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P U T U S A N 
Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara 

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara Para Terdakwa: 

I. Nama lengkap : Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana; 

Tempat lahir :  Cirebon; 

Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/  26 Mei 1993; 

Jenis Kelamin : Laki – laki;   

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Kampung Karya Bakti Rt.02 

Rw.10 Kelurahan Karya Mulya   Kecamatan 

Kesambi Kota Cirebon;    

A g a m a : Islam; 

Pekerjaan : Buruh Bangunan; 

II. Nama lengkap                 :    Eka Sandy alias Tiwul bin Muran; 

Tempat lahir :  Cirebon; 

Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/  3 Maret 1993; 

Jenis Kelamin : Laki – laki;   

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Majasem Blok Saladara  

Rt.04 Rw.10 Kelurahan Karya Mulya, 

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;    

A g a m a : Islam; 

Pekerjaan : Buruh Bangunan; 

III. Nama lengkap : Jaya  alias Kliwon bin Sabdul; 

Tempat lahir :  Cirebon; 

Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/  27 Agustus 1993; 

Jenis Kelamin : Laki – laki;   

Kewarganegaraan : Indonesia; 
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Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Rt.02 Rw.10 Kelurahan 

Karya Mulya   Kecamatan Kesambi Kota 

Cirebon;    

A g a m a : Islam; 

Pekerjaan : Kuli Bangunan; 

IV. Nama lengkap : Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi; 

Tempat lahir :  Cirebon; 

Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/  4 Maret 1997; 

Jenis Kelamin : Laki – laki;   

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Kampung Karya Bakti Gang 

Langgar No. 43 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Karya 

Mulya   Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;    

A g a m a : Islam; 

Pekerjaan : Kuli Bangunan; 

V. Nama lengkap                 : Sudirman bin Suratno; 

Tempat lahir :  Cirebon; 

Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/  20 Nopember 1995; 

Jenis Kelamin : Laki – laki;   

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Kampung Saladara Rt.02 Rw.10 Kelurahan 

Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota 

Cirebon;    

A g a m a : Islam; 

Pekerjaan : Tidak Bekerja; 

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016; 

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan 

Negara oleh:  

Penyidik:  
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 Sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 

2016; 

 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 

sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;  

 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 

2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;  

 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 

2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016; 

Penuntut Umum: 

 Sejak tanggal 27 Desember 2016  sampai dengan 15 Januari 2017; 

Hakim Pengadilan Negeri: 

 Sejak tanggal 10 Januari 2017  sampai dengan 8 Februari 2017; 

 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 

sampai dengan tanggal 9 April 2017;  

 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 

2017 s/d. tanggal 9 Mei 2017; 

 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2017 

s/d. Tanggal 8 Juni 2017; 

  Terdakwa-I sampai dengan Terdakwa-IV didampingi oleh Penasihat 

Hukumnya, bernama Dr. Jogi Nainggolan, S.H.,M.H., Tohap L. Siantar, 

S.H., Monica Odilla, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum & pada 

kantor Hukum “The Rule” Dr. Jogi Nainggolan, S.H.,M.H. & Partners Legal 

Study and Legal Consultant, beralamat di Jl. Sukarno – Hatta No. 766 Ruko 

Graha Panyileukan No. 15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus, Nomor 003/SK-P/KH-TR/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27 / W / Pid / 

2017 / PN.Cbn. tanggal 18 Januari 2017; 

 Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama                 

Titin Prialianti, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor Advokat dan 

Pengacara Dr. J. Samsudin Saputra, S.H.,M.H. & Partner, Jl. Perjuangan 

Kav. Cimanuk B 9 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 

Januari 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon 

No. 26/W/Pid/2017/PN.Cbn. tanggal  18 Januari 2017; 
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 Pengadilan Negeri tersebut : 

  Setelah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn 

tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; 

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 11 Januari 

2017 tentang penetapan hari sidang; 

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. 

Perkara PDM-III-120/CIREB/12/2016 tanggal 12 Mei 2017 yang pada 

pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini   

memutuskan : 

1) Menyatakan Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, 

Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III  JAYA  

Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin 

SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif 

primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG 

Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, 

Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO 

Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO dengan 

pidana mati; 

3) Menyatakan barang bukti berupa :  

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-

4208-BL; 

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

- 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;  

- 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor; 

- 3 (tiga)  Buah Batu ukuran sedang; 

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru; 

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 

- 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik 

bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 

(satu) botol kosong big cola ukuran kecil; 
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- 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih; 

- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu; 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-

BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para 

terdakwa EKA SANDY); 

- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;  

- 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker; 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana; 

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99; 

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak 

merk Prapatan Rebel Strom Of Metal; 

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;  

- 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air; 

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;  

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-

G313HZ, warna putih; 

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang; 

- Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil introgasi saksi Jaya 

Als Kliwon di Polres Cirebon; 

      Dikembalikan kepada Penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan 

dalam perkara lain yaitu atas nama Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als 

PERONG (DPO); 

4) Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara; 

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I sampai 

dengan Terdakwa IV, tanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon 

kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut : 

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Terdakwa I. HADI 

SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. 

SUPRIYANTO; 

2. Menyatakan Terdakwa I. Hadi Saputra, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO tidak terbukti bersalah 

secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana 

dalam dakwaan kesatu primair dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan Subsidair dalam Pasal 338 KUHPidana jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Lebih Subsidair dalam Pasal 80 

ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan Kedua Pasal 81 ayat (1) UU. 

RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 

Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHPidana. 

3. Menyatakan Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam 

dakwaan Kesatu Primair; 

4. Membebaskan Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO dari segala dakwaan 

(vrijspraak); 

5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau 

kedudukan Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO Ramadhani pada 

kedudukannya semula sebagai warga negara indonesia yang baik ; 

6. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk 

mengeluarkan Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO dari dalam tahanan; 

7. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna 

merah No.Pol E-4208-BL kepada Terdakwa I. HADI SAPUTRA dan 1 

(satu) sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol E-2848-BJ kepada 

Terdakwa II. EKA SANDY; 

8. Membebankan biaya perkara ini pada Negara; 

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V, tanggal 

19 Mei 2017 yang pada pokoknya 

- Membebaskan Terdakwa V SUDIRMAN BIN SURATNO dari segala 

tuntutan; 

- Mengembalikan nama baik Terdakwa V SUDIRMAN BIN SURATNO; 

- Mengembalikan barang bukti berupa motor beat warna orange No Pol E 

5218 BL kepada Terdakwa V SUDIRMAN BIN SURATNO; 

- Mengembalikan dua buah handphone milik Terdakwa V SUDIRMAN BIN 

SURATNO; 

- Membebankan biaya perkara kepada Negara; 
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Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik Penasihat 

Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya masing-masing tetap pada 

pendiriannya semula; 

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas 

dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-II-114/CIREB/12/2016, 

tanggal 6 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

Kesatu 

Primair : 

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO  bersama-

sama dengan saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK Bin KOSIM, saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa 

yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara 

DANI  saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL Bin 

BAGJA yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada 

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya 

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya masih 

dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom 

mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota CIrebon atau 

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan 

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara 

sebagai berikut :  

- Bahwa bermula Terdakwa  I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa 

II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, 

Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. 

SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, 

saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG  pada hari Sabtu tanggal 

27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung  ibu 

NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan 

Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang 
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dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya 

pada sekitar jam 20.30 Wib mereka para Terdakwa, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

ANDIKA, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI  dan 

saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 

Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka 

berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng 

XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari 

kelompok geng motor XTC; 

- Bahwa kemudian pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya 

tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan 

Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC, pada 

sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang 

membonceng korban VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan 

sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke 

rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA 

AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam 

sehabis main di Taman Kota Cirebon melintas di depan SMPN 11 Jl. 

Perjuangan dari arah utara menuju kearah Sumber, lalu saat itu juga 

Para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA alias alias ANDIKA, saksi SAKA TATAL, saudara 

ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG langsung 

melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA 

dengan menggunakan batu dan mengenai spakboar sepeda motor yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, 

selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI Alias KOPLAK, saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. 

PEGI Als PERONG dan saksi SAKA TATAL dengan mengendarai 

sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa 

bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya, lalu setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang 

jaraknya + 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dipepet oleh Sepeda 

motor saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK dan memukul Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai 

helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya 
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menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama 

kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Korban VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda 

motor yang antara lain saksi SAKA TATAL berboncengan dengan 

Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk 

Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V. SUDIRMAN berboncengan 

dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna 

hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan 

Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk 

Yamah Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als 

BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor 

merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA  

Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG 

mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI 

menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun 

Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA langsung 

dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 

kemudian saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK menendang sepeda 

motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga 

terjatuh, setelah itu saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul 

dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu 

kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung 

sebelah kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi 

SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. 

ANDI memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan 

kosong sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul korban dengan 

tangan kosong mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai 

tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak  

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. 

SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 
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(dua) kali mengenai bagian dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, 

Terdakwa V. SUDIRMAN memukul korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka, Sdr. 

DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang 

belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als 

ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala 

korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 

2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara 

itu korban VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai 

pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan 

kosong kearah tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban 

VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, 

sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa 

oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL dan para Terdakwa 

lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil 

diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan 

Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA 

alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah 

kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul 

dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, 

Terdakwa III. JAYA Als KLIWON  memukul dengan tangan kosong 

mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. 

SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai  

muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan 

tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, 

saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan 

menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan 
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menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan 

serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka 

dan saksi  Anak SAKA TATAL  memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) 

kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang 

dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG 

memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan 

menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri 

sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara  Korban VINA dipukul 

dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als 

PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai 

hidung sampai mengeluarkan darah, saudara ANDI memukul dengan 

menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang 

sehingga Korban VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA 

tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan  Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban 

VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian 

disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, 

Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL, 

Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias 

KLIWON, dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, 

sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang 

payudara korban VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang 

Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki 

sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu 

besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly 

Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan 

Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD 
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RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali 

bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh 

Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA  Als 

ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als 

PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti 

dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, 

sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan posisi Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan 

Korban VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan 

sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan 

dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan 

lalu lintas yang menimpa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan 

Korban VINA; 

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA, Saksi Anak SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. 

PEGI Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dan Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :  

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 

perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas 

nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada 

mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak 

mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul 

pada kepada berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan 

dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang 

atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan 

kematian; 

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada 

tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang 

pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan 

bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri 

bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada 

bagian kulit dada; 

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil 

pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA 
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dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 

(enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat 

tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang 

atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada 

paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka 

pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah 

tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang 

secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan 

kematian; 

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi 

kanan dan punggung tangan kiri; 

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut 

kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan; 

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan 

hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan; 

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Subsidair : 

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO  bersama-

sama dengan saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK Bin KOSIM, saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa 

yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara 

DANI  saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL Bin 

BAGJA yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada 

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya 

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya masih 

dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom 

mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota CIrebon atau 

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum 
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Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para 

Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :  

- Bahwa Terdakwa  I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA 

SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. 

SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

ANDIKA, Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara 

PEGI Als PERONG  pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar 

jam 19.30 Wib berkumpul di warung  ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 

02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil 

meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman 

Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib 

mereka para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Anak SAKA TATAL, 

saudara ANDI, saudara DANI  dan saudara PEGI Als PERONG 

berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem 

Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI 

menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan 

kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC; 

- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut 

sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota 

Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC, tidak lama kemudian 

pada sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning 

membonceng korban Vina yang memakai jaket bertuliskan XTC hendak 

pulang ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD 

yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di 

depan SMPN 11 Jl. Perjuangan dari arah utara menuju kearah Sumber, 

lalu Para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi SAKA TATAL, 

saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG 

melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA 

dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, 

selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADHANI Alias KOPLAK, 
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saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, 

Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi SAKA TATAL dengan mengendarai 

sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa 

bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di 

depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya + 50 meter dari SMPN 11 Kota 

Cirebon, Sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan 

Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK dan memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil 

memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon 

dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan 

mengendarai sepeda motor yang antara lain saksi SAKA TATAL 

berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL 

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa 

V. SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda 

motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als 

KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON 

mengendarai sepeda motor merk Yamah Mio warna merah biru, 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor 

Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 

mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan 

Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna 

hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion 

ke arah Talun Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA dipepet oleh 

Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil 

menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA hingga korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA terjatuh, 

lalu saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan 

menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah 

kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi SAKA 

TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban MUHAMAD 
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RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 

5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I. HADI 

SAPUTRA alias BOLANG memukul korban dengan tangan kosong 

mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) 

kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 

(dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak  sebanyak 1 (satu) 

kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL 

memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian 

dada, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

muka, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian 

rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als 

ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala 

korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 

2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara 

itu korban VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai 

pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan 

kosong kearah tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban 

VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, 

sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa 

oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL dan para Terdakwa 

lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil 

diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom 

mobil, Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong 

dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. 

EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 
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(dua) kali mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON  memukul 

dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, 

Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan 

kosong mengenai  muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN 

memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai 

kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala 

dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian 

pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul 

dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL  memukul bagian muka 

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran 

panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als 

PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa 

ketubuh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk 

dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah 

kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara  Korban VINA dipukul 

dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

ANDIKA bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG 

memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung 

sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan 

tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban 

VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar 

kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als 

ANDIKA, Sdr. ANDI, dan  Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban 

VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian 

disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, 

Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. 

EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI 

alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. 

Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA 
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dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri 

Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar 

mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over 

Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan 

Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali 

bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh 

Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA  Als 

ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als 

PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti 

dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, 

sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan 

saksi EKO RAMADHANI meninggalkan Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Korban VINA dengan posisi Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban VINA dengan 

posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan 

sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA; 

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA, Saksi SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. PEGI 

Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan 

Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :  

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal 

hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - 

laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah 

membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala 

berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, 

patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah 

tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. 

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada 

tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil 
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kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, 

dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar 

hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bawah kulit 

dada; 

2. Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal 

hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama 

VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 

16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat 

tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang 

atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada 

paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka 

pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah 

tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang 

secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan 

kematian; 

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi 

kanan dan punggung tangan kiri; 

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut 

kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan; 

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan 

hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan; 

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, 

Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias 

KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin 

SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Lebih Subsidair : 

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-

sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin, saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI (Terdakwa yang 

perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI, 

saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi Anak SAKA TATAL yang 

perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu 

tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu 
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waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 

2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil 

seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga 

Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota CIrebon atau setidak-

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, 

kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, perbuatan mana 

dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :  

- Bermula Terdakwa  I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA 

SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. 

SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan 

saudara PEGI Als PERONG  pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 

sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan 

Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota 

Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur 

dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya setelah 

meminum-minuman keras lalu sekitar jam 20.30 Wib mereka para 

Terdakwa, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara 

ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul 

nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon 

dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada 

masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor 

Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC; 

- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut 

sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota 

Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC tiba-tiba pada sekitar 

jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang 

membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan 

sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning yang ditemani oleh 

saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai 

Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SMPN 11 Jl. 

Perjuangan menuju arah Sumber, lalu para Terdakwa, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI 
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dan saudara PEGI Als PERONG langsung melempari Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan 

menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai 

oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan 

diri, selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI Alias KOPLAK, 

saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, 

Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi Anak SAKA TATAL dengan 

mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai 

oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA 

dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai 

pendek, lalu setibanya di depan MAN 2 Cirebon, Sepeda motor Korban 

Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh 

Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan 

bambu mengenai helm kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil 

memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon 

dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA 

dengan mengendarai sepeda motor yang antara lain saksi Anak SAKA 

TATAL berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL 

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa 

V. SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda 

motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als 

KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON 

mengendarai sepeda motor merk Yamah Mio warna merah biru, 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor 

Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI mengendarai 

sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI 

Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan 

Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah 

Talun Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak 

VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI 

alias KOPLAK kemudian saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 
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menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu 

sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi Anak SAKA TATAL 

memukul mengenai muka bagian kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong 

sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian  Terdakwa 

I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher 

belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI 

Als TIWUL memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa 

III. JAYA Als KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak  sebanyak 1 (satu) kali 

mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL 

memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian 

dada, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 

sebanyak 1 (satu) kalimengenai muka korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai 

bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA 

WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher 

belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada 

bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als 

PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Anak VINA dipukul oleh 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan 

bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG 

dan DANI memukul dengan tangan kosong kearah tubuh korban Anak 

VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG 

dibawa naik sepeda motor dan korban Anak VINA, dibonceng oleh saksi 

EKO RAMADHANI, sedangkan sepeda motor korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi Anak 

SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju ke lahan kosong 
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dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. 

Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya 

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan 

Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI 

SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher 

belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI 

Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali 

mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON  memukul dengan 

tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, 

Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan 

kosong mengenai  muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN 

memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai 

kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala 

dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian 

pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul 

dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL  memukul bagian muka 

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai 

ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban 

Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 

Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek 

berbentuk pipa ketubuh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan 

Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek 

kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, 

sementara  Korban Anak VINA dipukul dengan tangan kosong oleh saksi  

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA sebanyak 1 (satu) kali 

mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian Sdr. PEGI Als PERONG 

memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung 

sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan 

tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban Anak 

VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban Anak VINA tidak sadar 

kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als 
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ANDIKA, Sdr. ANDI, dan  Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban 

Anak VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, 

kemudian disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI 

KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, 

Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. 

EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI 

alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. 

Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA 

dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri 

Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar 

mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over 

Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan 

Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA setelah 

dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa 

dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA 

WARDANA  Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. 

PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI mengikuti dari 

belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, 

sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA dengan posisi 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas 

tengah jalan dan Korban Anak VINA dengan posisi terlentang 

dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan 

sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA; 

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA, Saksi Anak SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. 

PEGI Als PERONG menyebabkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY 
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RUDIANA dan Korban Anak VINA meninggal dunia sesuai dengan 

Visum Et Repertum :  

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal 

hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - 

laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah 

membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala 

berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, 

patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah 

tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian; 

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada 

tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil 

kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, 

dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar 

hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bawah kulit 

dada; 

2. Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal 

hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama 

VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 

16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat 

tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang 

atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada 

paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka 

pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah 

tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang 

secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan 

kematian; 

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi 

kanan dan punggung tangan kiri; 

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut 

kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan; 

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan 

hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan’ 

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO 
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-

undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Dan 

Kedua : 

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin 

KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. 

JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO  bersama-

sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin, saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa yang 

perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI 

dan saudara PEGI Als PERONG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 

2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan 

Agustus 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di 

lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 

di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya 

Kecamatan Kesambi Kota CIrebon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat 

lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut 

serta melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan 

mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara - cara sebagai 

berikut :  

-  Bahwa bermula Terdakwa  I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa 

II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, 

Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, 

Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA 

WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, 

saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG  pada hari Sabtu tanggal 

27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung  ibu NINING 

di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi 

Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur 

dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya setelah 

meminum-minuman keras lalu sekitar jam 20.30 Wib mereka para 

Terdakwa, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA 

WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, 
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saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di 

depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat 

mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan 

Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk 

mencari kelompok geng motor XTC; 

- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut 

sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota 

Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC tiba-tiba pada sekitar 

jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang 

membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan 

sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning yang ditemani oleh saksi 

LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda 

Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SPMN 11 Jl. 

Perjuangan menuju arah Sumber, lalu para Terdakwa, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias 

alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI 

dan saudara PEGI Als PERONG langsung melempari Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan 

menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai 

oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan diri, 

selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI Alias KOPLAK, saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. 

PEGI Als PERONG dan saksi Anak SAKA TATAL dengan mengendarai 

sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan membawa 

bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, lalu setibanya di 

depan MAN 2 Cirebon, Sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju 

ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama kawan-

kawannya tersebut terus mengejar Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan mengendarai sepeda motor 

yang antara lain saksi Anak SAKA TATAL berboncengan dengan 

Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk 

Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V. SUDIRMAN berboncengan 
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dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna 

hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan 

Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamah 

Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG 

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki 

Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda 

motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda 

motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak 

VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI 

kemudian saksi EKO RAMADHANI menendang sepeda motor yang 

dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga 

terjatuh, setelah itu saksi EKO RAMADHANI memukul dengan 

menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung 

sebelah kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian 

saksi Anak SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban 

Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 

Sdr. ANDI memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, 

kemudian Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul korban 

dengan tangan kosong mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL 

memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi 

sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als 

KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan 

tangan kosong sebanyak  sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, 

Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong 

sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, Terdakwa V. SUDIRMAN 

memukul dengan tangan kosong sebanyak  1 (satu) kali mengenai muka 

korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan 

menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, 

Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu 

mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan 
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menggunakan batu pada bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh 

korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu 

korban Anak VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, 

saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong 

kearah tubuh korban Anak VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA 

dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban Anak 

VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI, sedangkan sepeda motor 

korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang 

diikuti oleh saksi Anak SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju 

ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP 

Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan 

Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul 

dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, 

Terdakwa III. JAYA Als KLIWON  memukul dengan tangan kosong 

mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. 

SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai  

muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan 

tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan 

menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan 

menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan 

serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan 

saksi Anak SAKA TATAL  memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, 

setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada 

sebelah kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 

(satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul 

dengan batu kebagian kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA 
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sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan 

menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban Anak 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan 

menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri 

sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban Anak VINA 

dipukul dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

alias ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI 

Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai 

hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan 

menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga 

Korban Anak VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban Anak VINA 

tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA 

Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan  Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban 

Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang 

Korban Anak VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, 

kemudian korban Anak VINA dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 

disetubuhi secara bergantian dengan cara pertama saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK membuka celananya lalu memasukkan alat 

kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak VINA sehingga 

saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengeluarkan air mani dipaha kiri 

korban Anak VINA, lalu saudara DANI membuka celananya dan 

memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak 

VINA saudara DANI mengeluarkan air mani di paha korban Anak VINA 

yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, 

Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. EKA 

SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan cara yang sama yang 

dilakukan oleh saksi EKO RAMADHANI yang kesemuanya mengeluarkan 

air mani, sedangkan saudara PEGI alias PERONG hanya mencium dan 

memegang payudara korban Anak VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala 

bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang 

samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu 

dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, 

setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI 

membawa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA 

menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan 

cara Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh 
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Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik 

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA 

setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya 

dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI 

ADITYA WARDANA  Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor 

milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI 

mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya 

sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi 

RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan 

saksi EKO RAMADHANI meninggalkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY 

RUDIAN dan Korban Anak VINA dengan posisi Korban Anak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban Anak 

VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor 

milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas 

tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang 

menimpa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA; 

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum terhadap mayat korban Anak 

VINA Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal 

hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA 

perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan 

hasil pemeriksaan antara lain pada apus lubang kemaluan dan anus 

dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan; 

 Perbuatan Terdakwa I. Hadi Saputra Alias Bolang Bin Kasana, 

Terdakwa II. Eka Sandy Alias Tiwul Bin Muran, Terdakwa III. Jaya Alias 

Kliwon Bin Sabdul, Terdakwa IV. Supriyanto Alias Kasdul Bin Sutadi dan 

Terdakwa V. Sudirman Bin Suratno sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat 

Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan 

Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 8 Februari 2017 yang 

amarnya sebagai berikut: 

MENGADILI 

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa-I HADI 

SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa-II EKA SANDY alias 

TIWUL Bin MURAN, Terdakwa-III JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, 
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Terdakwa-IV SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Penasihat 

Hukum Terdakwa-V SUDIRMAN Bin SURATNO tersebut tidak diterima;  

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 

4/Pid.B/2017/PN Cbn atas nama Terdakwa-I HADI SAPUTRA alias 

BOLANG Bin KASANA, Terdakwa-II EKA SANDY alias TIWUL Bin 

MURAN, Terdakwa-III JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa-IV 

SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa-V SUDIRMAN 

Bin SURATNO tersebut; 

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya,  Penuntut Umum di 

persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang  sebagai berikut: 

Saksi 1. RUDIANA di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena masalah  meninggalnya  

anak  saksi yang bernama MUHAMAD RIZKY RUDIANA Alias Eky, Lk, 16 

Th, Pelajar, Alamat Perum Arum Sari Jl Albiasah IV No. 110 Ds. 

Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon dan Sdri. VINA, Pr, 16 Tahun, 

Pelajar, Alamat Jl Samadikun V Kel. Kesenden Kec. Lemahwungkuk Kota 

Cirebon; 

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 

sekitar jam 22.00 Wib di Jl Perjuangan Kp. Situgangga; 

- Bahwa saksi mempunyai 3  ( tiga )  orang  anak  yang pertama  adalah 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA (korban) dari perkawinan isteri pertama dan  

anak  yang kedua  dan ketiga dari perkawinan  yang kedua ; 

- Bahwa anak pertama saksi mengontrak di Majalengka dan ikut ibunya   

selama 5 ( lima ) tahun ; 

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan 

saksi mengetahuinya setelah menerima telepon dari AIPTU SULAEMAN 

(Polri)  dan menanyakan nama anak saksi dan setelah saksi jawab nama 

anak saksi tersebut selanjutnya AIPTU SULAEMAN tersebut 

memberitahukan bahwa anak saksi tersebut sekarang ada di RSUD 

Gunung Jati (Kamar Mayat) yang selanjutnya saksi dengan keluarga  

langsung berangkat menunju kamar mayat RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa setelah saksi sampai di RSUD Gunung Jati ternyata benar anak 

saksi tersebut sudah meninggal dunia yang berdasarkan informasi awal 
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karena kecelakaan tunggal di Jl. Fly Over (Jembatan Layang) Ds. 

Kecomberan Kab. Cirebon; 

- Bahwa saksi  melihat  kondisi  jenazah anak saksi hanya memakai celana 

panjang jeans warna biru tidak memakai baju  dalam kondisi fisik kepala 

(dahi) lunak, tangan sebelah kanan patah (bagian bahu), dadanya 

membiru, rahang mulut patah, gigi depannya habis; 

- Bahwa kemudian anak saksi dikebumikan pada tanggal 28 Agustus 2016 

jam 10.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Desa  Jatiwangi  Kecamatan 

Kadipaten Majalengka; 

- Bahwa saksi merasa curiga atas kematian anak, saksi tidak yakin kalau 

penyebabnya adalah karena kecelakaan; 

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 saksi 

mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi 

sepeda motor anak saksi merk Yamaha Xeon, warna hijau kuning  yang 

diamankan di Polsek Talun tersebut namun kemudian saksi semakin yakin 

bahwa penyebab kematian anak saksi bersama dengan temannya tersebut 

bukan karena kecelakaan karena kondisi fisik sepeda motor milik anak 

saksi tesebut tidak rusak parah; 

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 

10.00 Wib saksi bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman - teman 

anak saksi dan sekitar jam 14.00 Wib saksi menuju SMPN 11 dan disana 

bertemu dengan Sdr. AEP dan  Sdr. DEDE yang bekerja  pada tempat  

pencucian  mobil mereka menjelaskan  bahwa  pada   hari Sabtu tanggal 27 

Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib di Jln. Perjuangan Kp. Situgangga ada 

sekelompok  anak-anak  muda yang tergabung  dalam Geng Motor ribut-

ribut dan  saling  kejar- mengejar  antara  satu dengan lainnya dan salah 

satu ciri di dahinya ditempel  tensoplas; 

- Bahwa sebelum melakukan  pengejaran  terjadi  lempar  batu lalu 

sekelompok  anak-anak  muda tersebut mengejar  ke arah  Jembatan  

Layang; 

- Bahwa kemudian  saksi  memperlihatkan  foto  sepeda  motor  milik  anak 

saksi   kepada Sdr. AEP dan  Sdr. DEDE, mereka  mengenalinya, lalu  

saksi  berpesan  dan meninggalkan nomor handphone kepada  mereka  

berdua  kalau  melihat lagi  anak-anak  muda yang  diduga  melakukan  

keributan  malam  itu agar  menelepon  saksi; 

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, Sdr. 

AEP menelepon saksi yang memberitahukan bahwa sekelompok anak-
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anak  muda  yang ribut-ribut pada malam kejadian  ada di lokasi di depan 

SMPN 11 Kota Cirebon; 

- Bahwa kemudian saksi  bersama dengan rekan - rekan saksi langsung 

mencari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama 

dengan rekan - rekan saksi berhasil mengamankan para pelaku yang 

sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 (delapan) 

orang; 

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Cirebon Kota 

untuk di interogasi dan dari  hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang 

melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya 

tersebut berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang sehingga selanjutnya 

saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian 

keberadaan ke 3 pelaku lainnya namun ke 3 pelaku tersebut sudah kabur 

dan tidak ada dirumahnya; 

- Bahwa yang saksi amankan yaitu Sdr. EKO RAMADHANI Als KOPLAK, Lk, 

26 Th, Alamat Jl Perjuangan Rt. / Rw. 03 / 10 Kel. Karyamulya Kec. 

Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa SUPRIANTO Als KASDUL, Lk, 19 Th, 

Alamat  Jl Perjuangan Karya Bakti Rt. / Rw. 03 / 10 Gg. Langgar Kel. 

Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa HADI SAPUTRA Als 

Bolang, Lk, 23 Th, Alamat  Jl. Perjuangan Karya Bakti Kec. Kesambi Kota 

Cirebon, Terdakwa EKA Als TIWUL, Lk, 23 Th, Alamat Gg. Karya Bakti Jl 

Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa SUDIRMAN Als 

PACEW, Lk, 20 Th, Alamat Jl. Perjuangan Kel. Karyamulya Kec. Kesambi 

Kota Cirebon, Terdakwa JAYA Als KLIWON, Lk, 23 Th, Alamat Jl. 

Perjuangan Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, Anak SAKA, Lk, 

15 Th, Alamat Gg. Karya Bakti Jl Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota 

Cirebon, ALDI namun dilepaskan karena tidak terbukti terlibat; 

- Bahwa  hari itu langsung  saksi  interogasi Terdakwa JAYA Als KLIWON 

dan dari keterangannya menjelaskan bahwa setelah sepeda motor anak 

saksi ditendang hingga terjatuh di lokasi fly over (jembatan layang) Talun 

lalu Sdr. Eko memukul anak saksi  dengan menggunakan bambu sebanyak 

2 (dua) kali; 

- Bahwa kemudian sekitar  jam 18.30 WIB saksi melaporkan kasus ini ke  

Unit  Reskrim Polresta Cirebon ; 

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jaya saat di interogasi bahwa yang 

pertama kali memukul anak saksi adalah Sdr. Eko dengan menggunakan 

bambu sebanyak 2 (dua) kali; 
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- Bahwa para pelaku berjumlah sekitar 11 orang mereka melakukan 

perbuatan tersebut secara bersama - sama memukuli korban dengan 

menggunakan bambu, samurai yang mengakibatkan kedua korban 

meninggal dunia dan selanjutnya para pelaku membuang kedua korban ke 

Jalan raya Fly Over (Jembatan Layang) tol Ds. Kepongpongan Cirebon 

(supaya seolah - oleh kedua korban tersebut korban kecelakaan) dan dari 

keterangan para pelaku sebelum menghabisi korban an. VINA tersebut 

para pelaku terlebih dulu memperkosa korban secara bergantian; 

- Bahwa dari keterangan para terdakwa dalam melakukan perbuatan 

tersebut para terdakwa menggunakan alat bantu berupa kayu bambu dan 

senjata tajam jenis samurai; 

- Bahwa saksi tidak menginterogasi semua terdakwa hanya terdakwa  

Sudirman dengan  terdakwa Jaya yang juga mengakui  karena faktanya  

sama;               

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa tidak ada 

tindakan kekerasan; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan karena 

kepunyaan anak saksi berupa: 

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih; 

- 1 (satu) buah switer warna biru dongker; 

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA; 

- 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99; 

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak 

merk Prapatan Rebel Strom of Metal; 

- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem; 

- 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;  

- 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam; 

- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang 

bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

tidak ada yang benar; 
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Saksi 2. WASNADI OTONG Bin( Alm) TARYA di bawah sumpah 

memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini  sehubungan   dengan 

meninggalnya  anak  perempuan saksi bernama  Vina; 

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah meninggal dunia setelah   

diberitahu oleh adik  ipar  saksi   bernama  SUPAIDIN dan mengatakan 

bahwa saat ini VINA berada di rumah sakit Gunung Jati Cirebon tepatnya 

berada di ruangan UGD (unit gawat darurat); 

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 28 

Agustus 2016, sekitar jam 01.30 Wib, di rumah saksi yang beralamat di         

Jl. Samadikun IV, No. 105, Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan 

Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung mengecek 

kondisi anak kandung saksi tersebut ke rumah sakit Gunung Jati Cirebon 

tepatnya berada di ruangan UGD (unit gawat darurat) setibanya disana 

saksi melihat anak kandung saksi bernama Sdri. VINA terkait alat bantu 

medis berupa saluran infus sedang di cabut / di lepas dari bagian tubuhnya 

dan kondisi terakhir bahwa anak kandung saksi  Sdri. VINA telah meninggal 

dunia; 

- Bahwa saksi melihat anak saksi menggunakan pakaian atas berwarna 

hitam polos (seperti dalaman / Tengtop) dan mengenakan terusan kaos 

berwarna putih bermotif bunga - bunga (terusan atasan tengtop) dan pada 

saat itu anak saksi tidak menggunakan pakaian bawah baik rok maupun 

celana dalam (bagian bawah telanjang tidak menggunakan pakaian); 

- Bahwa kemudian saksi melihat bagian wajah (muka) sebelah kanan 

mengalami luka memar serta di bagian wajah terdapat luka robek dan pada 

saat itu luka robek sudah dilakukan pengobatan medis (luka robek di 

bagian wajah sudah di jahit), serta kaki sebelah kanan / bagian tulang 

kering sudah terbungkus kain kasa dan terdapat alat batu seperti kayu 

(gips); 

- Bahwa dari keterangan dokter yang disampaikan kepada saksi bahwa kaki 

sebelah kanan Sdri. VINA remuk dan patah tulang dan tidak lama setelah 

melihat kondisi anak saksi meninggal dunia; 

- Bahwa kemudian saksi selaku orang tua kandung Sdri. VINA membawa 

jenazahnya pulang untuk di ke bumikan / dimakamkan; 
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- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sakit Gunung Jati Cirebon saksi 

bertemu dengan pihak kepolisian Polsek Talun Cirebon dan pihak 

kepolisian Sektor Talun Cirebon memberikan keterangan bahwa pada hari 

Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar jam 22.00 Wib, di Jalan Raya Fly 

Over (jembatan layang) Tol Ds. Kepongpongan Cirebon Sdri. VINA, Pr, 

Umur sekitar 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Samadikun Kec. 

Kejaksan Kota Cirebon mengalami kecelakan lalu - lintas tunggal bersama 

dengan teman dekatnya yang bernama Sdr. EKY; 

- Bahwa pada saat itu kondisi Sdr. EKY sudah meninggal dunia di lokasi  

kejadian tepatnya di sekitar wilayah hukum Polsek Talun Cirebon; 

- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu perhatian terhadap peristiwa yang 

dialami oleh Sdr. EKY dan kemudian pihak anggota Sektor Talun Cirebon 

memberikan keterangan bahwa ada Hand Phone milik korban Sdri. VINA 

yang diamankan oleh pihak Sektor Talun, apabila ada pihak keluarga akan 

mengambil barang berupa hand phone tersebut silahkan koordinasi dengan 

pihak sektor; 

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekitar jam 11.00 Wib, 

di Polsek Talun Cirebon tepatnya unit Laka Lantas Polsek saksi mengambil 

barang milik Sdri. VINA berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung 

Galaxy Type V (touch Scren) berwarna putih, lalu saksi sempat melihat 1 

(satu) Unit kendaran roda dua jenis Yamaha Mio, warna biru list kuning, 

untuk Plat Nomor tidak tahu, dan kendaraan tersebut saksi sempat 

mengenalinya dikarenakan kendaraan tersebut biasa digunakan / 

dikendarai oleh Sdr. EKY teman dekat Almarhum Sdri. VINA; 

- Bahwa saksi melihat kondisi kendaraan yang digunakan oleh Sdr. EKY 

tidak ada yang pecah / rusak baik lampu signal sen kanan dan kiri, serta 

kondisi Full Body tidak ada yang pecah maupun rusak, melainkan hanya 

ada goresan sedikit di bagian body motor sebelah kanan, namun 

dikarenakan tidak terlalu menghiraukan kejadian yang dialami oleh Sdri. 

