada  dada  akibat  benda

tajan.

Sebab kematian adrlch kekerasan akibat t`isukan benda tajam

di  rongga  dada  yang  dapat  menyebabkan  perdarchan  den

kerusakan organ vital di dalamnya.

Perbuntan......
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur den diancam pidana dalam Pasal 339

KUHP.

LEBm suBslDAIR :
Bahwa  Terdakwa  Tan  Joni  als.  Aseng  pada  hari  Rabu  tanggal  29

September 2004 sekira jam 20.00 WIB atau setidck-tidaknya pada suatu waktu

dalam  bulan  September  2004  bertempat  di  delam  rumah  yang  beralamat  di

RT 01/RW 02 No.15 Baran I Kec. Meral, Kab. Karimim atau setidck-tidaknya

disuatu  tempat  lain yang  masih  di  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri

Tanjung  Balai  Karimun,  dengan  sengaja  meranpas  nyawa  orang  lain  yang

nana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

4:i.i"_i:`s`

-    Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekirajam

19.00 WIB Terdakwa datang ke nmah Ayong arorban) di RT

01/RW  02  No.15  Baron  I  Kec.  Meral,  Kab.  Karimun  dengan

menggunakan sepeda motor Yamaha Sporty wama merah BM

3995  J,  sesampainya  di  runch  Ayong  Terdrkwa  mengetuk

pintu runah Ayong dan bertemu dengan Akuan (korban) lalu
Terdakwa   bertanya   kepada   Akuan   mengenai   keberadaan

Ayong,  Akuan  mengatakan  kepada  Terdakwa  baliwa  Ayong

ada dan  sedang menulis  sie jie  di  kamar belakang kemudian

Terdrkwa   masuk   ke   dalam   nmal   menghampiri   Ayong

kemudian   Terdakwa   pergi   ke   kanar   mandi   setelah   itu

Terdakwa  duduk di meja dapur kemudian  Ayong  ke luar  dari

kamar  menuju  dapur  dan  membuat  kopi  untilk  Terdakwa

setelal itu Ayong kembali ke kamar untLik ganti pakaian dan

setelah itu Ayong memberitalukan kepada Terdakwa   bahwa

Ayong akan pergi ke rumah Nanang untuk berobat dan Ayong

juga bertanya kepada Terdakwa apakch Terdakva sudrh man

pulang atau belum, kalau belum pulang tenani adik dan anak
saya di rumali dan oleh Terdakwa dijawab " iya "  selanjuthya

Ayong   perti   meninggalkan   rurnah.   Setelah   Ayong   perst

Terdakwa berkata kepada Akuan yang sedang memasck udang

di  dapur  "  orang  kamu  paling  ngga  bagus  "  lalu  Akuan

menjawab  perkataan  Terdakwa  sehingga  Terdakwa   menjadi

emosi......
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emosi. Ketika itu Chui Ha als. A Ha als. Melinda (korban) yang

juga  berada  di  dapur  sedang  menulis  pergi  masLik  ke  kamar

belakang dan selanjutnya Akuan perri masuk ke kanar depan

dan  tak  lama  kemudian  Terdakwa  mengambil  1  (satu)  buah

pisau  stainless  yang  ada  di  teralis  besi  jendela  dapur  den

menyelipkan  pisau  tersebut     ke   pinggang   deparmya  yang

ditutupi  oleh baju yang  Terdakwa pakal  kemudian  Terdakwa

mengivniti  Ahian  masuk  ke  kamar  depap   sesanipainya  di

dalam  kamar  Terdakwa  melihat  Akuan  sedang  melipat  baju

dengan  posisi jongkok  kemudian  Terdakwa memukul  bagian

tangkuk Akunn dengan menggunakan tangan sebanyak I (satu)

kali  kemudian  Akunn  berdiri  lalu  memaki  Terdakwa  dengan

kata " cibay " (kelamin perempuan), lalu Terdakwa mencehik

leher  Akuan  dari  arah  samping  yang  nana  saat  itu  Akuan

berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dan Terdakwa berkata

kquda Akuan " tak   usal melawan nanti kamu bisa mati ",

kemudian  Terdakwa  menarik  paksa  dengan  mencekik  leher

Akuan   kearah   tengch   kamar   hingga   Akuan   terjatuh   lalu

Terdakwa melepaskan cekikan terhadap leher Akuan kemudian

Terdakwa    mengambil    pisau   yang    Terdakwa    persiapkan

dibagian     pinggang      depan     Terdakwa      lalu     Terdakwa

menusukkan pisau tersebut  kaperut  Akunn  hingga  tertancap

den  kemudian  dalan  keadaan  pisau  yang  masih  tertancap

diperut  Akuan,   Terdakwa  kembali   mencekik   leher  Akuan

sanpal Ahian tidak berdaya lagi dan terlentang di lantai kanar

selanjutnya  dengan  posisi jongkok  Terdakwa    membuka  BH

Akuan,  memegangi kedua payudara Akuan lalu berdiri untuk

membuka  celana  yang  dipakai  oleh  Akuan  dan  membuka

celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengeluarkan dan

memegangi  alat  kelamirmya  yang  menegang  mengocoknya

sanpai mengelunrkan spema dan spema Terdatwa jatuh ke

paha Akunn yang mama pada saat itu Terdakwa mdihat  Akuan

masih......
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masih    bergerak-gerak,     melihat    hal    tersebut    Terdakwa

menganbil tali rafia yang ada di dalam kamar dan Terdakwa

menjerat leher Akuan dengan menggunckan tali rafia tersebut,

karena  Terdakwa  merasa tali  rafia yang  Terdakwa   gunakan

untuk    menjerat    leher    Akuan    terlalu    pendek    kemudian

Terdakwa melepaskan jeratan tersebut dan Terdakwa mencekik

leher Akuan  dengan  menggunakan  tangannya  lalu  Terdakwa

mencabut   pisau   yang   masih   tertancap   di   perut   Akuan

kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada akuan

hingga  Akuan  mengerang  kesakitan,  melihat  Akuan  masih

mengerang   kemudian   Terdakwa       menusuk   lact   badan

punggung Akunn hingga Akunn tidak bergerak dan  kemudian
Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup pintu kamar

dari delam kamar. Tak lama kemudian Chui Ha als. A. Ha als.