EKY, saksi tidak konfirmasi pihak Polsek Talun terkait kejadian 

sebenarnya; 

- Bahwa saksi mendengar keterangan dari pihak Polsek Talun Cirebon pada 

saat di RS. Gunung Jati Cirebon bahwa pada saat di lokasi kejadian Sdr. 

EKY meninggal di tempat dan pada saat saksi melihat keadaan anak 

kandung saksi alamarhum Sdr. EKY sudah di bawa pulang oleh pihak 

keluarganya; 
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- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, sekitar jam 13.00 Wib, 

pada saat saksi berada di rumah saksi di datangi oleh pihak kepolisian dari 

Polres Cirebon Kota yang merupakan rekanan dari Sdr. RUDIANA (orang 

tua kandung Almarhum Sdr. EKY) dan menyarankan kepada saksi untuk 

datang ke Polres Cirebon Kota dikarenakan berdasarkan hasil penyelidikan 

pihak kepolisian Resor Cirebon Kota dan hasil olah TKP (tempat kejadian 

perkara) yang diduga laka lantas tunggal tersebut  ada kejanggalan terkait 

laka lantas tersebut; 

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pihak kepolisian mempunyai 

kesimpulan adanya dugaan tindak kekerasaan fisik serta adanya dugaan 

tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dikarenakan pada saat di 

tempat kejadian kondisi kendaraan tidak mengalami rusak fatal / rusak 

parah, serta keterangan Sdr. RUDIANA orang tua kandung Sdr. EKY 

melihat adanya dampak / luka memar di bagian tubuh Sdr. EKKY yang 

bukan di akibatkan luka laka lantas serta kondisi Sdri. VINA pada saat itu 

bagian bawahnya tidak menggenakan pakaian (telanjang) diduga ada 

indikasi tindakan lain selain dari dugaan laka lantas; 

- Bahwa saksi memberikan izin dilakukannya autopsi terhadap anak saksi 

Sdri. Vina dan pada saat pelaksanaannya saksi tidak berada dirumah; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA; 

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-

G313HZ, warna putih; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan 

dan keterangannya benar; 

Saksi 3. DODI IRWANTO bin DURAHMAN, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena masalah  meninggalnya  

anaknya rekan saksi bernama saksi Rudiana yang bernama MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als Eky, Lk, 16 Th, Pelajar, Alamat Perum Arum Sari Jl. 

Albiasah IV No. 110 Ds. Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon dan Sdri. 

VINA, Pr, 16 Tahun, Pelajar, Alamat Jl. Samadikun V Kel. Kesenden Kec. 

Lemahwungkuk Kota Cirebon; 

- Bahwa korban lainnya bernama Sdri. VINA diduga kekasih Sdr. MUHAMAD 

RIZKI RUDIANA, saksi tidak kenal dan belakangan diketahui alamatnya di 
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Kp. Samadikun Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, 

dengan kedua korban saksi tidak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 

sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Perjuangan Kp. Situgangga, saksi mengetahui 

setelah mendapat informasi dari Saksi Rudiana Kanit  Narkoba POLRESTA 

Cirebon yang merupakan komandan saksi sekitar jam 24.00 Wib;  

- Bahwa kemudian saksi dengan rekan menuju ke RS. Gunung Jati untuk 

memastikan dan benar setelah saksi di UGD saksi mendapatkan 

informasi MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY meninggal dunia akibat 

kecelakaan; 

- Bahwa setelah saksi Rudiana melihat luka yang dialami anaknya dengan 

rusaknya sepeda motor yang dipakai, saksi Rudiana  menduga anaknya 

meninggal dunia tidak  wajar dan bukan  karena  kecelakaan; 

- Bahwa  akhirnya saksi  bersama -  sama dengan rekan yaitu AIPTU  

RUDIANA, Bripka GUGUN dan Brigadir ANDI SAFRUDI melakukan 

penyelidikan disekitar TKP dan dua hari kemudian saksi mendapat 

informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia  akibat 

pengeroyokan yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jl. 

Perjuangan Kota Cirebon; 

- Bahwa kemudian pada hari  Rabu tanggal  31  Agustus 2016  sekitar jam 

16.30 wib ketika itu  Saudara AEP  menelepon ke saksi RUDIANA  bahwa  

Para terdakwa sedang kumpul-kumpul nongkrong didepan SLTPN 11 

Kota Cirebon, setelah dapat  informasi kami mempersiapkan surat 

perintah tugas dan Surat penangkapan; 

- Bahwa kemudian saksi bersama - sama dengan rekan yaitu AIPTU  

RUDIANA  Bripka GUGUN dan Brigadir ANDI SAFRUDIN melakukan 

pengamanan terhadap  8 (delapan) orang  yang  diduga  telah melakukan  

pengeroyokan hingga meninggal dunia yaitu Sdr. EKO, Terdakwa 

SUDIRMAN, Terdakwa SUPRIYANTO, Terdakwa HADI, Terdakwa JAYA, 

Terdakwa EKA, Sdr. SAKA dan Sdr. ALDI (hanya Sdr. ALDI yang tidak ikut 

melakukan  pengerokan sehingga dibebaskan);  

- Bahwa saksi  sudah mengecek  CCTV  yang ada di lokasi kejadian namun 

belum dibuka; 

- Bahwa saat  melakukan  pengamanan terhadap  para terdakwa  tidak ada 

tindakan  kekerasan atau  penganiayaan; 
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- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 

berupa: 

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih; 

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA; 

- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem;  

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 4. GUGUN GUMILAR bin WARBA, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena masalah  meninggalnya  

anak   dari rekan saksi bernama Saksi Rudiana yang bernama MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY, Lk, 16 Th, Pelajar, Alamat Perum Arum Sari Jl. 

Albiasah IV No. 110 Ds. Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon dan Sdri. 

VINA, Pr, 16 Tahun, Pelajar, Alamat Jl. Samadikun V Kel. Kesenden Kec. 

Lemahwungkuk Kota Cirebon; 

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 

sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Perjuangan Kp. Situgangga, saksi mengetahui 

setelah mendapat informasi dari Saksi Rudiana Kanit  Narkoba POLRESTA 

Cirebon yang merupakan komandan saksi;  

- Bahwa kemudian saksi melayat ke rumah Saksi Rudiana namun saksi 

tidak ikut ke RS Gunung Jati; 

- Bahwa setelah Saksi Rudiana melihat luka yang dialami anaknya dengan 

rusaknya sepeda motor Yamaha Xeon yang dipakai, Saksi Rudiana  

menduga anaknya meninggal dunia tidak  wajar dan bukan  karena  

kecelakaan; 

- Bahwa  kemudian pada hari  Rabu tanggal  31  Agustus 2016  pagi saksi 

ditelepon Saksi Rudiana lalu kami membentuk 1 (satu) tim yaitu AIPTU  

RUDIANA, Bripka DODI IRWANTO Bin  DURAHMAN dan Brigadir ANDI 

SAFRUDIN melakukan penyelidikan disekitar TKP yang pada akhirnya 

bertemu Sdr. Aep dan Sdr. Dede pegawai cuci motor yang berjarak 

kurang lebih 500 M dari fly over (jembatan layang Talun): 

- Bahwa tempat cuci motor tempat Sdr.Aep dan Sdr.Dede letaknya 

berdempetan dengan SLTPN 11 hanya berjarak gang saja lalu Saksi 

Rudiana memperlihatkan foto sepeda motor anaknya kepada Sdr.Aep dan 

Sdr.Dede dan dari mereka diperoleh informasi kalau pada malam kejadian 



 

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn 
 
 

telah terjadi keributan dan saling kejar-kejaran motor dan salah satu yang 

mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas (plester) di kening dekat 

alis; 

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Rudiana 

meninggalkan nomor Hp kepada Sdr. Aep dan Sdr. Dede; 

- Bahwa  sekitar jam 16.30 wib Saksi Rudiana mendapat telepon dari Sdr. 

Aep dan Sdr. Dede bahwa orang-orang yang disebutkan tadi sedang 

kumpul-kumpul; 

- Bahwa setelah mendapat  informasi tersebut Saksi Rudiana 

mempersiapkan surat perintah penyelidikan; 

- Bahwa kemudian saksi bersama - sama dengan rekan yaitu AIPTU  

RUDIANA,  Bripka DODI IRWANTO Bin  DURAHMAN dan Brigadir ANDI 

SAFRUDIN menuju SLTPN 11 dan melakukan pengamanan terhadap 8 

(delapan) orang  yang  diduga  telah melakukan  pengeroyokan hingga 

meninggal dunia yaitu Saksi EKO, Terdakwa SUDIRMAN, Terdakwa 

SUPRIYANTO, Terdakwa HADI, Terdakwa JAYA, Terdakwa EKA, Anak 

Saksi SAKA dan Saksi ALDI (hanya Saksi ALDI yang tidak ikut melakukan  

penggerokan sehingga dibebaskan); 

- Bahwa saksi bersama Saksi Rudiana menginterogasi Terdakwa Jaya dan 

Terdakwa Jaya mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan 

Para Terdakwa lainnya; 

- Bahwa saksi  sudah mengecek  CCTV  yang ada di lokasi kejadian namun 

belum dibuka; 

- Bahwa saat  melakukan  pengamanan terhadap  para terdakwa  tidak ada 

tindakan  kekerasan dan penyetruman dan saat interogasi saksi 

merekamnya; 

- Bahwa terhadap saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan 

dipersidangan berupa : 

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih; 

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 
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Saksi 5. SUROTO bin alm. WIROREJO, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini ada di persidangan karena ada 

perkara pembunuhan yang terjadi  pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 

2016 sekitar jam 22.30 Wib di Jl. Pangeran Cakrabuana diatas Fly Over 

Desa, Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon; 

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di Polsek Talun, saksi adalah 

mandor polisi yang tinggal di desa dekat Polsek Talun dan biasa 

membantu pekerjaan polisi; 

- Bahwa kemudian ada warga yang melintas di depan polsek talun 

memberitahukan bahwa di Fly Over (Jalan Layang) Ds. Kecomberan ada 

kecelakaan; 

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang piket yaitu Saksi 

Supardi dan Saksi Suja dengan menggunakan mobil sedan patroli 

mendatangi tkp laka lantas dan sesampai disana keadaan sudah ramai 

dan saksi melihat 2 (dua) korban sudah tergeletak di dekat pemisah tengah 

jalan di pinggir jalan; 

- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat korban laki - laki mengenakan kaos 

dan celana panjang jeans yang posisinya tergeletak telungkup tersebut 

masih memakai helm di kepalanya yang kemudian pada saat saksi 

melepaskan helm tersebut banyak darah yang menetes ke jalan, diwajah 

korban terdapat luka lebam, tangan sebelah kanan patah dan hidung 

mengeluarkan darah namun saksi tidak melihat adanya luka lecet akibat 

jatuh di aspal dan dalam kondisi tidak sadar; 

- Bahwa sementara untuk yang perempuan kondisi masih merintih 

aduh….aduh….mengenakan rok mini pendek dengan posisi tergeletak 

telentang dan saksi melihat  hidung mengeluarkan darah, kaki bagian 

kanan luka parah dengan luka terbuka seperti kena sabetan senjata tajam, 

tangan kanan patah dan pada saat itu rok mini perempuan tersebut 

tersingkap kebagian perut sehingga warga yang ada di sekitar tkp dapat 

dengan jelas melihat celana dalam korban; 

- Bahwa saksi melihat posisi celana dalam korban perempuan tidak dalam 

posisi yang sebenarnya karena tidak menutup semua alat kelaminnya 

sehingga saksi melihat ada kejanggalan (keanehan) lalu saksi 

menutupinya dengan jaket; 
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- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya 

mengangkat para korban ke mobil ranger yang selanjutnya korban di bawa 

ke RSUD. Gunung Jati; 

- Bahwa jarak antara korban + 1 meter sementara jarak korban dengan 

motor matic yang dikendarai sekitar 5 (lima) meter namun setelah motor 

dipindah posisinya ke pinggir jalan jaraknya menjadi 10 (sepuluh) meter; 

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya identitas diri pada kedua korban 

tersebut dan hanya menemukan 1 buah hp yang masih tersimpan di saku 

celana sebelah kanan korban laki - laki  yang kemudian saksi serahkan 

kepada Saksi SUJA: 

- Bahwa dari usia ke dua korban tersebut masih berumur sekitar + 17 (tujuh 

belas) tahun; 

- Bahwa saksi berada di tkp sekitar + 10 (sepuluh) menit dan setelah para 

korban di bawa ke RSU. Gunung Jati saksi membawa sepeda motor 

korban ke Polsek Talun; 

- Bahwa saat sepeda motor korban dikendarai ke Polsek Talun oleh saksi 

kondisinya secara normal, kunci masih ada di sepeda motor korban; 

- Bahwa saksi tidak melihat bekas rem namun di pembatas jalan ada bekas 

goresan seperti umumnya bekas motor terjatuh; 

- Bahwa selanjutnya informasi yang saksi dengar bahwa korban perempuan 

tersebut meninggal dunia pada saat di RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa kemudian saksi diminta oleh anggota polisi Polres Cirebon Kota 

untuk menunjukan lokasi kedua korban ditemukan; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 

helm, sepeda motor dan jaket; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

Saksi 6. SUPARDI, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa pada  hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar 22.30 Wib saat 

saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi mendapat laporan 

dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di di Jl. Pangeran Cakrabuana 

diatas Fly Over Desa, Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon; 

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara 

bersama Saksi Suja dan Saksi SUROTO (perangkat Desa Kecomberan) 
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dan pada saat tiba di lokasi sudah banyak warga masyarakat yang 

mengerumuni para korban lalu saksi dan Saksi Suja mengamankan lokasi 

dan mengatur lalu lintas sementara Saksi Suroto menugurus para korban; 

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban laki laki terlentang masih 

mengunakan helm berlumur darah di tubuh dan di aspal dan tidak bergerak 

sementara untuk korban perempuan masih merintih kesakitan, 

mengenakan rok yang tersingkap sehingga celana dalamnya kelihatan; 

- Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor berada di depan korban 

perempuan, jarak korban dengan motor sekitar + 10 meter; 

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke piket Laka Lantas 

Polres Cirebon dan melaporkan kejadian tersebut ke piket Patroli Polsek 

Talun; 

- Bahwa setelah itu datang piket Patroli yaitu Aiptu Tatang Saripudin, Aipda 

Muhammad Suhardi dan Bripka Endi lalu langsung 2 (dua) korban tersebut 

di naikan ke mobil patroli untuk di bawa ke Rumah sakit Gunung Jati 

Cirebon dan setelah ke 2 (dua) korban di bawa ke rumah sakit saksi 

kembali lagi ke Polsek Talun; 

- Bahwa saksi memperkirakan usia para korban sekitar +16-17 tahun; 

- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor 

yamaha Xeon warna biru langit dengan keadaan bagian body sebelah 

kanan dan spakbor depan lecet dan 1 (satu) buah helm warna merah yang 

pada saat itu masih di pakai oleh korban laki-laki; 

- Bahwa selanjutnya informasi yang saksi dengar bahwa para korban 

meninggal dunia pada saat di RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 

helm, sepeda motor dan jaket; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

Saksi 7. SUJA, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan 

saksi mendatangi tempat kejadian perkara di fly over (jembatan layang) 

Talun saat ada peristiwa yang semula Laka Lantas; 

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 

Wib saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi 
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mendapat laporan dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jl. 

Pangeran Cakrabuana diatas Fly Over Desa, Kecomberan Kec. Talun Kab. 

Cirebon; 

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara 

bersama KA SPKT Aiptu H. Supardi dan Saksi Suroto (perangkat Desa 

Kecomberan) dan pada saat tiba di lokasi sudah banyak warga masyarakat 

yang mengerumuni para korban; 

- Bahwa sampai di lokasi saksi melihat 1 (satu) korban laki-laki dan 1 (satu) 

korban perempuan tergeletak di median jalan sedangkan 1 (satu) unit 

kendaraan sepeda motor yamaha xeon warna hijau yang tergeletak dijalan 

sejajar dengan korban perempuan; 

- Bahwa kemudian Saksi Supardi langsung menelepon Patroli Polsek Talun, 

selang 10 (sepuluh) menit kemudian Aiptu Tatang Saripudin, Aipda 

Muhammad Suhardi dan Bripka Endi datang dengan kendaraan ranger; 

- Bahwa saksi melihat korban laki-laki telinga dan hidungnya mengeluarkan 

darah begitupula kepala bagian belakang serta tangan kanannya 

melengkung dan tidak bergerak sedangkan untuk yang perempuan hidung 

berdarah, kaki sebelah kanan bagian lutut berlubang dan kondisi masih 

merintih-rintih;  

- Bahwa usia para korban diperkirakan sekitar 16-17 tahun; 

- Bahwa saksi memindahkan sepeda motor korban ke pinggir jalan; 

- Bahwa selanjutnya saksi mengangkat para korban secara bersama-sama 

ke mobil ranger menuju RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa saksi bersama Aiptu Tatang berada di belakang mendampingi para 

korban sedangkan Aipda Muhammad Suhardi mengendarai mobil dan 

Bripka Endi di depan di sebelah kemudi; 

- Bahwa kemudian Saksi Supardi kembali ke Polsek Talun dengan 

mengendarai sedan patroli serta mengamankan barang bukti 1 (satu) unit 

sepeda motor Yamaha Xeon yang di bawa oleh Saksi Suroto; 

- Bahwa ketika sampai di RSUD Gunung Jati saksi bersama rekan 

mengantarkan para korban ke bagian IGD untuk dilakukan pemeriksaan 

secara medis dan dokter jaga menyatakan korban yang laki-laki telah 

meninggal dunia kemudian Aipda M. Suhardi, Aiptu Tatang dan Bripka Endi 

diantar ke kamar jenazah sedangkan saksi menunggu di IGD; 

- Bahwa ketika ditempat kejadian perkara saksi tidak menemukan identitas 

para korban hanya sebuah Handphone warna putih yang ditemukan Saksi 
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Suroto dan saksi juga tidak melihat ada ada pecahan helm, gesekan ban 

dan jejak rem; 

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga kalau korban laki-laki 

adalah anak Saksi Rudiana sedangkan korban perempuan identitasnya 

baru saksi ketahui setelah saksi ditelepon keluarganya sekira jam 04.00 

Wib yang memberi kabar korban bernama Vina beralamat di Jl. Samadikun 

Kota Cirebon; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 

helm, sepeda motor dan jaket; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu; 

Saksi 8. LIGA AKBAR CAHYANA Als GAGA AWOD Bin H. AHOB 

WARHOB, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saksi janjian dengan 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY melalui SMS untuk bertemu di 

Taman Kota Cirebon; 

- Bahwa sekitar 19.45 Wib saksi pergi menuju Taman Kota Alun-alun 

Cirebon dan sekitar jam 20.15 Wib saksi bertemu dengan MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri. Vina (Almh) dan saksi ngobrol-

ngobrol sambil merokok bersama MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY 

(Alm); 

- Bahwa MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri. Vina (Almh) 

adalah sepasang kekasih; 

- Bahwa kemudian sekitar 30 menit (tepatnya jam 20.45 Wib) MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri. Vina (Almh) meminta saksi 

untuk mengantarnya pulang kerumah di Arumsari Kec. Talun Kab. 