Melinda menget`ik pintu kamar tempat Terdakwa dan Akunn

berada,  lalu Terdakwa  membukakan pintu  kamar  selanjutnya

Chui Ha als. A Ha als. Melinda bertanya kepada Terdakwa " di

nana tante " dan oleh Terdakwa dijawab tantenya sedang tidur

sambil menunjuk kearal Akuan kemudian Chui Ha als.  A Ha

als. Melinda masuk ke dalam kamar mengivampiri Akuan, bani

beberapa  langkch  Chui  Ha  als. A Ha  als .  Melinda   berjalan

kearah Akuan, Terdrkwa menusuk dada Chui Ha als. A Ha als.

Melinda     dari     arah    menyanping    kemudian     Terdekwa

mengangkat  tubuh  Chui   Ha  als.   A  Ha  als.   Melinda  lalu

Terdakwa    membaringkan  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda

disamping Akuan yang mama pada   saat itu Chui Ha als. A Ha

als. Melinda mengerang kesakitan, melihat Chui Ha als. A Ha

als. Melinda  masih mengerang lalu Terdakwa menusuk baSan

pangkal leher melihat Chui Ha als.  A Ha als.  Melinda hingga

Chui Ha als. A Ha als. Melinda tidak bergerck  lagi  setelah  itu

Terdskwa......
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Terdekwa menutupi tubuh Akuan dan tubuh Chui Ha als. A Ha

als.    Melinda    yang    tergeletak    di    lantai    kamar    dengan

menggunakan  kaln  selinut  setelah  itu  Terdakwa  beljalan  ke

ruang  depan  dan  dnduk  di  kursi  sambil  merokok,  kemudian

Terdakwa teringat bahwa Ayong sebentar lagi akan pulang ke

rLmch kemudian Terdakwa mempersiapkan untuk membunuh

Ayong agar perbuntan Terdakwa  membunuh Akuan den Chui

Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda  tidak  diketahui  oleh  orang  lain

dengan  cara  mengambil  pisau  yang  telah  berlumuran  darah

bekas membunuh Akuan dan Chui Ha als. A Ha als. Melinda,

selanjutnya  Terdakwa  membersihkan  lumuran  darah  di pisau

dengan menggunckan air  setelch itu pisau tersebut Terdakwa

selipkan di pinggang depannya dan ditutupi dengan baju yang

Terdakwa pckai kemudian Terdakwa kembali duduk di mang

dapan  menunggu  kedatangan  Ayong.   Setelah  beberapa  saat

kemudian yaitu kira-kira 45 (empat puluh lima) menit Ayong

datang  dan  Terdakwa  berbincang-bincang    dengan  Ayong  di

mang depan dan pada saat itu datang saksi Adi Susanto als. Adi

untuk  menumpang  buang  air  besar  di  WC  nmah  Ayong,

setelal   selesai   buang   air   besar   saksi   Adi   Susanto   ikut

berbincang-bincang    dengan  Ayong  dan  Terdckwa  di  mang

depan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit  kemudian saksi

Adi Susanto pergi  meninggalkan  Ayong  dan  Terdakwa  yang

masih  berbincang-bincang  dan  setelah  itu  Ayong  perri  ke

kamar belakang pada saat itu Terdakwa mengikuti Ayong dari

belakang   dan   ketika   Ayong   akan   membuka  pintu   kamar

belakang  Terdakwa  mengambil  pisau  yang  telch  Terdakwa

siapkan  di  pinggang  badan  dapan  Terdakwa  lalu  Terdakwa

menusuk   Ayong   pada   bagian   perut   dari   arch      belakang

kemudian  Terdakwa membekap  mulut  Ayong  dengan tangan

hiri agar Ayong tidak bersuara hingga Ayong jatuh terlentang

di  dapan  pintu  kamar,  kemudian  Terdakwa  mencabut  pisau

yang tertancap di perut  Ayong  kemudian  Terdakwa  tusukkan

lagi......
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lagi  pisau  tersebut  ke  perut  Ayong yang  mama pada  saat  itu

Terdakwa melihat Ayong masih bergeral[ Terdakwa mencabut

kembali    pisau    yang    tertancap    di    perut    Ayong    dan

menusukannya   lagi   ke   arab   badan   dada   Ayong   sampai

Terdakwa merasa yakin bahwa Ayong  meninggal  dunia baru

Terdakwa    berhenti  menusuk  Ayong.  Selanjutnya  Terdakwa

mencabut  pisau  yang  tertancap  di  batian  dada  Ayong  lalu

Terdakwa    pergi  kebelakang  untuk  membersihkan  lumuran

darah yang  ada pada  pisau  setelah  itu  Terdakwa  meletakkan

pisau tersebut  di  tempat  semula  yaitu  di  teralis  besi jendela
dapur.

-    Setelah  merasa  berhasil   membunuh  Ayong   lalu  Terdakwa

mengambil  Hand  Phone    Nokia  2100  di  saku  celana  yang

dipakai Ayong, Terdakwa juga mengambil secara paksa 2 (dua)

pasang  anting-anting   dan  I  (satu) buah cincin emas bermata

gambar kodok yang dipakai oleh Ayong selanjutnya Terdakwa
menuju ke kamar depan,  di kamar depan Terdakwa mengambil

1  (satu)  pasang  anting-anting  emas yang  dipakai  oleh Akunn

setelch  itu  Terdakwa juga  mengambil  I  (satu)  buah  kalung

emas  yang    dipckal  oleh  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda.

Setelch  itu  Terdakwa  masuk  ke  kamar  belckang,  di  dalam

kamar  tersebut  Terdakwa  melihat  tas  coklat  yang berada  di

atas   lemari   lalu   Terdakwa   mengambil   tas   tersebut   lalu

membukanya,   dari  dalam  tas     Terdakwa  menganbfl  uang

sebanyak kurang lebih Rp.  105.000,- (seratus lira ribu rupiah)

kemudian Terdakwa ke luar dari kamar dan mengambil uang

yang   ada   di   sakLi      celana   Ayong   kurang   lebih   sebesar

Rp.   265.000,-   (dua   ratus   enam   puluh   lima   ribu   rupiah)

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Ayong menuju

taman  bunga    Tanjung  Balai  Karimun  dengan  menggunakan

sapeda motor Yamaha Sporty BM 3995 J milik Terdakwa.