Cirebon;    

- Bahwa kemudian saksi mengantar MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY 

(Alm) dan Sdri. Vina, saksi menggunakan sepeda motor mio warna hitam 

sementara MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri. Vina 

menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna kuning hijau tosca; 

- Bahwa malam itu MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm)  

mengenakan kaos lengan panjang sedangkan Sdri. Vina menggunakan 

jaket bertuliskan XTC; 

- Bahwa pada saat saksi melintasi Jl. Perjuangan Maja Asem Kec. Kesambi 

Kota Cirebon tepatnya di depan SMPN 11 sekitar jam 21.15 Wib ada 

beberapa orang anak muda sedang mengobrol dan melempari saksi dan 
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MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri. VINA (alm) dengan 

menggunakan batu sambil  teriak (WOY WOY) lalu saksi dan MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Sdri.VINA (alm)  kabur  karena 

dikejar  oleh  mereka dengan menggunakan sepeda motor; 

- Bahwa ketika dikejar saksi belok kanan  ke gang sebelah sekolahan MAN 

2 (Madrasah Aliyah Negeri) sedangkan MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als 

EKY (Alm) dan Sdri. VINA (Almh) terus dan dikejar oleh gerombolan anak 

muda tersebut dan saksi tidak tahu lagi setelah itu; 

- Bahwa saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang 

mengejar saksi diantaranya Terdakwa Rifaldi Als Ucil melalui BBM dan 

karena dulunya Terdakwa Rifaldi Als Ucil mantan anggota XTC tapi 

sekarang tidak aktif lagi dan Terdakwa Supriyanto namun terhadap 

Terdakwa Supriyanto saksi hanya mengenal wajah kalau namanya saksi 

baru tahu setelah diberitahu pihak kepolisian saat saksi dimintai 

keterangan; 

- Bahwa saksi bukan anggota XTC tapi saksi pernah diajak MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) berkumpul dengan anggota XTC; 

- Bahwa dari pengejaran tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan 

berdiam di rumah selama + 25 menit setelah itu keluar lagi berkumpul 

bersama teman-teman di depan SMAN 4; 

- Bahwa ketika sedang bersama teman-teman saksi mendapat telepon dari 

teman yang mengabarkan MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) 

dan Sdri. VINA (Almh) mengalami kecelakaan dan sekarang berada di 

RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama teman-teman 

pergi menuju RSUD Gunung Jati dan melihat MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA Als EKY (Alm) di kamar jenazah; 

- Bahwa saksi melihat kondisi MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) 

mengalami luka di kepala, tangannya patah dan pipi kanannya bengkak 

sedangkan Sdri. VINA (Almh) tangannya patah, luka di mulut dan di 

wajah; 

- Bahwa ketika saksi berada di kamar jenazah teman saksi yang bernama 

Lutfiah Habib Dinata mendapat pesan BBM dari Saksi Rifaldi Als Ucil yang 

mengatakan “ Mampus Eky Mati” dan diperlihatkan kepada teman-teman 

saksi lainnya; 
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- Bahwa terhadap bbm tersebut saksi tidak dibalas karena saat itu saksi 

tidak menghiraukannya dan sekarang bbm tersebut saksi tidak tahu lagi 

karena saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Lutfiah Habib 

Dinata; 

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) 

sejak bulan April 2016 dan Sdri. Vina (Alm) dikenalnya sejak bulan Juli 

2016; 

- Bahwa saksi sering menginap dirumah MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als 

EKY (Alm) di Arumsari; 

- Bahwa setelah kejadian malam itu saksi tidak bercerita kepada Saksi 

Rudiana ayah MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) karena 

merasa takut; 

- Bahwa atas inisiatif sendiri akhirnya saksi bercerita tentang di malam 

kejadian kepada ayah MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm); 

- Bahwa saat memberikan keterangan di kepolisian saksi tidak dipengaruhi 

oleh siapapun; 

- Bahwa  saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 

berupa helm, sepatu, sepeda motor dan jaket korban Eky; 

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 9. MUHYIDIN, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini ada perkara peganiayaan dan 

pemerkosaan yang menyebabkan meninggalnya orang; 

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 

22.30 Wib saksi melihat 1 (satu) korban laki-laki dan 1 (satu) korban 

perempuan telentang dengan posisi kepala kearah Sumber yang berada 

disebelah kanan dekat pembatas jalan permanen di fly over Jl. Cakra 

Buana Desa Kecomberan Kec.Talun; 

- Bahwa saksi saat itu saksi sedang patroli di sekitar Perumahan Arumsari 

kemudian saksi mendapat telepon ada laka lantas lalu saksi bersama      

Sdr. Sartono dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kejadian 

perkara; 

- Bahwa sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat sudah ada Saksi 

Suroto, Saksi Supardi, Saksi Suja; 
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- Bahwa saksi melihat korban laki-laki berdarah dibagian telinga, bibir dan 

dahi bengkak, luka di punggung dan tangannya bengkok tapi patah atau 

tidaknya saksi tidak tahu serta tidak sadarkan diri sedangkan korban 

perempuan bagian lutut sebelah kanannya luka dan mengeluarkan darah, 

hidungnya berdarah dan  posisi celana dalamnya melorot (tidak sempurna 

letaknya) dan masih merintih-rintih kesakitan lalu saksi memerintahkan 

Saksi Suroto untuk menutupnya dengan jaket; 

- Bahwa posisi perempuan diatas laki-laki jaraknya + ½ (setengah)  meter, 

sepeda motor diatas posisi perempuan berjarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) 

meter; 

- Bahwa usia para korban diperkirakan sekitar 16 (enam belas) tahun 

awalnya saksi mengira 18 (delapan belas) tahun dan tinggi korban laki-laki 

+ 162 meter; 

- Bahwa kemudian saksi, Saksi Suroto, Aiptu Tatang mengangkat para 

korban ke mobil ranger menuju RSUD Gunung Jati namun saksi tidak ikut 

ke sana; 

- Bahwa saksi melihat korban laki-laki mengenakan celana jeans biru, kaos 

berwarna gelap tanpa alas kaki sedangkan korban perempuan 

mengenakan baju motif kembang dan rok tapi saksi tidak melihat helm di 

tempat kejadian; 

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi Suroto bercerita kepada 

saksi bahwa ia yang membuka helm supaya tujuannya korban tidak 

tercekik; 

- Bahwa setelah para korban diangkat saksi melihat ada 2 (dua) titik darah 

yang mengenang; 

- Bahwa saksi tidak menemukan identitas para korban hanya ada 

handphone namun saksi hanya di infokan saja; 

- Bahwa saksi mendapat informasi korban yang laki-laki meninggal di 

rumah sakit sedangkan korban perempuan meninggal sekitar jam 4 

(empat) - 5 (lima) pagi; 

- Bahwa pada pagi harinya saksi baru tahu korban laki-laki adalah anak 

Saksi Rudiana sedangkan Sdr. Vina orang Samadikun; 

- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dipakai korban mengalami 

goresan di body motor 20-30 cm, pecah di sepatbor, stang motor bengkok 

sedikit; 
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- Bahwa saksi melihat di marka yang tingginya + 20 cm ada cat warna hijau 

yang menempel; 

- Bahwa pada malam itu saksi juga menemukan potongan daging sedikit di 

baut tiang PJU tapi saksi tidak tahu apakah diambil atau tidak; 

- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas benturan sepeda motor di tiang PJU; 

- Bahwa pada tanggal 1 September 2016 saksi mendapat informasi dari 

Ipda Imanudin bahwa kejadian yang sebenarnya adalah korban M. RIZKY 

RUDIANA dan VINA DEWI ARSITA adalah korban pengeroyokan dan 

pemerkosaan para pelaku tersebut. Adapun Identitas pelaku 

pengeroyokan dan pemerkosaan terhadap korban M. RIZKY RUDIANA 

dan VINA DEWI ARSITA yaitu : tersangka JAYA, SUPRIYANTO, EKA 

SANDI, HADI SAPUTRA, EKO RAMADAN , SUDIRMAN dan SAKA (yang 

tertangkap) dan tersangka DANI, ANDIKA, ANDI dan PEGI ALS PERONG 

(DPO) ; 

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2016 sekitar + jam 24.00 Wib 

saksi bersama Aiptu Suparman, Saksi Suja, Saksi Imanudin dari Polres 

Kota Cirebon ditemani 2 tersangka yang saksi tidak ingat lagi siapa 

menuju  tempat kejadian perkara di fly over Talun; 

- Bahwa pada malam itu saksi menanyakan kepada ke-2 tersangka di 

dalam mobil apa yang dilakukan para pelaku dan kenapa meninggalkan 

para korban di fly over dan dijawab oleh salah 1 (satu) tersangka tanpa 

paksaan bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan di 

belakang Showroom lalu memperkosa korban perempuan setelah itu 

membawa para korban ke fly over Talun untuk menghilangkan jejak 

terhadap jawaban tersebut tersangka lainnya mengiyakan; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Xeon, 

warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, jaket, handphone dan kaos warna hitam; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 10. TAUFIK, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar + jam 22.00 Wib 

saksi, Sdr. Tunggal, Sdr. Agus, Saksi Yudo sedang piket di Polres Kota 
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Cirebon kemudian saksi menerima telepon dari Saksi Supardi yang 

bertugas di Polsek Talun mengabarkan ada laka lantas di fly over Talun; 

- Bahwa kemudian saksi, Sdr. Tunggal, Sdr. Agus, Saksi Yudo ke Polsek 

Talun menemui Saksi Supardi untuk mengkonfirmasi tempat kejadian 

perkara;  

- Bahwa Saksi Supardi menerangkan para korban sudah di bawa ke RSUD 

Gunung Jati; 

- Bahwa saksi kemudian mengambil foto barang bukti berupa sepeda motor 

korban dan identitas masih “X” lalu menuju UGD RSUD Gunung Jati; 

- Bahwa di UGD RSUD Gunung Jati saksi melihat korban yang perempuan 

sedang ditangani oleh dokter dan dari keterangan asisten dokter saksi 

mendapat informasi kaki kiri korban perempuan patah sementara korban 

laki-laki di kamar jenazah; 

- Bahwa kemudian saksi menuju kamar jenazah dan melihat korban laki-laki 

sudah tidak mengenakan baju dan luka yang dialami yaitu tangan 

kanannya patah dan dibagian siku ada luka terbuka, pelipis kiri luka, 

telinga kiri mengeluarkan darah; 

- Bahwa saksi tidak melihat luka di bagian badan maupun belakangnya  

dan  tidak memperhatikan bagian kaki; 

- Bahwa saksi juga tidak melihat ada luka bekas tusukan; 

- Bahwa saksi baru mengetahui identitas para korban keesok harinya dan 

mendengar korban Vina meninggal dunia; 

- Bahwa usia para korban diperkirakan sekitar + 16 (enam belas) tahun; 

- Bahwa kemudian saksi ke tempat kejadian perkara dan bertemu dengan 

Saksi Suja dalam olah tempat kejadian perkara ada benturan berupa 

goresan di medan jalan yang patah-patah jaraknya sekitar 2 (dua) – 3 

(tiga) meter dari para korban 5 (lima) meter sampai ke sepeda motor, 

gumpalan daging di tiang Penerangan Jalan Umum yang masih basah, 

ada noda darah dan goresan di jalan, diperkirakan para korban dari tiang 

PJU terpelanting 3 (tiga) meter; 

- Bahwa saksi tidak melihat ada pecahan apapun dan saksi yang membuat 

Sket tempat kejadian perkara yang diduga kecelakaan tunggal; 

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu dari rekan saksi yang bernama 

Sdr. Tunggal bahwa kejadian tanggal 27 Agustus 2016 tersebut adalah 

pembunuhan dan diserahkan ke Reskrim; 
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- Bahwa ketika saksi diperlihatkan barang bukti sepeda motor korban 

membenarkan sepeda motor tidak ada spion, tidak ada nomor polisi, ada 

bekas semen diban depan bagian besinya; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan 

dan keterangannya benar; 

Saksi 11. ABDUL PASREN, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 02 RW 10 di lingkungan tempat tinggal 

Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa Supriyanto, Terdakwa 

Sudirman dan  Saksi Eko Ramadani alias Koplak Bin Kosim sejak tiga 

tahun lalu; 

- Bahwa rumah saksi dekat dengan Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya dan 

Terdakwa Sudirman; 

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Babin Kamtibnas dan Pihak 

Kepolisian ada kejadian pembunuhan dan pemerkosaan di SMPN 11; 

- Bahwa kemudian saksi didatangi keluarga dari Terdakwa Hadi, Terdakwa 

Jaya,  Terdakwa Supriyanto, keluarga Saksi Eko Ramadani alias Koplak 

Bin Kosim, bapak pengacara (setelah diperlihatkan dipersidangan adalah      

pengacara dari Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa Supriyanto, 

Terdakwa Eka Sandy dan Saksi Eko Ramadani alias Koplak Bin Kosim); 

- Bahwa tujuan kedatangan mereka minta agar Terdakwa Hadi, Terdakwa 

Jaya, Terdakwa Supriyanto, Terdakwa Eka Sandy dan Saksi Eko 

Ramadani alias Koplak Bin Kosim dibebaskan dari kejadian yang diduga 

pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di SMPN 11 tapi saksi tidak 

mau; 

- Bahwa  keluarga Terdakwa Hadi datang bapaknya bernama Khasanah 

Alias Sanos dan ibunya bernama Umainah pada pagi hari, Ibu dari 

Terdakwa Hadi menangis dipangkuan saksi sambil meminta bantuan 

saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum; 

- Bahwa Pengacara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV datang pada 

siang hari dan keluarga Terdakwa Supriyanto datang orang tuanya; 

- Bahwa Pengacara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV meminta 

saksi untuk mengarang cerita agar membantu / meringankan Para 

Terdakwa; 

- Bahwa Pengacara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV pernah 

mendatangi rumah anak saksi yang bernama Santi yang letaknya 
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bersebelahan dengan rumah saksi dengan tujuan agar meminta Santi 

menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah; 

- Bahwa kedatangan para keluarga Terdakwa, keluarga Sdr. Eko Ramadani 

alias Koplak Bin Kosim dan pengacara Terdakwa I sampai dengan 

Terdakwa IV lebih dulu dari pada saksi dimintai keterangan di kepolisian; 

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kejadian di depan SMPN 11 dan 

saksi menegaskan bahwa pada malam kejadian Para Terdakwa tidak 

pernah tidur di rumah saksi hanya ketika menjelang 17 Agustus ada rapat 

dirumah saksi namun tidak menginap; 

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada rekonstruksi di sebelah rumah saksi; 

- Bahwa rumah saksi yang sebelah sudah dikontrakkan oleh kontraktor 2 

(dua) hari sebelum rekontruksi; 

- Bahwa saksi tidak pernah menjemput anak saksi yang bernama               

Saksi Mohammad Nurdhatul Kahfi dari kantor kepolisian; 

- Bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 anak saksi yang bernama               

Saksi Mohammad Nurdhatul Kahfi pulang ke rumah sekitar jam 21.00 Wib 

dan saat itu saksi belum tidur; 

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa sehari-hari perilakunya baik-baik 

saja selama ini; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Sudirman rajin beribadah, tidak 

suka minum – miuman keras dan merokok; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 12. MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi diperiksa di kantor polisi 2 (dua) kali; 

- Bahwa yang pertama tanggal 3 September 2016 yang kedua pada tanggal 

17 Oktober 2016 saksi diperiksa lagi di kepolisian dan merubah berita 

acara sebelumnya karena saksi merasa keterangan yang pertama harus 

diperbaiki karena saat itu saksi baru pulang kerja sehingga masih terasa 

lelah dan karena pada pemeriksaan yang pertama saksi didatangi oleh 

bapak dari Terdakwa Hadi dan mengharapkan saksi menerangkan seperti 

itu sebagai bentuk solidaritas; 

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa 

Supriyanto, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa Sudirman, Saksi Eko 
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Ramadani alias Koplak Bin Kosim dan saksi tidak kenal dengan Saksi 

Rifaldi Alias Ucil; 

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wib saksi 

bertemu dengan Sdr. Okta dan Terdakwa Hadi di depan SMPN 11; 

- Bahwa didepan SMPN 11 ada tempat pencucian motor dan kondisinya 

penerangannya cukup terang;  

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi menyuruh saksi membeli minuman 

keras jenis ciu lalu saksi bersama Sdr. Okta dengan sepeda motor saksi  

membeli minuman keras jenis ciu di daerah Kriyan: 

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib saksi dan Sdr.Okta kembali dan bertemu  

Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa 

Supriyanto, Terdakwa Sudirman, Sdr. Eko Ramadani alias Koplak Bin 

Kosim, Sdr. Udin, Sdr. Oji dan Sdr. Andry di depan warung Ibu Nining; 

-  Bahwa kemudian minuman keras jenis ciu dicampur fanta lalu diminum 

bersama-sama kecuali Terdakwa Sudirman kemudian Terdakwa 

Sudirman pulang dan setelah minum  saksi tidur di teras Ibu Nani; 

- Bahwa saksi minum hanya segelas saja sementara Terdakwa Hadi, 

Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa Supriyanto dan Saksi 

Eko Ramadani alias Koplak Bin Kosim minum sampai mabuk karena saksi 

melihat mata mereka memerah; 

- Bahwa selama saksi dan Para Terdakwa duduk di depan warung Ibu 

Nining yang sudah tutup tidak ada teguran dari Ibu Nining; 

- Bahwa saksi melihat di warung Ibu Nining ada beberapa sepeda motor 

yang terparkir yaitu Sepeda Motor  Supra, Sepeda Motor VIXION  dan 

lainnya ada  4 (empat) sepeda motor; 

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah sekitar + jam 21.00 Wib yang 

berjarak sekitar 50 meter dari warung Ibu Nining dan Bapak saksi yaitu    

Saksi Abdul Pasren masih terjaga lalu saksi bermain Play Station 

bersama keponakan; 

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wib 

saksi bangun tidur dan sekitar jam 10.00 Wib saat sudah berada di tempat 

kerja saksi mendengar dari teman ada kejadian laka lantas; 

- Bahwa hari dan tanggal tersebut dirumah saksi diadakan pengajian dan 

tidak ada diantara Para Terdakwa yang mengantarkan gorengan ke 

rumah saksi untuk pengajian dan saksi juga tidak ada mencuci motor 

bersama dengan Terdakwa Supriyanto; 
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- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wib saksi 

mengetahui ketika Para Terdakwa duduk – duduk di depan SMPN 11 lalu 

di amankan oleh kepolisian  karena saksi ikut membantu pihak kepolisian 

membawa motor salah satu Terdakwa dan setelah sampai di kantor polisi 

saksi pulang dan di beri ongkos; 

- Bahwa sepengetahuan saksi motor Terdakwa Hadi merknya Yamaha 

vixion dan Terdakwa Supriyanto merknya Honda Supra; 

- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Para Terdakwa tidur dirumah saksi 

pada malam kejadian; 

- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak meihat salah satu dari Para 

Terdakwa yang memakai tensoplas (plester) di wajahnya; 

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SMS oleh Terdakwa Sudirman 

mengenai ajakan untuk melakukan pengeroyokan; 

- Bahwa bapak saksi pernah cerita kepada saksi yaitu Saksi Abdul Pasren 

kalau keluarga Para Terdakwa mendatangi bapak saksi sehubungan 

dengan adanya kejadian tanggal  27 Agustus 2016 di depan SMPN 11 

yang di duga melibatkan Para Terdakwa; 

-  Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 13. TEGUH WIJAYA, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi sehubungan dengan perkara ini diperiksa di kantor polisi          

1 (satu) kali; 

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa 

Eka Sandy, Terdakwa Supriyanto, Terdakwa Sudirman, Saksi Eko 

Ramadani alias Koplak Bin Kosim dan saksi tidak kenal dengan Saksi 

Rifaldi Alias Ucil; 

- Bahwa saksi sering main Play station bersama Terdakwa Supriyanto 

setiap malam minggu; 

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 kegiatan yang saksi lakukan antara 

lain: 

- Jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB saksi melaksanakan PKL di Teja berlian; 

- Jam 16.40 WIB s/d 16.50 WIB nongkrong di depan SMPN 11  Kota 

Cirebon dan pada saat itu saksi ketemu dengan Terdakwa Supri, Hadi 

Saputra, Eka dan Okta; 
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- Jam 18.30 Wib saksi pergi ke warung ibu NINING dan pada saat itu 

saya ketemu dengan Terdakwa JAYA,  Terdakwa HADI,  Saksi KAFI,  

Sdr. UDIN, Saksi EKO, Terdakwa EKA, Terdakwa SUPRIANTO, Sdr. 

OKTA; 

- Jam 19.30 Wib saksi minum CIU bersama bersama dengan Terdakwa 

JAYA,  Terdakwa HADI,  Saksi KAFI, Sdr. UDIN, Saksi EKO, Terdakwa 

EKA, Terdakwa SUPRlANTO,  Sdr. OKTA;                                                                                 

- Jam 20.30 wib saksi sendirian pergi menggunakan motor supra X untuk 

menjemput Sdr. EPAM, untuk bergabung kewarung ibu  NINING   dan  

bertemu dengan Saksi KAFI, Sdr. UDIN, Saksi EKO, Terdakwa EKA 

Terdakwa SUPRIANTO, Sdr. OKTA; 

- Jam 21.00 Wib saksi bersama Sdr. EPAM. Terdakwa JAYA, Terdakwa  

HADI,  Saksi KAFI,  Sdr. UDIN, Saksi EKO, Terdakwa EKA, Terdakwa 

SUPRIANTO, Sdr. OKTA diusir oleh  Ibu NINING kemudian saksi 

bersama Sdr. EPAM menuju rumah Terdakwa HADI sedangkan teman 

lainnya terdiri dari Terdakwa JAYA, Terdakwa HADI, Sdr. KAFI, Sdr. 

UDIN, Saksi EKO, Terdakwa EKA, Terdakwa SUPRIANTO, Sdr. OKTA  

saksi tidak tahu kemana  mereka  pergi; 

- Jam 21.00 Wib jalan-jalan berdua bersama Sdr. EPAM ke jalan GSP 

Kota Cirebon menggunakan sepeda motor, sampai dengan jam 23.30 

Wib; 

- Jam 23.30 Wib saksi selesai jalan-jalan bersama Sdr. EPAM,  saksi 

pulang ke rumah Sdr. EPAM untuk menginap di rumah jam  23.00 Wib 

saya nonton TV SCTV dan tidur jam 00.30 Wib dan bangun jam 04.00 

WIB dan setelah itu saksi pulang ke rumah; 

- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat ada yang memakai 

plester/tensoplas di dahinya; 

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Sudirman pada malam itu; 

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi  mendengar ada korban pembunuhan 

di jalan tol; 

- Bahwa terkait dari kejadian pengeroyokan dan pemerkosaan terhadap 2 

(dua) korban sempat ada keluarga dari Terdakwa SUDIRMAN, Terdakwa 

EKA SANDI, Saksi EKO, Terdakwa HADI, Terdakwa SUPRIANTO dan 

pengacaranya yang di perkirakan ada 1 (satu) orang laki-laki meminta 

bantuan saksi untuk menerangkan yang saksi tidak ketahui faktanya, yang 

mana pada saat itu saksi di suruh merekayasa cerita atau kejadian (AGAR 
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SAYA MENGAKU BAHWA PADA HARI SABTU TANGGAL 27 AGUSTUS 

2016 JAM 21.00 WIB S/D JAM 23.00 ACARA BAKAR BAKARAN AYAM 

BERSAMA Terdakwa SUDIRMAN, Terdakwa EKA SANDI, Sdr. EKO, 

Terdakwa HADI, Terdakwa SUPRIANTO, Sdr. KAFI, Sdr. UDIN dan  

SETELAH ITU TIDUR DI RUMAH KONTRAKAN SDR. KAFI SAMPAI 

DENGAN PAGI HARI) dan waktu itu bapaknya Sdr. EKO mau ngasih 

amplop yang berisikan  uang akan tetapi pada saat itu saya menolaknya;  

- Bahwa pada  saat   itu  saksi juga di  datangi   oleh   pengacara   yang 

bernama  JOGI  dan  pada  saat itu saksi di suruh  mengaku bahwa  pada 

hari Sabtu tanggal  27  Agustus 2016  sekitar jam  21.00 WIB  sampai  jam 

23.00 wib saksi bersama Terdakwa SUDIRMAN, Terdakwa EKA SANDI, 

Saksi EKO, Terdakwa HADI, Terdakwa SUPRIANTO sedang  berada di 

rumah  Pak RT ; 

- Bahwa saksi pernah melihat foto para terdakwa pada saat diperiksa di 

facebook kondisinya seperti habis dipukuli; 

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti dipersidangan; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 14. ANDI SAFRUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi sehubungan dengan perkara ini diperiksa di kantor polisi          

sebanyak 2 (dua) kali pertama tanggal 1 September 2016 dan kedua 

tanggal  23 November 2016; 

- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan karena sehubungan dengan 

permasalahan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal  27 Agustus 2016 

sekira jam 23.00 Wib; 

- Bahwa awalnya pada tanggal  27 Agustus 2016 sekitar jam 24.00 Wib 

saksi yang sedang piket di Polres Kota di SMS Saksi Rudiana yang 

menginformasikan anaknya yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ada 

dikamar jenazah RSUD Gunung Jati karena kecelakaan tunggal; 

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Dodi Irwanto langsung ke RSUD 

Gunung Jati dan saksi melihat korban mengalami luka dibagian dada 

sebelah kanan seperti bekas tusukan benda tajam, pipi lebam, kepala 

bagian belakang banyak mengeluarkan darah; 

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Rudiana membawa korban pulang 

kerumah duka;  
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- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban          

Muhamad Rizky Rudiana dikubur di Majalengka; 

- Bahwa selain ada korban Muhamad Rizky Rudiana ada korban lain yang 

bernama Sdri. Vina yang pada saat kejadian dibonceng Muhamad Rizky 

Rudiana; 

- Bahwa Sdri. Vina juga meninggal dunia tapi saksi tidak tahun kapan 

waktunya karena saksi tidak melihat; 

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016  saksi Rudiana curiga 

atas luka-luka yang dialami anaknya seperti luka bekas tusukan dan 

kebiruan bukan karena kecelakaan dan sepeda motor tidak rusak hanya 

lecet saja, helm pecah dibagian belakang; 

- Bahwa kemudian saksi beserta 1 (satu) tim melakukan penyelidikan 

sekitar 500 (lima ratus) meter dari fly over Talun;  

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 saksi bersama Saksi 

Gugun dan Saksi Dodi diajak oleh saksi Rudiana mencari informasi di 

sekitar tempat kejadian perkara di Majaasem; 

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Aep dan Sdr. 

Dede dan menanyakan apakah waktu malam minggu melihat ada 

kejadian dan mereka melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter ada 

beberapa motor yang saling kejar-kejaran; 

- Bahwa saksi Rudiana memperlihatkan sepeda motor korban Muhamad 

Rizky Rudiana dan Sdr. Aep dan Sdr. Dede membenarkan kalau motor 

yang dikejar adalah motor yang diperlihatkan oleh saksi Rudiana; 

- Bahwa ciri-ciri salah satu pelaku memakai tensoplas di sekitar mata lalu 

saksi Rudiana meninggalkan nomor hanphonenya kepada Sdr. Aep dan 

Sdr. Dede; 

- Bahwa setelah itu saksi menuju ke perumahan garden mencari cctv tapi 

tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya; 

- Bahwa saksi sempat melihat ke fly over Talun dan disana ada bekas cat 

sepeda motor korban; 

- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib Sdr. Aep menelpon Saksi Rudiana yang 

saat itu masih ada di perumahan garden dan memberikan informasi anak-

anak yang mengejar motor korban Muhamad Rizky Rudiana sedang 

duduk-duduk; 
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- Bahwa kemudian saksi beserta 1 (satu) tim menuju kesana dan melihat 

ada 8 (delapan) orang yang salah satunya memakai tensoplas; 

- Bahwa sampai disana saksi beserta 1 (satu) tim turun dari mobil dan 

langsung mengamankan 8 (delapan) orang tersebut untuk dibawa ke 

Polres Kota; 

- Bahwa saat itu ada salah satu warga yang dimintai tolong untuk 

membawa motor ke-8 (delapan) orang tersebut; 

- Bahwa kemudian ke-8 (delapan) orang tersebut di interogasi di ruangan 

narkoba; 

- Bahwa dari hasil interogasi mereka mengakui telah melakukan 

pembunuhan serta pemerkosaan dan selanjutnya diserahkan ke reskrim; 

- Bahwa saat itu belum ada laporan, laporan baru ada setelah diserahkan 

ke reskrim namun saat pengamanan sepengetahuan saksi ada surat 

perintah yang dibawa oleh saksi Rudiana selaku Kanit; 

- Bahwa tidak ada kekerasan saat pemeriksaan interogasi para terdakwa di 

ruangan narkoba Polres Kota; 

- Bahwa terhadap korban Muhamad Rizky Rudiana dilakukan autopsi 

mayat dan saksi mendengar hasil autopsinya ada penganiayaan; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor korban, batu, 

bambu/kayu, jaket biru, handphone, kaos kaki di reskrim, helm; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan 

keterangannya tidak benar; 

Saksi 15. dr. RAHMA TIARANITA, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi  pernah melakukan pemeriksaan atas  pasien kecelakaan 

lalu lintas  pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 01.00 

Wib; 

- Bahwa saksi memeriksa  1  ( satu )  orang pasien yang  beridentitas  

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Lk, 16 Th, Pelajar, Alamat Perum Arumsari   

Jl. Albiasah IV No. 110 Ds. Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon di kamar  

jenazah  RS. Gunungjati  Kota Cirebon   pertama  saksi  tangani dalam 

keadaan sudah meninggal dunia; 

- Bahwa saat dipemeriksaan MUHAMAD RIZKY RUDIANA, memakai kaus 

lengan pendek, warna hitam, pada bagian depan kiri terdapat logo segi 

lima, berwarna hitam dan putih, pada bagian belakang bertuliskan " WAR 
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MAPLE * berwarna putih, merk 99 Ukuran S, Celana panjang, bahan 

jeans, warna biru, pada bagian depan terdapat tiga buah kantong, isi 

kososng, dan pada bagian belakang terdapat dua buah kantong, isi 

kosong merk ROCK ANTHEM, celana pendek, motif kotak kotak, berwarna 

merah, putih dan coklat, merk PRAPATAN L.EBEL, pada bagian samping 

terdapat dua buah kantong, isi kantong, sepasang sepatu, warna biru 

dasar tua, motif berwarna putih Merk NIKE ukuran empat puluh dua, 

sepasang kaos kaki warna hitam pada kaos kaki tampak berlubang pada 

bagian tumit; 

- Bahwa kemudian saksi meminta petugas untuk membuka pakaian korban; 

- Bahwa sudah terjadi kaku mayat terdapat pada lengan dan tungkai belum 

lengkap, mudah dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung, warna 

merah keungguan, hilang dengan penekanan, kulit perut kanan bawah 

belum tampak warna biru kehijauan, seorang laki-laki, warna kulit sawo 

matang, gizi cukup, panjang badan seratus delapan puluh sentimeter; 

- Bahwa MUHAMAD RIZKY RUDIANA bentuk rambut  kepalanya  lurus,  

warna  hitam,  panjang  tujuh  belas sentimeter, alis warna hitam, tumbuh 

lebat, panjang satu centimeter, bulu mata warna hitam, tumbuh lebat, 

panjang nol koma lima centimeter, kumis warna hitam, tumbuh lebat, 

panjang nol koma lima centimeter, janggut tidak ada, rambut ketiak warna 

hitam, tumbuh jarang, panjang satu centimeter, rambut kemaluan warna 

hitam, tumbuh lebat, panjang tujuh centimeter, rambut tungkai warna 

hitam, tumbuh lebat, panjang satu centimeter, mata kanan dan mata kiri 

terbuka nol koma lima centimeter, selaput kelopak mata kanan dan kiri 

pucat, tirai mata kanan dan kiri warna coklat, teleng mata kanan dan kiri 

berbentuk bulat, diameter nol koma lima centimeter, hidung bentuk 

simetris, tampak keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung, 

telinga bentuk simetris, dari lubang telinga kanan tampak keluar cairan 

berwarna merah, lubang telinga kiri tidak tampak kelainan, mulut terbuka 

satu centimeter, tidak tampak kelainan, Bibir warna coklat, tebal satu 

centimeter, Lidah tidak tergigit, tidak terjulur, Gigi geligi jumlah gigi tiga 

puluh satu, Gigi geraham besar ketiga kanan bawah tidak ada, Gigi seri 

pertama kiri atas patah, dari lubang kemaluan tidak tampak kelainan, dari 

anus tidak tampak kelainan; 

- Bahwa luka-luka yang dialami pada dahi, dua centimeter dari alis, pada 

garis tengah, terdapat luka  lecet, ukuran tujuh kali satu centimeter, warna 

kemerahan, pada dahi, sejajar alis, pada garis tengah, terdapat dua buah 

luka terbuka,  ukuran satu  koma  lima  kali  nol  koma  lima centimeter dan   
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nol koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima 

centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, sudut tumpul, 

terdapat jembatan jaringan, warna merah, pada pangkal hidung, pada 

garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima 

centimeter, warna kemerahan; 

- Bahwa pada kelopak atas mata kanan, satu centimeter dari garis tengah, 

terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima kali satu centimeter, warna 

kemerahan, pada pipi kiri, satu koma lima centimeter dari mata, satu 

centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar, ukuran sebelas kali 

sebelas centimeter, warna  kebiruan, pada dagu, nol koma lima centimeter 

di bawah bibir, mulai dari garis tengah ke arah kanan, terdapat 

sekumpulan luka lecet, luas lima kali lima centimeter, ukuran terbesar dua 

kali satu centimeter, ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima 

centimeter, warna kemerahan; 

- Bahwa teraba derik tulang pada rahang atas dan rahang bawah, pada 

leher satu centimeter dari pangkal leher, mulai dari garis tengah depan ke 

arah kanan, terdapat luka lecet, luas tujuh belas kali tiga betas centimeter, 

ukuran terbesar sebelas kali empat centimeter, ukuran terkecil satu  kali 

satu centimeter,  warna kemerahan; 

- Bahwa pada dada kanan, lima belas centimeter dari garis tengah, 

sembilan belas centimeter dari puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet, 

ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma lima 

centimeter, warna kemerahan, teraba derik tulang pada tulang lengan atas 

kanan, teraba derik tulang pada tulang hasta dan pengumpil kanan; 

- Bahwa pada lengan bawah kanan, lima belas centimeter siku kanan, satu 

centimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, terdapat sekumpulan 

luka lecet, luas tujuh kali enam centimeter, ukuran terbesar lima kali dua 

centimeter, ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima centimeter, 

warna kemerahan; 

- Bahwa pada punggung   tangan   kanan,   empat   centimeter   dari 

pergelangan tangan, pada garis .tengah belakang, terdapat luka terbuka, 

ukuran tiga koma lima kali satu centimeter, kedalaman satu koma lima 

centimeter, dasar otot, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan 

jaringan, warna merah; 