-    Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2004 sekirajam

09.00 WIB  Terdakwa  pergi  ke toko  Hand  Phone  Unicomsel

sesanpamya..,...
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sesampainya  di  sana  Terdakwa  menjual  Hand  ?hone  Nokia

2100 yang Terdakwa ambil dari Ayong kepada saksi Bun Cin

als. Amran kurang lebih seharga Rp.  320.000,- (tiga ratus dua

puluh   ribu  rupiah),   Terdakwa  juga   pergi   menemui   saksi
Sawirman   bin   Samsiar   di   toko   emas   Linna   di   Pasar   Sri

Karimun  Tanjung  Balai  Karimun,  setelah  Terdakwa  bertemu

dengan     saksi     Sawirman    bin     Samsiar    lalu    Terdakwa

menggadaikan  3  (tiga)  pasang  anting-anting  yang  Terdakwa

anbil  dari  Ayong  dan  Akuan  kapada  saksi  Sawiman  bin

Samsiar   kurang   lebih   seharga   Rp.    395.OcO,-   (tiga   ratus

sembilan puluh lina ribu rupiah), dan Terdekwa pergi ke toko

emas Eka Kencana di Meral milik saksi Ziillrifli  bin Tarmizi

kemudian   Terdakwa   menjual   1    (satu)   buah   cincin   emas

bemata  gambar  kodok  yang  Terdakwa  ambil  drri  Ayong

kepada   saksi   Zulkifli   bin   Tarmizi   kurang   lebih   seharga

Rp.  300.000,-  (tiga ratus ribu rupiah)  selanjuthya masih pada

hari  yang  sama  sekira   jam  14.45  WIB  Terdakwa  pergi  ke

Kampung  Tengah  Rangsang  Bengkalis  dengan  menggunakan

kapal laut.

-    Bahwa perbuntan Terdakwa mengakibatkan Ayong, Akunn den

Chui  Ha  als.  A  Ha  als.    Melinda   meninggal   dunia   (mati)

sebagaimana  diterangkan  dalam  Visum  Et  Re?ertum  yang

diburt  oleh  dr.  Sen  Yung,  dokter pada  Rumal  Sakit  Umum

Daerch Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu :

d.   Visum Et Repertum, Nomor :  076/Visum-RM/XP.004 tanggal

2  0ktober  2004    perihal  hasil pemeriksaan  luar atas jenazah

Ayong yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan lunr mayat seorang perempuan berusia tiga

puluh empat talnm ditemukan luka memar dan lecet pada kedua
daun  telinga  akibat  kekerasan  benda  tumpul  dan  luka  tajam

pada dada dan perut akibat tusukan benda tajam.

Sebab.......
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Sebab kematian adalah kekerasan aldbat tusukan benda tajam

di rongga dada dan perut yang dapat menyebabkan perdarchan

dan kerusakan organ vital di dalamnya.

e.   Visum Et Repertum, Nomor :  077/Visum-RM"/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  luar  atas jenazal

AkLran yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan lunr mayat seorang perempunn berusia dun

puluh lima tahun ditemukan luka memar pada pangkal hidung,

perdaralan  dari  kedua  lubang  hidung  dan  luka  memar  pada

payudara   kiri akibat kekerasan t`mpul  serta luka tajam pada
dada kanan den punggung ldri aldbat tusukan benda tajam.

Sebab kematian adalal kekerasan akibat tusukan benda tajam

di   rongga   dada   dan   punggung   yang   dapat   menyebabkan

perdarahan dan kertisakan organ vital di dalamnya.
f.   Visum Et Repert`im, Nomor :  078/Visum-RMK/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  lunr  atas jenazah

cia yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang anak perempunn berusia

enam  tahun  ditemukan  luka  tajam  pada  dada  akibat  benda

tajan.

Sebab kematian adalch kekerasan akibat tusukan benda tajani

di  rongga  dada  yang  dapat  menyebabkan  perdarahan  dan

kenisakan organ vital di dalamnya.

Perbuatan  Terdakwa  sebagainana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal

339 KUHP.

DAN

REDUA :

Balwa  Terdakwa  Tan  Joni  als.  Aseng  pada  hari  Rabu  tanggal  29

September 2004 sekira jan 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam  bulan  September  2004  bertempat  di  dalam  runch  yang  beralamat  di

RT 0l/RW 02 No.15 Baran I Kec. Meral, Kab. Karimun atau setidak-tidaknya

disuatu tempat  lain yang  masih  di  dalam  daerah  huhm  Pengadilan Negeri

Tanjung  Balai  Karimun,  mengambil  barang  sesuatu  yang   seluruhnya   atau

sebatlan......



23

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untLik dimiliki secara melawan

hukum yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempemudeh pencurian atau

dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta  lainnya   atau  untuk  tetap   menguasai  barang  yang   dicurinya  yang
mengakibatkan  matinya  orang   lain.   Perbuatan  tersebut  Terdakwa  lakukan

dengan cara sebagai berikut :

-    Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekira jar

19.00  WIB  Terdakwa  datang  ke  rimah  Ayong  (korban)  di

RT  01RW  02  No.15   Baran  I  Kec.   Meral,   Kab.  Karimun

dengan  menggunakan  sepeda  motor  Yamaha  Sporty  wama

merah  BM  3995  J,  sesampainya  di  rumah  Ayong  Terdakwa

mengetuk  pintu  rumah  Ayong  dan  bertemu  dengan  Akuan

aforban)   lalu  Terdakwa  bertanya  kepada  Akuan  mengenai

keberadaan   Ayong,   Akuan   mengatakan   kepada   Terdakwa

balwa  Ayong   ada  dan   sedang   menulis   sie  jie   di   kamar

belakang    kemudian    Terdakwa    masuk    ke    dalam   rumah

menghampiri   Ayong   kemudian   Terdakwa  pergi   ke   kamar

mandi  setelch itu Terdakwa   duduk di meja  dapur kemudian

Ayong  ke  luar  dari  kamar menuju  dapur dan membuat kopi

untuk  Terdakwa  setelch  itu  Ayong  kembali  ke  kamar  untuk

ganti pakaian dan  setelah  itu Ayong memberitahukan  kepada
Terdakwa   bahwa Ayong akan pergi ke nimal Nanang untuk

berobat  dan  Ayong juga  berfanya  kapada  Terdakwa  apakah

Terdakwa sudah mau pulang atau belum,  kalau belum pulang

temani  adik  dan  anak     saya  di  rumah  dan  oleh  Terdakwa

dijawab " iya " selanjutnya Ayong perri meninggalkan rumch.

Setelali  Ayong  perS,  Terdakwa  berkata kepada Akunn yang

sedang memasak udang  di  dapur "  orang kamu paling  engga

bagus  "  lalu  Akuan  menjawab  perkataan  Terdckwa  sehingga

Terdakwa menjadi  emosi.  Ketika itu  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.

Melinda Otorban) yangjuga  berada  di  dapur  sedang  menulis

Perg|.......
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pergi masuk ke kamar belakang dan selanjutnya Akuan pergi
masuk  ke  kamar  depan  dan  tak  lama  kemudian  Terdakwa

mengambil 1 (satu) buah pisau stainless yang ada di teralis besi

jendela  dapur  dan  menyelipkan  pisau  tersebut    ke  pinggang
deparmya   yang   ditutupi   oleh   baju   yang   Terdakwa   pckai

kemudian Terdakwa mengikuti Akuan masuk ke kamar depan,

sesampainya di drlam kamar Terdakwa melihat Akunn sedang

melipat   baju   dengan   posisi  jongkok   kemudian   Terdakwa

memukul bagian tangkuk Akuan dengan menggLmakan tangan

sebanyak  1  (satu)  kali  kemudian  Akuan berdiri  lalu  memaki

Terdakwa  dengan  kata  "  cibay  "  Q[elamin  perempunn),  lalu

Terdakwa mencekik leher Akuan dari arch samping yang nana

saat  itu  Akuan  beruscha  melepaskan  cekikan  Terdakwa  dan

Terdakwa berkata kepada  Akuan  "  tak   usah melawan  nanti

kamu bisa mati ", kemudian Terdakwa menarik paksa dengan

mencekik  leher  Akuan  kearah  tengah  kamar  hingga  Akuan

teljatuh  lalu  Terdakwa    melepaskan  cekikan  terhadap  leher

Akuan kemudian  Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa

persiapkan dibadan pinggang depan Terdakwa lalu Terdakwa
menusukkan  pisau  tersebut  keperut  Ah]an  hingga  tertancap

dan  kemudian  dalam  keadann  pisau  yang  masih  tertancap

diperut   Akuan,   Terdakwa   kembali   mencekik   leher   Akuan

sampai Ak`ian tidak berdaya lath dan terlentang di lantai kamar

selanjutrya  dengan posisi jongkok  Terdakwa    membuka  BH

Akuan,  memegangi  kedua payudara Akuan lalu berdiri untuk

membuka  celana  yang  dipakai  oleh  Akuan  dan  membuka

celana yang Terdakwa pakal lalu Terdakwa mengeluarkan dan

memeganti  alat  kelaminnya  yang  menegang  mengocoknya

sampai mengeluarkan spema dan spema Terdakwa jatuh ke

paha Akuan yang nana pada saat itu Terdakwa melihat Akuan
masih    bergerak-gerak,     melihat    hal    tersebut    Terdakwa

mengambil tali rafia yang ada di  drlam  kamar  dan  Terdakwa

nenjerat......
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menjerat leher Akuan dengan menggunakan tali rafia tersebut,

karena  Terdakwa  merasa  tali  rafia yang  Terdakwa    gunakan

untuk    menjerat    leher    Akuan    terlalu    pendek    kemudian

Terdakwa melepaskan jeratan tersebut dan Terdakwa mencekik

leher  Akuan  dengan  menggunakan  tangannya  lalu  Terdakwa

mencabut   pisau   yang   masih   tertancap    di   perut   Akuan

kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada akuan

hingga  Akunn  mengerang  kesakitan,  melihat  Akuan  masih

mengerang    kemudian    Terdakwa        menusuk    lagi    bagian

punggung Akuan hingga Akuan tidck bergerak dan  kemudian
Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup pintu kamar

dari dalam kamar. Tak lama kemudian Chui Ha als. A. Ha als.

Melinda mengetuk pintu kamar tempat Terdakwa den Akuan

berada,  lalu  Terdakwa membukakan pintu  kamar  selanjutnya

Chui Ha als. A Ha als. Melinda bertanya kepada Terdakwa " di

mama tante " dan oleh Terdakwa dijawab tantenya sedang tidur

sambil menunjuk kearch Akuan kemudian Chui Ha als.  A Ha

als. Melinda masuk ke dalam kamar menghampiri Akuan, baru

beberapa  langkch  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda  beljalan

kearah Akuan, Terdakwa menusuk dada Chui Ha als. A Ha als.

Melinda     dari     aral     menyamping     kemudian     Terdakwa

mengangkat  tubuh   Chui   Ha  als.   A  Ha   als.   Melinda  lalu

Terdakwa    membaringhan  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda

disamping Akuan yang mama pada  saat itu Chui Ha als. A Ha

als. Melinda mengerang kesakitan, melihat Chui Ha als. A Ha

als. Melinda  masih mengerang lalu Terdakwa menusuk bagian

pangkal leher melihat Chui Ha als,  A Ha als.  Melinda hingga

Chui Ha als. A Ha als. Melinda tidck bergerak lari setelah itu

Terdakwa menutupi tubuh Ahian dan tubuh Chui Ha als. A Ha

als.    Melinda    yang    tergeletak    di    lantai    kamar    dengan

menggunakan  kain  selimut  setelah  itu  Terdakwa  berialan  ke

ruang depan  dan  duduk  di  kursi  sambil  merokok,  kemudian

Terdakwa......
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Terdakwa teringat bahwa Ayong sebentar lagi akan pulang ke

rumali kemudian Terdakwa mempersiapkan untuk membunuh

Ayong agar perbuatan Terdakwa  membunuh Ahian dan Chui

Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda  tidak  diketahui  oleh  orang  lain