- Bahwa pada punggung tangan kanan, tiga centimeter dari pergelangan 

tangan, dua centimeter dari garis tengah belakang, pada lengan atas kiri, 

enam centimeter dari puncak bahu, tiga belas centimeter dari garis tengah 
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belakang ke arah luar, terdapat luka lecet, ukuran dua puluh delapan kali 

lima centimeter, warna kemerahan; 

- Bahwa pada pergelangan tangan kiri, pada garis tengah belakang, 

terdapat luka lecet, ukuran lima kali satu centimeter, warna kemerahan, 

pada punggung tangan kiri, tujuh centimeter dari pergelangan tangan, satu 

koma lima centimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, terdapat 

luka lecet, ukuran tiga kali nol koma lima centimeter, warna kemerahan;  

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat               

An. MUHAMAD RIZKY RUDIANA pada tubuhnya tidak ditemukan luka 

akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan 

punggung tangan kanan dan akibat dari apanya saksi tidak tahu; 

- Bahwa saksi melihat  waktu diperiksa pendarahan  dibagian  hidung  dan 

telinganya masih berjalan ; 

- Bahwa waktu  saksi  memeriksa  mata jenazah  keadaannya  masih  

terbuka;  

- Bahwa trauma tumpul artinya  luka-luka  bagian tepinya  tidak rata dan 

sudutnya tumpul; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti celana jeans warna biru merk Rock 

Anthem, celana pendek kotak-kotak, kaos hitam , sepasang kaos kaki dan 

sepatu nike; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; 

Saksi 16. dr. IHDA SILVIA, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi selaku dokter umum di Rumah Sakit Gunung Jati Kota 

Cirebon adalah sebagai tenaga medis fungsional sesuai kompetensi 

dokter umum; 

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 23.18 wib waktu itu 

saksi sedang jaga di rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon dan waktu itu 

mendapat dua orang korban dimana korbannya laki-laki dan perempuan 

dan pada waktu itu kedua korban langsung dibawa ke IGD dan dilakukan 

pengecekan, dr. RAHMA TIARANITA mengecek korban yang laki-laki dan 

saksi melakukan pengecekan terhadap korban perempuan; 

- Bahwa  pada saat dilakukan pengecekan korban yang laki-laki sudah 

meninggal dunia dan untuk korban perempuan masih hidup namun tidak 

sadarkan diri; 
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- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin 

perempuan  pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 01.00 

Wib; 

- Bahwa  saat itu tindakan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan keadaan 

umum, kesadaran, tekanan darah, denyut jantung,  pernapasan dan suhu 

tubuh, pemeriksaan fisik pada tubuh korban, pemberian oksigen, 

pemasangan cairan infus, pemasangan alat untuk menjaga jalan nafas, 

pemasangan alat untuk menyangga leher dan kepala, pemasangan alat 

untuk menjaga posisi tulang yang patah pada tungkai kanan, penyedotan 

lendir atau darah dari saluran pernapasan, konsultasikan kepada dokter 

spesialis bedah saraf dan diinstruksikan pemberian cairan untuk menjaga 

tekanan di dalam rongga tengkorak, obat penahan rasa sakit, dan obat 

untuk menurunkan produksi asam lambung dan pada saat itu saya tidak 

bisa melakukan tindakan lebih lanjut yaitu pemeriksaan ct-scan maupun 

pemasangan alat bantuan nafas karena kondisi pasien tidak stabil (tidak 

memungkinkan untuk transportasi ke ruang pemeriksaan radiologi) dan 

tidak didampingi pihak keluarga yang bertanggung jawab dalam hal ini 

adalah orang  tua korban untuk keperluan ijin tindakan lain; 

- Bahwa yang mengantarkan para korban ke rumah sakit adalah pihak dari 

kepolisian dan menjelaskan bahwa kedua korban ini adalah korban 

kecelakaan tunggal dengan identitas yang belum diketahui; 

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan: 

- Kesadaran: koma, dengan nilai empat dari skala lima belas; 

- Tekanan darah: tujuh puluh lima perempat puiuh empat milimeter air 

raksa; 

- Nadi: seratus empat puluh lima kali permenit; 

- Pernafasan: tiga puluh kali permenit; 

- Suhu: tiga puluh enam derajat Celcius; 

- Mata: selaput kelopak mata pucat, teleng mata berbentuk bulat, 

diameter teleng mata kanan dan kiri nol koma empat centimeter; 

- Dada: tampak penarikan pada dinding dada pada saat bernapas 

(retraksi retrosternal); 

- Paru-paru dan jantung: tidak tampak kelainan; 

- Perut: tidak tampak kelainan; 

- Anggota gerak: teraba dingin, bantalan kuku tampak berwarna 
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keunguan; 

- Luka-luka: 

- Pada kepala bagian kiri, terdapat luka memar, diameter lima 

centimeter, warna kemerahan, tampak bengkak, menimbul satu 

centimeter dari permukaan kulit; 

- Pada pelipis kanan, terdapat luka terbuka, dasar jaringan bawah 

kulit; 

- Pada dagu, dua centimeter dari bibir, pada garis tengah, terdapat 

luka memar, diameter tiga centimeter, warna kebiruan; 

- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, terdapat luka terbuka, 

ukuran lima belas kali satu centimeter, kedalaman empat 

centimeter, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, warna merah. 

Tampak tulang kering patah dan tampak perdarahan aktif; 

- Tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, kedua lubang 

telinga, dan mulut; 

- Tampak perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan; 

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Penunjang di Instalasi Gawat Darurat, 

yaitu: 

- Pemeriksaan laboratorium darah, dengan hasil: kadar protein 

pembawa oksigen dalam darah (hemoglobin) dan perbandingan 

jumlah sel darah merah terhadap volume darah 

(hematokrit) menurun, serta jumlah sel darah putih, jumlah sel 

darah merah, dan jumlah keping darah dalam batas normal; 

- Pemeriksaan rekam jantung (EKG), pada tanggal dua puluh 

delapan Agustus dua ribu enam belas, pukul satu lebih empat puluh 

lima menit, dengan hasil tidak terdapat aktivitas jantung; 

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul 

berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan, luka 

memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan, serta 

perdarahan aktif pada kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, dan 

mulut; 

- Bahwa dokter yang piket selain dr. RAHMA TIARANITA  adalah dr. 

TEGUH, hanya  mereka bertugas  menangani pasien masing-masing; 
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- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan apa penyebab matinya korban 

perempuan tersebut namun saksi bisa mengambil kesimpulan dari hasil 

pemeriksaan yang telah dilakukan sebagai berikut: 

- Ditemukan perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan; 

- Ditemukan adanya tanda-tanda renjatan kekurangan cairan (syok 

hipovolemik), berupa penurunan kadar protein pembawa oksigen 

dalam darah (hemoglobin), penurunan kesadaran, penurunan tekanan 

darah, peningkatan denyut jantung (nadi), selaput kelopak mata 

tampak pucat, kedua tangan dan kedua kaki teraba dingin; 

- Di Instalasi Gawat Darurat,pada pasien dilakukan pemberian cairan 

infus, pemantauan tanda-tanda vital, pemasangan alat bantu untuk 

menjaga jalan napas, pemasangan alat untuk menyangga kepala dan 

leher, pemasangan bidai pada tungkai kanan, pemberian oksigen, dan 

penyedotan lendir/darah dari saluran pernapasan. Pasien 

dikonsultasikan pada dokter Spesialis Bedah Saraf dan disarankan 

untuk pemberian cairan untuk menjaga tekanan dalam rongga 

tengkorak (manitol), obat penahan rasa sakit, dan obat untuk 

menurunkan produksi asam lambung; 

- Pada tanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu enam belas, pukul 

satu lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, pasien 

mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan pemijatan luar 

jantung paru (RJP); 

- Pasien dinyatakan meninggal pada pukul satu lebih empat puluh lima 

menit Waktu Indonesia Bagian Barat; 

- Di Instalasi Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan laboratorium 

darah, dengan hasil: kadar protein pembawa oksigen dalam darah dan 

perbandingan jumlah sel darah merah terhadap volume darah 

(hematokrit) menurun, serta jumlah sel darah putih, jumlah sel darah 

merah, dan jumlah keping darah dalam batas normal, serta 

pemeriksaan rekam jantung (EKG), pada tanggal dua puluh delapan 

Agustus dua ribu enam belas, pukul satu lebih empat puluh lima 

menit, dengan hasil tidak terdapat aktivitas jantung; 

- Bahwa korban perempuan dalam keadaan koma dan akhirnya meninggal 

dunia sekitar jam 01.45  WIB; 

- Bahwa ketika dilakukan  penyedotan darah dari mulut  untuk melancarkan 

pernapasan namun tidak dilakukan pemeriksaan jantung ; 
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- Bahwa korban perempuan diketahui identiasnya bernama VINA  setelah 

om-nya datang ke Rumah Sakit  Gunungjati Cirebon; 

- Bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawahnya jeans 

panjang warna biru dongker dan untuk mengobati lukanya saksi 

menggunting celananya tersebut;  

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polda Jabar di Rumah sakit berkaitan dengan 

perkara ini pada tanggal 17 Oktober 2016;  

- Bahwa saksi mengeluarkan visum pada tanggal 17 Oktober 2016 

berdasarkan rekam medik pemeriksaan tanggal 27 Agustus 2016; 

- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti berupa pakaian  yang saat  itu 

dipakai korban saat saksi memeriksa; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; 

Saksi 17. ACHMAD SAEPUDIN bin MURIP, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sudirman, Terdakwa Supriyanto, 

Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa Hadi, Saksi Eko karena 

teman 1 (satu) kampung beda RT; 

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Sudirman, Terdakwa 

Supriyanto, Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa Hadi, Saksi 

Eko pada tanggal 27 Agustus 2016; 

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 

awalnya sekira pukul 07.30 Wib berangkat kerja sampai dengan pukul 

16.00 Wib; 

- Bahw sampai dirumah sekira pukul 16.15 Wib lalu saksi istirahat sampai 

pukul 19.00 Wib; 

- Bahwa kemudian saksi di Bbm Saksi Eko yang isinya mengajak saksi 

untuk duduk-duduk di bengkel Bapak Toto; 

- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk di bengkel Bapak Toto dengan        

Saksi Eko dari jam 19.30 Wib sampai dengan 20.00 Wib; 

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.15 Wib saksi dengan Saksi Eko pindah 

ke depan warung Ibu Nining dan disana sudah berkumpul Terdakwa Hadi, 

Terdakwa Supriyanto, Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, saksi Kahfi, 

Saksi Epam, saksi Teguh, Saksi Oji, Saksi Afi dan Saksi Okta dan saksi 

melihat ada sekitar + 3 (tiga) motor terparkir disana ; 
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- Bahwa mereka sedang minum minuman keras jenis ciu sebanyak 3 (tiga) 

botol dan saksi serta Saksi Eko juga ikut minum; 

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib Ibu Nining menegur supaya pindah dari 

depan warungnya karena sudah malam; 

- Bahwa kemudian saksi, saksi Kahfi dan Saksi Eko pindah tempat ke Bi 

Ela sedangkan motor didorog saja karena jaraknya dekat lalu saksi tertidur 

sementara Saksi Eko pergi tapi saksi tidak tahu kemana; 

- Bahwa selama saksi duduk-duduk bersama para terdakwa saksi tidak 

tahu ada keributan;   

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib datang Terdakwa Supriyanto, Terdakwa 

Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa Hadi, saksi Kahfi, Saksi Oji dan 

Saksi Okta lalu kita semua pindah ke kontrakkan Saksi Abdul Pasren / 

saksi Kahfi dan tidur sampai jam 06.00 Wib; 

- Bahwa malam itu saksi Kahfi mengambil kunci dirumahnya lalu membuka 

pintu kontrakkan;  

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh bapak pengacara Jogi (pengacara 

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV) untuk menjelaskan kronologis 

kejadian pada malam tanggal 27 Agustus 2016; 

- Bahwa pada tanggal 28 September 2016 keluarga Saksi Eko menanyakan 

keterlibatan Saksi Eko dalam perkara pembunuhan dan dijawab tidak 

tahu;   

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 saksi diberitahu             

Saksi Agung telah terjadi perkara pembunuhan di belakang showroom di      

Jl. Perjuangan;  

- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan tidak ada paksaan 

dan saksi didampingi orang tua; 

- Bahwa pada malam itu saksi tidak memperhatikan apakah salah satu dari 

Para Terdakwa ada yang pakai tensoplas; 

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat kejadian perkara tidak ada 

dilakukan di  kontrakkan saksi Abdul Pasren karena saksi Abdul Pasren 

tidak membukakan pintunya; 

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan 

dan membenarkannya; 
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Saksi 18. YUDO PRASETYO, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa; 

- Bahwa saksi berprofesi sebagai polisi yang bertugas di Laka Polres Kota; 

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam saksi sedang piket lalu 

mendapat telepon dari Saksi Supardi dari Polsek Talun yang 

menginformasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Fly Over Talun; 

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Taufik sekitar jam 01.00 Wib 

menuju ke tempat kejadian perkara namun disana sudah tidak ada para 

korban lalu saksi menuju RSU Gunungjati dan bertemu dengan saksi Suja 

dan 4 (empat) orang lainnya yang membawa para korban ke rumah sakit; 

- Bahwa saksi melihat kondisi korban perempuan di UGD yang usianya 

sekitar + 18 (delapan belas) tahun dan belum ada identitas; 

- Bahwa korban perempuan hidungnya berdarah, kaki kanan patah 

sedangkan korban laki-laki telinga kanan mengeluarkan darah, tangan 

dan kaki kanan patah  selainnya luka lecet, pipi kanan lebam; 

- Bahwa saksi mengambil foto para korban dan melakukan olah tempat 

kejadian perkara di fly over Talun; 

- Bahwa saksi melihat ada goresan di aspal sepanjang 1,5 meter seperti 

bekas goresan besi, terdapat bekas darah pada 1 (satu) titik lainnya 

hanya berupa ceceran di posisi kearah Sumber, ada gumpalan daging di 

PJU (Penerangan Jalan Umum) yang letaknya di depan korban sebelum 

sepeda motor, bekas cat di trotoar, tidak ada pecahan helm maupun 

bagian dari sepeda motor dan bekas rem; 

- Bahwa kemudian saksi membuat sket kejadian dengan kesimpulan tabrak 

lari yang disaksikan perangkat desa kecomberan namun sket yang di BAP 

bukan yang saksi buat; 

- Bahwa sepeda motor korban mengalami rusak dibagian kap depan kanan; 

- Bahwa  pada tanggal 28 Agustus 2016 jam 08.00 Wib saat saksi lepas 

dinas, saksi Rudiana (orang tua korban Eky) datang ke Polres Kota 

Cirebon informasi ini saksi tahu dari saksi Taufik; 

- Bahwa saksi Rudiana (orang tua korban Eky) mengabarkan kasus ini 

adalah pembunuhan dan tersangkanya sudah tertangkap; 

- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi Rudiana (orang tua korban Eky) 

dan meminta identitas resmi korban An. MUHAMAD RIZKY RUDIANA; 
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- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Tim Polda Jabar datang ke Polsek 

Talun; 

- Bahwa saksi mengenali barang bukti antara lain baju hitam, helm, jaket 

hitam, sepatu nike, celana jeans, sepeda motor; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu; 

Saksi 19. PRAMUDYA WIBAWA JATI Bin SANUSI, di bawah sumpah 

memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, Sdr Eko namun tidak kenal 

dengan Sdr. Rifaldi; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 Wib 

saksi dijemput oleh Sdr. Teguh dengan sepeda motor supra bertemu 

dengan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Sudirman, Sdr. Saka Tatal,      

Sdr. Kahfi di warung Ibu Nining dan disana ada 3 (tiga) sepeda motor 

yaitu sepeda motor Vixion milik Terdakwa Hadi, sepeda motor Satria FU 

milik Sdr. Eko, sepeda motor Supra milik Terdakwa Supri; 

- Bahwa ketika saksi datang mereka sedang minum minuman keras jenis 

ciu yang dicampur big cola lalu saksi ikut minum juga; 

- Bahwa kemudian Ibu Nining marah kepada kita yang duduk di depan 

warungnya sehingga kita pindah tempat kerumah Terdakwa Hadi dan 

meneruskan minum yang tinggal sedikit lagi; 

- Bahwa jarak antara rumah Ibu Nining dengan rumah Terdakwa Hadi dekat 

sehingga sepeda motornya di dorong saja;  

- Bahwa saksi berada disana sampai kurang lebih jam 21.00 Wib dan saksi 

melihat yang minum minuman tersebut merasa pusing; 

- Bahwa kemudian saksi pergi dengan Sdr. Teguh untuk membeli gorengan 

dan nasi kuning dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Hadi lalu 

kembali lagi kerumah kontrakan Sdr. Kahfi sekitar jam 24.00 Wib dan 

disana sudah ada Para Terdakwa lalu tertidur dan saksi bangun jam 04.00 

Wib lalu pulang; 

- Bahwa saat kumpul-kumpul saksi tidak melihat ada seorang perempuan; 

- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu ada bakar ayam atau tidak; 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 saksi mendengar 

informasi dari uwa saksi bahwa telah terjadi kecelakaan dan berkaitan 

dengan kecelakaan tersebut Para Terdakwa tertangkap; 
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- Bahwa seminggu kemudian saksi didatangi pengacara sebanyak 4 

(empat) orang untuk menanyakan kejadian pada malam tanggal 27 

Agustus 2016; 

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti berupa sepeda motor 

Vixion milik Terdakwa Hadi, sepeda motor Satria FU milik Saksi Eko, 

sepeda motor Supra milik Terdakwa Supri; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan 

membenarkannya dan tidak keberatan; 

Saksi 20. RANA Als MANG PIYING Bin MUHAMMAD, di bawah sumpah 

memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hadi dan Terdakwa Eko; 

- Bahwa Terdakwa Hadi adalah keponakan saksi yaitu orang tua saksi 

beradik kakak dengan orang tua Terdakwa Hadi; 

- Bahwa rumah saksi dekat dengan para terdakwa dan sepengetahuan 

saksi para terdakwa baik-baik saja; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.45 Wib 

saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor 

dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki-laki yang juga mengendarai sepeda 

motor dan disana juga ada seorang perempuan yang berdiri di trotoar di 

fly over Talun diperkirakan usia mereka masih SMA kelas, perawakannya 

kecil dan tidak pakai helm; 