dengan  cara  mengambil  pisau  yang  telal  berlimuran  daral

bekas membunuh Akuan dan Chui Ha als. A Ha als. Melinda,

selanjutnya  Terdakwa membersihkan  lumuran  darch  di  pisau

dengan menggunakan air  setelch itu pisau tersebut Terdakwa

selipkan di pinggang depannya den ditutupi dengan baju yang

Terdrkwa pakai kemudian Terdakwa kembali  duduk di ruang

depan  menunggu  kedatangan  Ayong.  Setelal  beberapa  saat

kemudian yarfu kira-kira 45 (empat puluh lima) menit, Ayong

datang  den  Terdakwa  berbincang-bincang    dengan  Ayong  di

ruang depan dan pada saat itu datang saksi Adi Susanto als. Adi

untuk  menumpang  buang  air  besar  di  WC  nmah  Ayong,

setelch   selesal   buang   air   besar   saksi   Adi   Susanto   ikut

berbincang-bincang    dengan  Ayong  dan  Terdakwa  di  ruang

depan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit  kemudian saksi

Adi  Susanto  perd meninggalhan Ayong  dan  Terdakwa yang

masih  berbincang-bincang  dan  setelah  itu  Ayong  perri  ke

kamar belakang pada saat itu Terdakwa mengikuti Ayong dari

belakang   dan   ketika   Ayong   akan   membuka   pintu   kamar

belakang  Terdakwa  mengambil  pisau  yang  telah  Terdakwa

siapkan  di  pinggang  badan  depan  Terdakwa  lalu  Terdakwa

menusuk   Ayong   pada   bagian   perut   dari   aral      belakang

kemudian  Terdakwa membekap  mulut Ayong  dengan  tangan

kiri agar Ayong tidak bersuara hingga Ayong jatuh terlentang

di  depan  pintu  kamar,  kemudian  Terdakwa  mencabut  pisau

yang tertancap  di perut Ayong kemudian  Terdakwa tusukkan
lagi  pisau tersebut ke  perut Ayong yang  nana pada  saat itu

Terdakwa melihat Ayong masih bergeral[ Terdakwa mencabut

kembali    pisau    yang        tertancap    di    perut    Ayong    dan

menusukarmya   lagi   ke   arah   bagian   dada   Ayong   sampai

Terdakwa.......
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Terdakwa merasa yalch bahwa Ayong meninggal  dunia baru

Terdakwa    berhenti  menusuk  Ayong.  Selanjuthya  Terdakwa

mencabut  pisau  yang  tertancap  di  badan  dada  Ayong  lalu

Terdakwa    pergi  kebelakang  untuk  membersinkan  lumuran

darah yang  ada pada  pisau  setelch  itu  Terdakwa  meletakkan

pisau  tersebut  di  tempat  semula  yaitu  di  teralis  besi jendela

dapur.

Setelah  merasa  berhasil  membunuh  Ayong  lalu  Terdakwa

mengambil  Hand  Phone    Nokia  2100  di  saku  celana  yang

dipakai Ayong, Terdakwa juga mengambil secara paksa 2 (dua)

pasang  anting-anting   dan  1  (satu) bush cincin emas bemata

gambar kodok yang dipakai oleh Ayong selanjutrya Terdakwa
menuju ke kamar depan,  di kamar depan Terdakwa mengambil

1  (satu) pas-ang  anting-anting emas yang  dipakai  oleh  Akuan

setelah  itu  Terdakwa juga  mengambil  I  (satu)  bush  kalung

emas  yang    dipakai  oleh  Chui  Ha  als.  A  Ha  als.  Melinda.

Setelali  itu  Terdakwa  masuk  ke  kamar  belckang,  di  dalam

kamar tersebut  Terdakwa  melihat tas  coklat   yang  berada  di

atas      lemari   lalu   Terdakwa   mengambil   tas   tersebut   lalu

membukanya,   dari  dalam  tas     Terdakwa  mengambil  uang

sebanyak kurang lebih Rp.  105.000,- (seratus lina ribu rupiah)

kemudian Terdakwa ke luar dari kamar dan mengambil uang

yang   ada   di   saku      celana   Ayong   kurang   lebin   sebesar
Rp,   265.000,-   (dua   ratus   enam   puluh   lira   ribu   rupiah)

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan runah Ayong menuju

taman  bunga    Tanjung  Balai  Karimm  dengan  menggunakan

sepeda motor Yamaha Sporty BM 3995 J milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2004 seldra jam

09.00  WIB  Terdakwa  pergi  ke  toko  Hand  Phone  Unicomsel

sesampainya  di  sana  Terdekwa  menjual  Hand  Phone  Nokia

2100 yang Terdakwa ambil dsri Ayong kepada saksi Bun Cin

als.  Amran  kurang  lebih  seharga  Rp.   320.000,-  (tiga  ratus

dua puluh  ribu  rupiah),  Terdakwa juga  pergi menemui  scksi

Sawiman.......
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Sawiman  bin   Samsiar   di  toko   emas   Lima   di   Pasar  Sri

Karimun  Tanjung  Balai  Karimun,  setelah  Terdakwa bertemu

dengan    saksi     Sawiman    bin    Sansiar    lalu    Terdakwa

menggadaikan  3  (tiga)  pasang  anting-anting  yang  Terdakwa

ambil  dari  Ayong  dan  Ahian  kepada  saksi   Sawirman  bin

Samsiar   kurang   lebih   seharga   Rp.    395.000,-   (tiga   ratus

sembilan puluh lima ribu rupiali), dan Terdakwa perd ke toko

emas Eka Kencana di Meral milik  saksi Zulhifli bin Tamizi

kemudian   Terdakwa   menjual   1   (satu)   buali   cincin   emas

bemata  ganbar  kodok  yang  Terdakwa  ambil  dari  Ayong

kepada   saksi   Zulkifli   bin   Tamizi   kurang   lebih   seharga

Rp.  300,000,-  (tiga ratus ribu rupiah)  selanjutnya masih pada

hari  yang  sama  sekira    jam  14.45  WIB  Terdakwa  pergi  ke

Kampung  Tengah  Rangsang  Bengkalis  dengan menggunakan

kapal laut.

-    Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ayong, Akuan dan

Chui  Ha  als.   A  Ha  als.   Melinda  meninggal   dunia  (mati)

sebagaimana  diterangkan  dalam  Visum  Et  Rapertum  yang

dibunt  oleL  dr.  Sen  Yung,  dokter  pada  Rumal  Sakit  Umum

Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu :

a.   Visum Et Repertum, Nomor :  076/Visum-RMK/2004 tanggal

2  0ktober  2004    perihal  hasil pemeriksann  luar  atas jenazah

Ayong yang berkesinpulan :

Pada pemeriksaan lunr mayat seorang perempuan berusia tiga

puluh empat tahlm ditemukan luka memar dan lecet pada kedun

daun  telinga  akibat  kekerasan  benda  tumpul  dan  luka  tajam

pada dada dan perut akibat tusukan benda tajam.