- Bahwa posisi mereka baru menanjak melewati 1 (satu) penerangan jalan 

umum (PJU); 

- Bahwa saksi saat itu sedang lewat mengendarai sepeda motor yang 

membawa beban dengan beban 1 ½ (satu setengah) kwintal sayuran 

bonteng dan kacang menuju Pasar Kali Tanjung jaraknya sekitar + 15 

(lima belas) Meter; 

- Bahwa ketika saksi balik lagi sekitar jam 23.00 Wib saksi tidak melihat 

apa-apa dan tidak ada pecahan kaca di aspal; 

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai tukang ojeg pada pagi harinya 

mendengar dari penumpang ditemukan seorang laki-laki dan seorang 

perempuan di bawah tol, saat itu saksi berpikir apa korbannya yang saksi 

lihat tadi malam; 

- Bahwa saksi berangkat dari rumah pada malam itu sekitar jam 22.30 Wib 

dan saksi tidak melihat ada bakar ayam yang dilakukan para terdakwa; 
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- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 Wib 

saksi melihat Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, 

Terdakwa Suprianto dan Terdakwa Sudirman ditangkap polisi; 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa ditangkap karena membunuh 

orang; 

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti berupa sepeda motor 

Vixion, sepeda motor Satria FU, sepeda motor Supra, sepeda motor mio 

putih; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan 

membenarkannya dan tidak keberatan; 

Saksi 21. SAKA TATAL Bin BAGJA, di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, Sdr. Eko namun tidak kenal 

dengan Sdr. Rifaldi; 

- Bahwa saksi dalam hal membantah semua keterangan yang ada di BAP 

karena keterangan tersebut diberikan dalam keadaan tertekan; 

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP keluar dari mulut saksi 

sendiri namun keterangan tersebut adalah keterangan Terdakwa 

Sudirman yang saksi dengar saat Terdakwa Sudirman diperiksa; 

- Bahwa  pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saksi berada di rumah 

dan sekitar jam 18.30 Wib saksi kerumah Sadikun, jam 20.00 wib pergi 

kerumah nenek Maud dan malam itu tidak bertemu dengan Para 

Terdakwa; 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib 

saksi, Terdakwa Hadi, Terdakwa Jaya, Terdakwa Eka Sandy, Terdakwa 

Suprianto, Terdakwa Sudirman dan Sdr. Aldi ditangkap polisi saat sedang 

duduk-duduk di depan SMPN 11; 

- Bahwa kemudian saksi menerangkan lagi pada hari Sabtu tanggal              

27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 Wib berada di rumah nenek dan 

minum-minuman keras yang dibelinya di terminal bersama Iwan, Ivan, 

Sadikun, Apri, Bolang; 

- Bahwa setelah saksi verbalisan Dodi, A, SH yang memeriksa saksi 

dihadirkan dipersidangan ternyata saksi membenarkan pemeriksaan 

dilakukan dengan didampingi Penasihat Hukum, kakak saksi yang 

bernama Selis serta dalam keadaan tanpa tekanan dan semua jawaban 

keluar dari mulut saksi; 
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- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti berupa sepeda motor 

Vixion milik Terdakwa Hadi, sepeda motor Satria FU milik Terdakwa Eko, 

sepeda motor mio putih milik Terdakwa Eka Sandy; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan menolak 

keterangan saksi dan keberatan; 

Saksi 22. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL, di bawah sumpah 

memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi tidak pernah di periksa sebagai saksi dalam perkara 

Terdakwa HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA dkk dan saksi 

tidak mengakui tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang di 

buat di Kepolisian Resor Kota Cirebon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa di Polres Kota Cirebon; 

- Bahwa  jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat di 

Kepolisian Resor Kota Cirebon bukan jawaban saksi; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa HADI 

SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA dkk; 

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti berupa Mandau milik saksi 

yang dijadikan barang bukti dalam perkara lain; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan menolak 

keterangan saksi dan keberatan; 

Saksi 23. EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM, di bawah sumpah 

memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa 

HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA dkk dan saksi  mengakui 

tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat di Kepolisian 

Resor Kota Cirebon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa; 

- Bahwa  jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat di 

Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah jawaban yang keluar dari mulut 

saksi namun hal itu dilakukan karena ada tekanan dan paksaan pada saat 

pemeriksaan; 

- Bahwa saksi hanya menjawab ya dan tidak tapi saksi tidak tahu cerita 

tersebut dari siapa; 

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti berupa sepeda motor 

Vixion milik Terdakwa Hadi, sepeda motor Satria FU milik saksi, sepeda 
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motor mio putih milik Terdakwa Eka Sandy, Honda beat milik Terdakwa 

Sudirman; 

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan menolak 

keterangan saksi dan keberatan; 

Saksi 24. AEP yang telah disumpah di Penyidik, dibacakan di persidangan 

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana 

pembunuhan dan atau pemerkosaan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 

27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 WIB pada saat Saksi nongkrong 

bersama Sdr. DEDE di warung kopi dan toko fotokopi di Jalan Perjuangan 

Majasem Kesambi Kota Cirebon melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk 

Yamaha XEON warna biru telor asin yang dikendarai 1 (satu) orang laki 

laki dengan menggunakan helm warna putih dan memakai jaket biru tua, 

biru muda putih bertuliskan XTC yang berboncengan dengan 1 (satu) 

orang perempuan yang menggenakan baju warna gelap dan rok pendek 

yang dilempari batu oleh sekelompok orang sedang nongkrong didepan 

SMPN 11 samping Showroom Mobil di Jalan Perjuangan Majasem 

Kesambi Kota Cirebon. Akan tetapi kedua orang yang dilempari tersebut 

tetap memacu kendaraannya. Selanjutnya melihat 4 (empat) orang laki-

laki dengan dengan mengendarai 4 (empat) unit kendraan R2 mengejar 1 

(satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha XEON warna biru telor asin 2 

(dua) kendaraan R2 yang mengejar memepet korban dari arah kanan dan 

kiri sedangkan 2 (dua) kendaraan R2 lainnya berada membuntuti  korban 

membuntuti  dari belakang salah satu orang yang memepet korban dari 

arah sebelah kiri membawa balok bambu memukulkan kearah 

pengendara 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha XEON warna biru 

telor asin akan tetapi pengendara yang dikejar tetap memacu 

kendaraanya ke arah sumber dan masih dikejar oleh 4 (empat) orang 

tersebut, tidak berapa lama Saksi bersama Sdr. DEDE pulang kerumah; 

- Bahwa orang yang mengejar 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha 

XEON warna biru telor asin yang dikendarai 1 (satu) orang laki laki 

dengan menggunakan helm warna putih dan memakai jaket biru tua, biru 

muda putih bertuliskan XTC yang berboncengan dengan 1 (satu) orang 

perempuan yang menggenakan baju warna gelap dan rok pendek sebagai 

berikut :  

1. 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha VIXION warna merah yang 

dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk, 
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berkulit hitam dengan disisir kerah samping dan membawa 1 (satu) 

bilah bambu;  

2. 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Suzuki Satria warna hitam pelak 

kuning  yang dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut 

keriting berbadan sedang dan berkulit hitam; 

3. 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha MIO warna Putih yang 

dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan sedang 

rambut lurus belah tengah dan berkulit sawo matang; 

4. 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha VEGA ZR  AIR BRUSH  

warna campuran yang dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri 

berbadan sedang, bertubuh pendek rambut lurus belah samping dan 

berkulit sawo matang; 

- Bahwa benar Saksi menjelaskan ada banyak orang dan kendaraan R2 

yang nongkrong ditempat tersebut dikarenakan tempat tersebut tempat 

tongkrongan anak - anak genk motor Monraker Cirebon; 

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jarak Saksi dan Sdr DEDE dari tempat 

anak - anak genk motor MONRAKER yang nongkrong di depan SMPN 11 

samping Showroom Mobil Jl. Perjuangan Majasem Kesambi Kota Cirebon 

sekira 50 Meter; 

- Bahwa terhadap 8 (delapan) orang foto saksi hanya mengenali sebagai 

berikut  : 

1. 1 (satu) foto 4 (empat) orang laki-laki yang berdiri dari kanan saksi 

hanya mengenali 2 (dua) dua orang yaitu orang yang berdiri paling 

kanan yaitu Sdr HADI yang mengendarai 1 (satu) Yamaha VIXION 

warna merah dan yang memukul pengendara motor Yamaha XEON 

warna telor asin dari arah kiri sambil dipepet dengan menggunakan 

bambu dan orang yang berdiri nomor 3 adalah Sdr. EKA yang 

menggunakan kendaraan Yamaha MIO warna putih yang memepet 

dari arah sebelah kanan; 

2. 1 (satu) foto 4 (empat) orang laki-laki yang berdiri dari kanan yang 

kenal yang berdiri nomor 2 dari arah kanan ke kiri Terdakwa 

SUPRIYANTO yang mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA VEGA ZR Air 

Brush yang membuntuti dari arah belakang, Sdr. EKO Als KOPLAK 

yang mengendarai kendaraan R2 merk Satria FU warna Hitam pelek 

kuning  yang membuntuti dari arah belakang sedangkan Sdr. UCIL 

ada nongkrong didepan SMPN 11 dan tidak ikut mengejar; 
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- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :   

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Satria FU warna Hitam No. Pol 

E-5277-BK saksi tidak mengenalinya; 

2. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha XEON warna kuning dan biru 

telor asin tanpa plat nomor yang dipakai korban yang kemudian saksi 

ketahui bernama Sdr. EKI yang berboncengan Sdri. VINA; 

3. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam orange No. 

Pol E-5218-BL saksi mengenalinya bahwa kendaraan tersebut sering 

nongkrong di depan SMPN 11 di samping Showroom Majasem 

Kesambi Kota Cirebon; 

4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA VIXION warna MERAH 

Hitam No. Pol E-4208-BL yang dikendarai oleh Sdr HADI untuk 

mengejar korban dan memepetnya dari arah sebelah kiri; 

5. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA MIO warna Putih No. Pol E-

2848-BJ yang dikendarai Sdr EKA untuk mengejar korban dan 

memepetnya dari arah sebelah kanan; 

6. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Smash warna Unggu Kuning 

No. Pol B-6247-PIK saksi mengenalinya adalah kendaraan yang sering 

nongkrong di depan SMPN 11 di samping Showroom Majasem 

Kesambi Kota Cirebon sepengetahuan saksi milik Sdr. EGI; 

- Bahwa benar Saksi menjelaskan diantara para anak tersebut Saksi 

mengenali 5 diantaranya yaitu anak atas nama EKA SANDY, 

SUPRIYANTO, JAYA Als KLIWON, HADI SAPUTRA Als BOLANG dan 

EKO RAMADHANI, kelima anak tersebut yang mengendarai sepeda 

motor dan mengejar kedua korban; 

- Bahwa benar Saksi sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong 

di tempat tersebut apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu 

nongkrong ditempat tersebut; 

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan 

pendapat Para Terdakwa keberatan dan tidak tahu; 

 Saksi 25. DEDE RISWANTO yang telah disumpah di Penyidik dibacakan 

dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.15 Wib 

saksi melihat terjadinya pengeroyokan di Jl. Perjuangan di dekat SMPN 

11 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon; 
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- Bahwa para pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap 

kedua korban dengan cara pada mulanya saya melihat para pelaku 

nongkrong di depan SMPN 11 lalu saya melihat kedua korban 

mengendarai motor dari arah utara Jl. Perjuangan menuju ke arah 

Sumber, saya melihat kedua korban berboncengan motor dan ada satu 

motor lagi yang jalan bersama kedua korban yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan yang berboncengan juga, kemudian ketika kedua korban dan 

kedua temannya yang berboncengan melewati rombongan para pelaku 

yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 tiba-tiba para pelaku 

melempari kedua korban menggunakan batu serta dan kedua temannya 

korban juga dilempari menggunakan batu namun kedua korban dan kedua 

temannya tidak kena lemparan dan masih bisa melarikan diri ke arah 

Sumber kemudian saya melihat para pelaku sekitar 4 (Empat) motor 

mengejar kedua korban lalu ketika sampai di depan MAN 2 Cirebon yang 

jaraknya sekitar 50 meter dari SMPN 11 saya melihat dua pelaku yang 

masing-masing mengendarai sepeda motor memepet kedua korban yang 

mengendarai motor Yamaha Xeon sehingga keduanya hampir tertangkap 

dan saya melihat ada pelaku yang memukul korban laki-laki 

menggunakan bambu mengenai kepala korban laki-laki yang pakai helm, 

namun kedua korban masih berhasil kabur ke arah Sumber kemudian 

para pelaku mengejar kedua korban dengan menggunakan sepeda motor 

ke arah Sumber, setelah itu saya tidak tahu kejadian berikutnya karena 

setelah melihat kejadian tersebut saya dan sdr. AEP langsung pergi 

karena takut kena sasaran;  

- Bahwa saya dan sdr. AEP melihat kejadian tersebut karena sedang 

berada di warung yang jaraknya sekitar 50 meter dan situasi sekitar 

sedang sepi karena sudah malam hari namun penerangan cukup jelas 

karena ada lampu penerangan jalan; 

- Bahwa saya tidak ingat semua karena kejadiannya sangat cepat dan 

malam hari, namun seingat saya para pelaku semuanya laki-laki yang 

masih berusia muda sekitar 20 tahun, pelaku yang memukuli korban 

dengan bambu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan ada salah 

satu pelaku yang terdapat luka ditutup perban pada alis kanan berkulit 

hitam; 

- Bahwa saat diperlihatkan pelaku saksi mengenali 1). sdr.EKA SANDY,   

2). sdr. SUPRIYANTO,  3). Sdr. JAYA Als KLIWON 4). sdr. HADI 

SAPUTRA als. BOLANG 5). Sdr. EKO RAMADHANI, kelima tersangka 

tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban; 
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- Bahwa Saya tidak ingat semua motor yang dipakai pelaku yang masih 

saya ingat yaitu Sdr. EKO RAMADHANI mengendarai sepeda motor 

Suzuki Satria FU warna hitam, Sdr. HADI SAPUTRA mengendarai sepeda 

motor Yamaha Vixion MERAH; 

- Bahwa Saya sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong di 

tempat tersebut apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu 

nongkrong ditempat tersebut;  

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan 

pendapat Para Terdakwa tidak benar dan keberatan; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dipersidangan 

sebagai berikut: 

dr. ANDRI NUR ROCHMAN, di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa  ahli adalah dokter spesialis forensik (Spf) dan telah bersertifikat 

pada tahun 2014; 

- Bahwa ilmu forensik yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan 

setelah kematian, juga bisa menyimpulkan akibat kematian dari segi 

kedokterannya; 

- Bahwa ahli dinas di RS. Bhayangkara Indramayu mendapat permintaan 

melakukan autopsi dari Polres Kota Cirebon; 

- Bahwa kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang salah 

satunya ahli; 

- Bahwa ahli melakukan autopsi terhadap korban Vina yang berusia                

+ 16 (enam belas) tahun dan dari hasil autopsi diketahui : 

- Pada lubang kemaluan terdapat sperma namun pada anus tidak ada 

sperma; 

- Tidak diketahui luka lama atau luka baru karena jenazah sudah 

membusuk karena sudah lebih dari 1 (satu) minggu; 

- Pipi bagian kanan terdapat bekas trauma tajam sehingga terdapat 

jahitan; 

- Punggung tangan bagian kiri terdapat trauma tajam berbentuk “V” 

dengan panjang kaki-kaki nol koma tiga centimeter dan nol koma empat 

centimeter; 

- Patah pada tulang tengkorak dasar, tulang kering, tulang tangan dan 

bagian pada paha kanan bagian belakang terdapat kemerahan; 
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- Adanya tanda-tanda trauma kematian tidak wajar pada korban; 

- Kematian karena trauma tumpul; 

- Bahwa pada bagian luar kepala tidak terlihat luka lecet namun tidak 

tampak luka dikepala korban bukan berarti tidak ada luka karena korban 

sudah membusuk; 

- Bahwa ahli sebelum melakukan autopsi mendapat keterangan terjadi 

pemerkosaan terhadap korban sehingga dilakukan pemeriksaan dibagian 

kemaluan korban dan ditemukan sperma namun pemeriksaan ini terbatas 

karena jenazah sudah membusuk; 

- Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap korban Vina diketahui ada 

pendarahan aktif yang keluar dari kemaluannya yang bukan darah 

menstruasi maupun aborsi hal ini diakibatkan benturan/tekanan yang 

kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan; 

- Bahwa ahli sendiri yang membawa sample sperma ke laboratorium 

Bhayangkari dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi sendiri yang 

mengambil dari laboratorium namun terhadap sperma tidak dilakukan tes 

DNA; 

- Bahwa saat kuburan korban Vina dibongkar ditemukan lipstick, minyak 

wangi boneka plastik, powder cempaka; 

- Bahwa sperma bertahan pada jenazah selama 2 (dua) minggu;  

- Bahwa yang dimaksud trauma tajam adalah luka terbuka / iris dan tepinya 

rata yang diakibatkan atas benda tajam sementara trauma tumpul luka 

tepinya tidak beraturan; 

- Bahwa yang dimaksud kematian wajar adalah kematian karena usia, 

karena penyakit dan sudah ada perawatan semantara kematian tidak 

wajar karena kecelakaan, pembunuhan dan lain-lain; 

- Bahwa kemudian ahli melakukan autopsi terhadap korban Muhamad 

Rizky Rudiana yang berusia + 16 (enam belas) dan ketika autopsi 

dilakukan tidak terdapat kaku dan lebam mayat karena sudah terjadi 

pembusukan dengan warna kehijauan dan kulit ari sudah terkelupas; 

- Bahwa lebam mayat terjadi setelah lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan 

kurang dari 8  (delapan) jam;  

- Bahwa lebam mayat terjadi muncul pertama kali dibagian bawah tubuh 

jenazah karena adanya gaya gravitasi; 
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- Bahwa saat kuburan korban Muhamad Rizky Rudiana dibongkar 

ditemukan plastik berisi kaos warna hitam, celana panjang, celana 

pendek, kaos kaki, sepatu; 

- Bahwa dari hasil autopsi diketahui: 

- Gigi seri pertama patah; 

- Dahi kiri luka terbuka dasar otot tidak mencapai tulang karena benda 

tumpul; 

- Dahi depan patah hingga ke rongga mata; 