Sebab kematian adalch kekerasan ahibat tusukan benda tajan

di rongga dada dan perut yang dapat menyebabkan perdaralan

dan kemsakan organ vital di dalamnya.

b.   Visum Et Repertum, Nomor :  077/Visum-RMK/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  basil  pemeriksann  luar  atas jenazah

Akuan yang berkesimpulan :

Pada.......
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Pada pemeriksaan luar mayat seorang perempunn berusia dua

puluh lima tahun ditemukan luka memar pada pangkal hidung,

perdarahan  dari  kedua  lubang  hidung  dan  luka  memar  pada

payudara   kiri  akibat kekerasan tumpul  serta luka tajam pada
dada kanan dan punggung kiri akibat tusukan benda tajam.

Sebab kematian adalah kekerasan akibat tusukan benda tajam

di   rongga   dada   dan   punggung   yang   dapat   menyebabkan

perdarahan dan kerusakan organ vital di dalamnya.

c.   Visum Et Repertum, Nomor :  078/Visum-RM/X/2004 tanggal

2  0ktober  2004  perihal  hasil  pemeriksaan  luar  atas jenazah

Aha yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat seorang anak perempuan berusia

enam  tahun  ditemukan  luka  tajam  pada  dada  akibat  benda

tajan.

Sebab kematian adalal kekerasan akibat tusukan benda tajam

di  rongga  dada  yang  dapat  menyebabkan  perdarahan  dan

kenisakan organ vital di dalamnya.

buatan Terdakwa sebagainana diatur dan diancam pidana dalan Pasal 365

(3) KUIIP.

lad membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Aprfu  2005 yang

ya adalch sebagal berikut :
1.   Menyatakan  Terdakwa  Tan  Joni  als.  Aseng  bersalah  melakukan

tindak   pidana   sebagaimana   dalam   dakwaan   Kesatu   Primalr

melanggar Pasal 340 KUIIP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal

365 (3) KUHP.

2.   Menjatuhkan  pidana  terhadap   Terdakwa  Tan  Joni   als.   Aseng

dengan pidana Mati.

3.   Menyatakan barang buhi berupa :

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

-     I  (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sporty wama merah

BM 3995 J.

-     3 (tiga) pasang anting-anting emas.

-     1 (satu) bual mainan kalung emas berbentuk love.

-  1  (satu)  ......
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-     1 (satu) buah cincin emas bemata kodok.

-     1 (satu) buck Hand phone Nokia 2100 wama biru.

-     1 (satu) helal selimut.

Dikembalikan kepada pemiliknya atan yang berhak.

-     I (satu) bilah pisau dapur starless bergagang plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.   Menetapkan  biaya  perkara  sebesar  Rp.   1.000,-  (seribu  rupiah)

dibebankan kapada Negara.

Meninbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  Pasal  340  KUHP  dan

Pasal 365 ayat (1) KUHP,   Terdakwa  telah   dinyatakan   bersalah   melakukan

tindrk pidana seperti tercant`m dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

```.:I+=`±,,

1.   Menyatakan Terdakwa bemama Tan Joni als. Aseng telah terbuldi

secara   sah   meyakinkan   bersalah   melakukan   tindak   pidana
" Pembunuhan berencana " dan " Pencurian dengan kekerasan " ;

2.   Menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan

pidana : RATI ;
3 ,   Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan

Ne8ara ;

4.   Menetapkan barang buldi berupa :

-     I  (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sporty wama merah

BM 3995 J dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

-     1 (satu) buah pisau dapur bergngang plastik ;

-     I (satu)helaiselimut;

-     1 (satu) utas tali rafiaplastik ;

-     3 (tiga) pasang anting-anting emas ;

•     1 (satu) buck mainan kalung berbentuk love ;

-     1 (satu) buch cincin emas bemata kodok ;

-     l (satu) buch Hand phone Nokia 2100 wana bini ;

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

-    3 (tiga) helai pakaian korban bemoda darah ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Akeng ;

5....,,,
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5.   Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.  1.000,- (seribu rupiali) ;

Putusan nana  dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah  dik`iatkan oleh

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbani dengan putusannya tanggal 5  September

2005 No.74A'ID/2005PTR. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-    Menerima   permintaan   banding   dari   Terdakwa   dan   Jaksa

Penuntut Umun ;
-    Menguatkan    putusan    Pengadilan    Negeri    Tanjung    Balai

Karimun        tanggal        26        Mei        2005        Nomor

23PID.B/2005A'N.TBK. yang dimintakan banding tersebut ;

-    Men8hukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam

kedua thgkat peradilan yang dalam ingkat banding masing-

masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

-    Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat  akan  akea  tentang  pemohonan  kasasi  masing-masing

omor  :  07/Akta.Pid/2005mN.TBK.  yang  dibuat oleh Panitera Muda Pidana

pada  Pengadilan Negeri    Tanjung  Balai  Karimun  yang menerangkan,  balwa

pada tanggal 5 0ktober 2005 dan tanggal 1 1 0ktober 2005 Terdakwa den Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balal Karimun mengajukan

\'dyQmohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
., \

\;:e`Lunfut
Memperhatikan risalah kasasi bertanggal  17 0ktober 2005 dari Jaksa

Umum sebagai Pemohon kasasi, risalch kasasi nana telch diterima di
/Kapaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balal  Karimum  pada  tanggal   17

0ktober 2005 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal  14 0ktober 2005  dari

Kuasa  Terdakwa  yang  diajukan  untuk  den  atas  nana  Terdakwa  sebagai

Pemohon kasasi tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 0ktober

2005,  risalah kasasi  nana telah  diterina di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri

Tanjung Balal Karimun pada tanggal 19 0ktober 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersan9kutan  ;

Meninbang,    bahwa   putlisan   Pengadilan    Tinggi   tersebut   telah

diberitahukan  kepada  Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  masing-masing

pada  tanggal  3  0ktober  2005  dan  tanggal  5  0ktober  2005,  dan  Terdakwa

mengajukan......
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mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  5  0ktober  2005  serfu  risalch

kasasinya  telali  diterima  di  Kapaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai

Karimun pada tanggal 19 0ktober 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

pemohonan kasasi pada tanggal  1 I Oktober 2005 serta risalah kasasinya telah

diterina  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  pada

tanggal  17 0ktober 2005  dengan demikian pemohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya   telch   diajukan   dalam   tenggang   walchi   den   dengan   cara

menurut Undang-Undang,  oleh karena itu pemohonan kasasi tersebut fomil

dapat diterima ;

Meninbang,  bahwa  keberatan-keberatan  yang  diajukan  oleh  Jaksa

Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa  Hakim  Majelis  Pengadilan  Tingri  Riau  di  Pekanbaru  telch

menerapkan  atau  menetapkan  peraturan  hukum  sebagaimana  mestinya yakni

dalam hal menerapkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUIIP ;

Menimbang,  bahwa keberatan-keberatan yang diajukan  oleh   Kuasa

Terdrkwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I.   Bahwa   Terdakwa       ditahan   dalam   Rumah   Tchanan   Negara

(Rutan)ELembaga  Pemasyarakatan  (LP)  Tanjung  Balal  Karimun,
Kepulauan RIau :

a.   Penyidik  sejak  tanggal  3   0ktober  2004  sampai  dengan

tanggal 22 0ktober 2004 ;

b.   Perpanjangan  Penuntut  Umum  sejak  tanggal  23  0ktober

2004 sampai dengan tanggal I Desember 2004 ;

c,   Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  2

Desember 2004 sampai dengan tanggal 3 1 Desember 2004 ;

d.   Pepanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember

2004 sampal dengan tanggal 16 Januari 2004 ;

e.   Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  17

Januari 2005 sanpai dengan tanggal 15 Februari 2005 ;

f.    Pexpanjangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  7

Febniari 2005 sampan dengan tanggal 8 Maret 2005 ;

9.   Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri   sejak  tanggal  9

Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 ;

h........
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h+   Pelpanjangan Ketua Pengadilan Tingri sejak tanggal 8 Mei

2005 sampai dengan tanggal 6 Juni 2005 ;

i.    Pelpanjangan  Hahim  Pengadilan  Tinggi  sejak  tanggal  31

Mei 2005 sampai dengan tanggal 29 Juni 2005 ;

j.    Pelpanjangan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  sejck  tanggal  30

Juni 2005 sampai dengan tanggal 28 Agust`is 2005 ;

2.   Bahwa  Terdakwa  yang  dituntut  dihndapan  Pengadilan  Negeri

Tanjung  Balai  Karimun  alas  dakwaan  Jcksa  Penuntut  Umum

bahwa  Terdakwa  yang  telch  didakwa  dengan  dakwaan  sebagai

berikut :

Kesatu  Primair  :  Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan

diancam pidana dalam Pasal 340 KUII Pidana ;

Subsidair  :  Perbuatan Terdakwa sebagalmana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 339 KUII Pidana ;
Lebih  Subsidair  :  Perbuatan  Terdakwa  sebagainana  diatur  den

diancam pidana dalam Pasal 338 KUII Pidana ;

Kedua  :  Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam

pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUII Pidana ;

3.   Baliwa  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  tanggal  26  April  2005,

Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

3.1.      Menyatakan   Terdakwa   Tan   Joni   alias   Aseng   bersalch

melakukan   tindak   pidana   sebagaimana   dalam   dakwaan

Kesatu Primair melanggar Pasal  340 KUIIP  dan dakwaan

Kedun Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

3.2.      Menjatuhkan  pidana  terhadap   Terdakwa  Tan  Joni   alias

Aseng dengan pidana Mati ;

3.3.     menyatakan barang bukti berupa :

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

-      1 (satu) unit sepeda motor merk Yamcha sporty wama

merch   BM 3995 J ;

3 (tiga) pasang anting-anting emas ;

I (satu) buah mainan kalung emas berbentuk love ;

1 (satu) buah cincin emas bermata kodok ;

-  I  (satu)  .......
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-       1 (satu) buah Hand phoneNokia 2100 wamabiru ;

-       1 (satu)helaiselimut;

Dikembalikan kepada pemiliknya atan yang berick ;

-      1 (satu) bilal pisau dapur starless bergagang plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3.4.      Menetapkan   biaya   perkara   sebesar   Rp.    I.000,-   (seribu

rupiah) dibebankan kapada Negara ;

4.   Bahwa  terhadap  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  tuntutan

Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tanjung  Balai  Karimun,  yang memeriksa  dan mengadili perkara

ini telah menjatuhkan putusan :

1.      Menyatakan  Terdakwa  bemama  Tan  Joni  als.  Aseng  telch

terbuhi  secara  sat  meyakinkan  bersalch  melakukan  tindak

pidana "  Pembunuhan berencana "  dan "  Pencurian dengan
kekerasan " ;

2.      Menjatuhkan  pidana  terhadap   Terdakwa   oleh   karena   rfu

dengan pidana : MATI ;

3.      Memerintahkan  supaya  Terdakwa  tetap  ditahan  di  Rumal

Tahanan Negara ;

4.      Menetapkan barang bukti berupa :

-1  (satu) unit sepeda motor merk  Yamaha  sporty wama

merch BM 3995  J dikembalikan kepada Terdakwa atau

keluarganya ;

-      I (satu) bualpisau dapurbergagangplastik ;

-       1 (satu)helai selimut ;

-       1 (satu) utas tali rafia plastik ;

-      3 (tiga) pasang anting-anting emas ;

-      I (satu) buah mainan kalung berbentLik love ;

-       1 (satu) buah cincin emas bemata kodok ;

-      1 (satu) buck Hand phoneNokia 2100 wamabiru ;

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

-      3 (tiga) helal pakaiankorban bemoda darah ;

Dikembalikan kepada ahli waris kolban yaitu scksi Akeng ;

5......'
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5.      Membebankan   kepada   Terdakwa   untuk   membayar   biaya

perkara masing sebesar Rp.  1.000,-(seribu rupiah) ;

5.   Bahwa   atas   atas   putusan   Majelis   Hakim   Pengadilan   Negeri

Tanjung Balai Karinun, yang memeriksa dan mengadili perkara

ini telch mengambil putusan secara tidak adil dan tidck bijaksana

serta tidck berdasarkan pertimbangan huhim " DELAI KEADILAN

BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA " ;

6.   Bchwa Majelis Haldm yang memeriksa dan mengadih perkara ini

telch  mengambil  putusan  secara  tidak  adil,  tidak  arf dan  tidak

bijaksana  karena    seseorang  yang  telal  berbuat  kesalahan  dan

khilaf   telah    melakukan    tindak    pidana    sebagaimana    yang

didakwckan terhadap  dirinya tidak diberi waktu  den kesempatan

untuk bertobat dan memohon ampun kepada " Tuhan Yang Maha

Esa " atas segala perbuntannya ;

7.   Bahwa Majelis Haldm Pengadilan Negeri Tanjung Balal Karimun,

tidak   adil   den   tidak   berdasarkan   hukum   dalam   mengambil

keputusan perkara pidana Nomor  :  23AID.B/2005PN.TBK.,  den

keputusan tersebut harus   dinyatakan batal den atau membatalkan

putusan    Pengadilan    Negeri    Tanjung    Balai    Karimun    yang
diucapkan  pada  tanggal  26  Mei  2005,  perkara  pidana  Nomor  :

23PID.B/2005A'N.TBK.  ;

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun     tersebut     tanpa     mempertimbangkan     pemohomn

pembelaan/pledoi  yang  telah  diajukan   oleh  Penasehat  Hukum
Terdakwa  dan tanpa  mempertimbangkan  hukum  secara  seksama

dan bijaksana ;

9.   Bchwa seharusnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balal

Karimun  dalam  mengambil  keputusan  yang  arif dan  bijaksana,

apabila  mempelajari  dengan  cermat  dan  seksania  surat  dakwaan
dan tLmtutan Jaksa/Penuntut Umum, maka Bapck dapat mengambil

keputusan yang seadil-adilnya , bukan dengan gegabah seperti ini

karena  tidalc  mempertimbangkan  dan  tidak  memberikan  waktu

kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan dan khilaf telch

melakukan......
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melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap

dirinya,  seharusnya diberi waktu dan kesempatan untuk bertobat

dan  memohon  ampun  kepada  "  Tuhan  Yang  Mcha  Esa  "  atas

segala perbuntanya ;

10. Bahwa atas keputusan tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa

telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Riau

di  Pekanbaqu  namun tidak  sedikitpun  mempertimbangkan  aspek

hukum lainnya sehingga Majelis Hakim Tingd Pengadilan Tinggi

Riau pada tingkat banding   telal pula mengambil keputusan pada

tanggal   5   September   2005   perkara  bending  pidana  Nomor   :

74mlD/2005n>TR. ;

11. Bahwa keputusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tingti Riau

pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini

telch  mengambil  putusan  secara  tidak  adil,  tidak  arif dan  tidak

bijaksana  karena  seseorang  yang  telch  berbuat  kesalalan  dan

khilaf   telah    melakukan    tindak    pidana    sebagaimana    yang

didakwakan terhadap  dirinya tidak diberi waktu  den kesempatan

kepada  Terdakwa  untuk  bertobat  dan  memohon  ampun  kapada
" Tuhan Yang Maha Esa " atas segala perbuatannya ;

Menimbang,      bahwa      atas      keberatan-keberatan      tersebut

hkamah Agung berpendapat  :

enai keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa   keberatan   kasasi   tersebut   tidak   dapat   dibenackan,   padeda

hakekatnya  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mengajuhan  alasan-alasan  tentang

keberatannya terfudep putusan judex facti den seyogyanya agar yang tersimpul

dalam  memorinya  ia  ajukan  sebngai  kontra  memori  bukan  dalam  memori

kasasi,  karenanya  pemohonan  kasasi  tersebut  tidak  perfu  dipertimbangkan

lebih lanjut ;

Menf!enal keberatan Terdakwa :

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidck dapat dibenarkan, olch karena

mengenal  berat  ringannya  pidana  dalam  perkara  ini  mempakan  wewenang

judex  facti  yang  tidak   tunduk   pada   kasasi,   kecuali   menjatuhkan   pidana

melampaui......
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melampaui   batas   maksimum   ancaman   pidananya   atau   kurang   dari   batas

miiiimum  ancaman  pidananya,  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perLmdang-

undangan atan menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan

yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut judex facti telah
memberikan  pertimbangan  yang  cukup  tentang  keadaan  yang  memberatkan

pemidanaan ;

Menimbang, bchwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas

lagi   pula   tidak   temyata,   balwa   putusan  judex   facti   dalam   perkara   ini

bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  Undang-Undang,   maka  pemohonan

kasasi  dari  Jaksa Penuntut Umum harus  dinyatakan tidak  dapat diterima dan

pemohonan kasasi darn Terdakwa tersebut harus ditolak ;
Meninbang,  bchwa  oleh  karena  pemohonan  kasasi  dari  Pemohon

kasasi/Jaksa  Penuntut Umum  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  den  Terdakwa

ditolak,  akan tetapi Terdakwa tetap dipidana maka kepada Terdakwa dibebani

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan  Pasal  340  KUIIP  dan  Pasal  365  ayat  (I)  KUIIP,

Undang-Undang  No.   8  Tahun   1981,  Undang-Undang  No.  4  Tchun  2004,

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI  :
Menyatakan  tidak  dapat  diterima permohonan kasasi  dari  Pemohon

kasasi:   JAKSA   PENUNTUT   UMUM   PADA   REJAKSAAN   NEGERI

TANJUNG BALAI IIARIMUN  tersebut ;

Menolak pemohonan kasasi  dari  Pemohon  kasasi/Terdakwa  :  TAN

JONI als. ASENG  tersebut ;

Membebankan  Pemohon  kasasi/Terdakwa tersebut untuk  membayar

biaya perkara dalan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu

lima rafus mpiah)  ;

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  pemusyawaratan  Mahkamal

Agung pada hari  Senin, tanggal 30 Januari  2006 oleh Iskandar Kalnil,  SH.

Ketua Muda  yang  ditunjuk oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai    Ketua

Majelis,   Djoko  Sarwoko, SH.NII.   dan   M.  Bahaudin  Qaudry, SH.  Hakim-

Hakin.......
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Hakim Ang§ota,  dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga  oleh Ketua Majelis dengan dihadin Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan  Mulyadi,  SH.MH,  Panitera  Pengganti  dengan  tidak  dihadiri  oleh    Para

Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umuln dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota  ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./

M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.

Ketua
ttd./

ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti  ;
ttd./

MULYADI, SH.MH.

Ulituk Saliliali