- Tulang dasar tengkorak tengkorak patah; 

- Dikulit kepala tidak ada luka; 

- Tungkai kaki kiri diatas mata kaki luka terbuka; 

- Rahang kiri atas dan rahang bawah patah; 

- Lengan atas kanan derik / patah; 

- Dada bagian dalam kearah kiri sepanjang 3 cm dan kearah kanan 8 cm 

ada resapan darah karena pembuluh darah ada yang pecah sementara 

bagian luarnya memar tidak ada luka terbuka; 

- Kematian tidak wajar;  

- Bahwa pendapat ahli tentang korban yang mengalami laka lantas di jalan 

aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul; 

- Bahwa pendarahan pada hidung dan telinga yang dialami korban 

Muhamad Rizky Rudiana akibat patah tulang dasar tengkorak yang 

dialaminya; 

- Bahwa ahli mengenali barang bukti berupa kaos warna hitam, celana 

panjang, celana pendek, kaos kaki, sepatu; 

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu; 

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil Penuntut Umum 

mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:  

1. D O D I, A, S.H. di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang bertugas di Polda Jawa Barat yang 

memeriksa saksi Saka Tatal Bin Bagja; 

- Bahwa saksi Saka Tatal Bin Bagja di periksa 2 (dua) kali pertama tanggal 

16 September 2016 dan 16 Desember 2016; 
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- Bahwa selama pemeriksaan saksi Saka Tatal Bin Bagja didampingi oleh 

Penasihat Hukum, kakak saksi yang bernama Selis; 

- Bahwa saksi bertanya secara lisan satu persatu kepada saksi Saka Tatal 

Bin Bagja dan dijawab secara lisan satu persatu oleh saksi Saka Tatal Bin 

Bagja dan keluar dari mulut saksi Saka Tatal; 

- Bahwa selama pemeriksaan saksi Saka Tatal Bin Bagja tidak ada 

kekerasan dan tekanan; 

- Bahwa setelah pemeiksaan selesai saksi membacakan BAP yang telah 

dibuat dan dibaca lagi oleh Penasihat Hukum dan kakak saksi yang 

bernama Selis dan mereka tidak keberatan; 

- Bahwa saat diperiksa saksi Saka Tatal Bin Bagja dalam kondisi sehat; 

- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi Saka Tatal Bin Bagja tidak 

terdapat luka-luka bekas pukulan; 

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, anak saksi Saka Tatal Bin Bagja 

menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan; 

 2. AURA SHANTIAWAN,S.H., di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang bertugas di Polres Kota Cirebon yang 

memeriksa saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM ; 

- Bahwa saksi bertanya secara lisan satu persatu kepada saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM dan dijawab secara lisan satu 

persatu oleh Sdr. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM lalu 

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dalam 

ruangan berukuran 3x5 meter; 

- Bahwa selain saksi ada 7 (Tujuh) orang anggota lainnya termasuk Kanit, 

Sdr. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM  dan Para Terdakwa 

diruangan pemeriksaan tersebut; 

- Bahwa apa yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan keluar dari 

mulut Sdr. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM tanpa ada 

tekanan, paksaan dan arahan dari siapapun; 

- Bahwa pemeriksaan berlangsung selama + 1 (satu) – 2 (dua) jam; 

- Bahwa kondisi Sdr. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM saat 

ditanya jawabnya dalam keadaan sehat; 
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- Bahwa setelah pemeiksaan selesai saksi membacakan BAP yang telah 

dibuat dan dibaca lagi oleh Sdr. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin 

KOSIM dan tidak keberatan lalu ditanda tangani; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto yang diperlihatkan Penasihat 

Hukum Terdakwa HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA dkk ; 

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK Bin KOSIM maupun Penasihat Hukum Terdakwa I s/d IV 

menyatakan menolak dan keberatan; 

3. DEDI RUSTANDI, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang bertugas di Polres Kota Cirebon yang 

memeriksa sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL sebagai saksi 

dalam perkara Terdakwa HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA 

dkk dibantu oleh Arif Zainal Abidin; 

- Bahwa saksi RIFALDI ADITYA WARDANA alias UCIL diperiksa pada 

tanggal 1 September 2016 pukul 14.00 Wib; 

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan unit I ukuran 3x7 meter dan ada 

4 (empat) orang termasuk saksi diruangan tersebut; 

- Bahwa saksi bertanya secara lisan satu persatu kepada sdr. RIFALDI 

ADITYA  WARDANA alias UCIL dan dijawab secara lisan satu persatu 

oleh sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL lalu dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan; 

- Bahwa apa yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan keluar dari 

mulut sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL tanpa ada tekanan, 

paksaan, pukulan dan arahan dari siapapun; 

- Bahwa pemeriksaan berlangsung selama +  2 (dua) – 3 (tiga) jam; 

- Bahwa saat pemeriksaan sempat istirahat karena saksi maupun               

sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL ke kamar kecil; 

- Bahwa suasana saat pemeriksaan santai bahkan sdr. RIFALDI ADITYA  

WARDANA alias UCIL seperti orang yang tidak punya dosa; 

- Bahwa kondisi sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL saat ditanya 

jawabnya dalam keadaan sehat; 

- Bahwa setelah pemeiksaan selesai saksi membacakan BAP yang telah 

dibuat dan dibaca lagi oleh sdr. RIFALDI ADITYA  WARDANA alias UCIL 

dan tidak keberatan lalu ditanda tangani; 
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- Bahwa saksi pernah melihat foto yang diperlihatkan Penasihat Hukum 

Terdakwa HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA dkk di media 

sosial; 

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, saksi RIFALDI ADITYA  

WARDANA alias UCIL, Penasihat Hukum Terdakwa I s/d IV maupun 

Penasihat Hukum Terdakwa V menyatakan menolak dan keberatan; 

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan  

keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

Terdakwa I HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA; 

- Bahwa semua jawaban  yang ada di berita acara pemeriksaan di 

kepolisian keluar dari mulut Terdakwa sendiri namun semua isinya tidak 

benar karena  sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, 

penganiayaan  dan ancaman sehingga  terdakwa menuruti  kemauan  

penyidik; 

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa harus menjawab dengan 

meniru kata-kata yang sudah tertera dipapan tulis yang sudah 

dipersiapkan oleh polisi; 

- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf disetiap lembar berita acara dan 

menandatanganinya; 

- Bahwa Terdakwa   hanya  mengenali barang bukti  sepeda  Motor  Vixion 

milik Terdakwa, sepeda motor mio milik Terdakwa Eka Sandy, sepeda 

motor beat  milik Terdakwa Sudirman dan handphone Samsung hitam; 

Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN; 

- Bahwa semua jawaban  yang ada di berita acara pemeriksaan di 

kepolisian keluar dari mulut Terdakwa sendiri namun semua isinya tidak 

benar karena  sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, 

penganiayaan  dan ancaman sehingga  terdakwa menuruti  kemauan  

penyidik; 

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa harus menjawab dengan 

meniru kata-kata yang sudah tertera dipapan tulis yang sudah 

dipersiapkan oleh polisi; 

- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf disetiap lembar berita acara dan 

menandatanganinya; 
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- Bahwa Terdakwa   hanya  mengenali barang bukti  sepeda  Motor  Vixion 

milik Terdakwa Hadi, sepeda motor mio milik Terdakwa, sepeda motor 

beat  milik Terdakwa Sudirman dan hanphone samsung hitam; 

Terdakwa III JAYA  alias KLIWON Bin SABDUL; 

- Bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan di 

kepolisian keluar dari mulut Terdakwa sendiri namun  semua isinya tidak 

benar karena  sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, 

penganiayaan  dan ancaman sehingga  terdakwa menuruti  kemauan  

penyidik; 

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa harus menjawab dengan 

meniru kata-kata yang sudah tertera dipapan tulis yang sudah 

dipersiapkan oleh polisi; 

- Bahwa Terdakwa hanya membenarkan sebagian paraf di berita acara 

pemeriksaan saat diperlihatkan persidangan dan membenarkan 

menandatanganinya; 

- Bahwa Terdakwa   hanya  mengenali barang bukti  sepeda  Motor  Vixion 

milik Terdakwa Hadi, sepeda motor mio milik Terdakwa Eka Sandy, 

sepeda motor beat  milik Terdakwa Sudirman dan hanphone samsung 

hitam; 

Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI; 

- Bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan di 

kepolisian keluar dari mulut Terdakwa sendiri namun  semua isinya tidak 

benar karena  sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, 

penganiayaan  dan ancaman sehingga  terdakwa menuruti  kemauan  

penyidik; 

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa harus menjawab dengan 

meniru kata-kata yang sudah tertera dipapan tulis yang sudah 

dipersiapkan oleh polisi; 

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian paraf dan menandatanganinya; 

- Bahwa Terdakwa hanya  mengenali barang bukti  sepeda  Motor  Vixion 

milik Terdakwa Hadi, sepeda motor mio milik Terdakwa Eka Sandy, 

sepeda motor beat  milik Terdakwa Sudirman dan hanphone samsung 

hitam; 

- Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO; 
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- Bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan di 

kepolisian keluar dari mulut Terdakwa sendiri namun  semua isinya 

bohong karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami 

tekanan, penganiayaan  dan ancaman sehingga  terdakwa menuruti  

kemauan  penyidik; 

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa harus menjawab dengan 

meniru kata-kata yang sudah tertera dipapan tulis yang sudah 

dipersiapkan oleh polisi; 

- Bahwa Terdakwa hanya membenarkan sebagian paraf di berita acara 

pemeriksaan saat diperlihatkan persidangan dan membenarkan 

menandatanganinya; 

- Bahwa Terdakwa   hanya  mengenali barang bukti  sepeda  Motor  Vixion, 

sepeda motor mio, sepeda motor beat ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyangkal 

keterangannya di berita acara pemeriksaan poisi maka untuk mencari 

kebenaran materil Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan sebagai 

berikut:  

1. BUDI RAHMANTO S.H., di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah  memeriksa Terdakwa  Hadi Saputra Alias Bolang 

Bin Kasana di Polresta  Cirebon pada hari  Kamis tanggal satu bulan 

September tahun dua ribu enam belas sekira jam 03.00 wib dan 

Terdakwa Sudirman Bin Suratno sekira jam 08.20 wib; 

- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat pemeriksaan dalam keadaan sehat;  

- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanya jawab secara lisan lalu 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; 

- Bahwa saksi memeriksa Para Terdakwa diruangan Reskrim Unit  

Tipiter Polresta Cirebon dengan ukuran ruangan 7 x 3 meter; 

- Bahwa selain saksi yan ada  3 ( tiga ) orang anggota diruangan 

tersebut  dan fokus  pada  kerjaan masing-masing; 

- Bahwa diruangan tersebut ada  7 (tujuh)  meja termasuk  Kepala  Unit 

Tipiter; 

- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan, penyetruman, campur 

tangan dari pihak lain, arahan atau tuntunan kepada Para Terdakwa; 

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi bertanya dan Para Terdakwa 
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menjawab pertanyaan; 

-  Bahwa selesai  tanya jawab saksi mencetak berita acara pemeriksaan 

lalu saksi serahkan kepada Para Terdakwa untuk dibaca, diparaf setiap 

lembarnya dan ditanda tangani; 

-    Bahwa setiap jawaban keluar dari mulutnya sendiri dan tidak diarahkan; 

- Bahwa alasan pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena saat  itu  

ada laporan dan ada penyerahan  dari  Unit Narkoba  lalu kami lakukan 

pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan secepatnya ; 

- Bahwa lamanya pemeriksaan sekitar 1,5 s/d 2 jam dan  saksi 

perlihatkan  barang buktinya; 

- Bahwa suasana selama pemeriksaan berjalan biasa saja tidak tegang 

dan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti Para Terdakwa;  

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa Hadi Saputra Alias 

Bolang Bin Kasana dan Terdakwa Sudirman Bin Suratno menyatakan 

menolak dan keberatan; 

2. AURA SHANTIAWAN, S.H., di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Eka Sandy Alias Tiwul Bin 

Muran di Polresta  Cirebon pada hari  Kamis tanggal 01 September 

tahun dua ribu enam belas jam 02.20 Wib; 

- Bahwa kondisi Terdakwa saat pemeriksaan dalam keadaan sehat;  

- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanya jawab secara lisan lalu 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; 

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa  diruangan Reskrim Unit  TIPITER  

Polresta Cirebon dengan ukuran ruangan 7 x 3 meter; 

- Bahwa selain saksi yan ada  3 ( tiga )  orang anggota diruangan 

tersebut  dan fokus  pada  kerjaan masing-masing; 

- Bahwa diruangan tersebut ada  7 (tujuh)  meja termasuk  Kepala  Unit 

Tipiter; 

- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan, penyetruman, campur 

tangan dari pihak lain, arahan atau tuntunan kepada Terdakwa; 

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi bertanya dan Terdakwa menjawab 

pertanyaan; 

- Bahwa selesai  tanya jawab saksi mencetak berita acara pemeriksaan 
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lalu  saksi serahkan  kepada Terdakwa  untuk dibaca, diparaf setiap 

lembarnya dan ditanda tangani; 

-    Bahwa setiap jawaban keluar dari mulut Terdakwa sendiri dan tidak 

diarahkan; 

- Bahwa alasan pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena saat  itu  

ada laporan  dan  ada penyerahan  dari  Unit Narkoba  lalu kami 

lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan secepatnya ; 

- Bahwa lamanya pemeriksaan  sekitar 1,5 s/d 2 jam dan  saksi 

perlihatkan  barang buktinya; 

- Bahwa suasana selama pemeriksaan berjalan biasa saja tidak tegang 

dan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti Terdakwa;  

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan menolak 

dan keberatan; 

3. ARIEF ESKA NUGRAHA di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah  memeriksa Terdakwa JAYA  alias KLIWON Bin 

SABDUL di Polresta  Cirebon pada hari  Kamis tanggal 1 September 

tahun dua ribu enam belas, jam 02.20 Wib; 

- Bahwa kondisi Terdakwa saat pemeriksaan dalam keadaan sehat;  

- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanya jawab secara lisan lalu 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; 

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa  diruangan Reskrim Unit  TIPITER  

Polresta Cirebon dengan ukuran ruangan 7 x 3 meter; 

- Bahwa selain saksi yan ada  3 ( tiga )  orang anggota diruangan 

tersebut  dan fokus  pada  kerjaan masing-masing; 

- Bahwa diruangan tersebut ada  7 (tujuh)  meja termasuk  Kepala  Unit 

Tipiter; 

- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan, penyetruman, campur 

tangan dari pihak lain, arahan atau tuntunan kepada Terdakwa; 

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi bertanya dan Terdakwa menjawab 

pertanyaan; 

- Bahwa selesai  tanya jawab saksi mencetak berita acara pemeriksaan 

lalu saksi serahkan kepada Terdakwa  untuk dibaca, diparaf dan 

ditanda tangani; 
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-    Bahwa setiap jawaban keluar dari mulut Terdakwa sendiri dan tidak 

diarahkan; 

- Bahwa alasan pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena saat  itu  

ada laporan  dan  ada penyerahan  dari  Unit Narkoba  lalu kami 

lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan secepatnya ; 

- Bahwa lamanya pemeriksaan  sekitar 1,5 s/d 2 jam dan  saksi 

perlihatkan  barang buktinya; 

- Bahwa suasana selama pemeriksaan berjalan biasa saja tidak tegang 

dan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti Terdakwa;  

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan menolak 

dan keberatan; 

4. JAENUDIN di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa SUPRIYANTO alias 

KASDUL Bin SUTADI di Polresta  Cirebon pada hari  Kamis tanggal     

1 September tahun dua ribu enam belas, jam 02.20 Wib; 

- Bahwa kondisi Terdakwa saat pemeriksaan dalam keadaan sehat;  

- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanya jawab secara lisan lalu 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; 

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa  diruangan Reskrim Unit  TIPITER  

Polresta Cirebon dengan ukuran ruangan 7 x 3 meter; 

- Bahwa selain saksi yan ada 3 ( tiga ) orang anggota diruangan tersebut  

dan fokus  pada  kerjaan masing-masing; 

- Bahwa diruangan tersebut ada  7 (tujuh)  meja termasuk  Kepala  Unit 

Tipiter; 

- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan, penyetruman, campur 

tangan dari pihak lain, arahan atau tuntunan kepada Terdakwa; 

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi bertanya dan Terdakwa menjawab 

pertanyaan; 

- Bahwa selesai  tanya jawab saksi mencetak berita acara pemeriksaan 

lalu saksi serahkan  kepada Terdakwa  untuk dibaca, diparaf dan 

ditanda tangani; 

-    Bahwa setiap jawaban keluar dari mulut Terdakwa sendiri dan tidak 

diarahkan; 
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- Bahwa alasan pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena saat  itu  

ada laporan dan  ada penyerahan  dari Unit Narkoba  lalu kami lakukan 

pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan secepatnya ; 

- Bahwa lamanya pemeriksaan sekitar 1,5 s/d 2 jam dan saksi 

perlihatkan  barang buktinya; 

- Bahwa suasana selama pemeriksaan berjalan biasa saja tidak tegang 

dan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti Terdakwa;  

- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan menolak 

dan keberatan; 

 Menimbang, bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV 

mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut: 

1. INDRA PRATAMA PUTRA di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal sekampung 

dan sering nongkrong bersama-sama dengan Para Terdakwa; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 kegiatan kegiatan 

yang saksi lakukan yaitu jam 19.00 WIB s/d  jam 21.00 WIB saksi pergi 

dengan pacar yang bernama Sdri. Ida, jam 21.00 WIB saksi berkumpul 

dengan Para Terdakwa, Sdr. Oji, Sdr. Andre dan minum-minuman 

keras jenis ciu di depan warung Ibu Nining lau sekitar jam 22.30 Wib 

saksi pulang; 

- Bahwa pada malam itu ada beberapa motor yang terparkir antara lain 

motor milik Saksi Eko jenis Satria FU, Terdakwa Hadi motor Vixen, 

Terdakwa EKA motor Mio putih, Terdakwa Supriyanto motor supra dan 

Terdakwa Sudirman motor Beat, motor saksi Leon, saksi dan saksi Sdr. 

Oji; 

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib Ibu Nining mengusir Para Terdakwa dan 

saksi sehingga berpindah tempat ke rumah Sdr. Kahfi setelah Sdr. 

Kahfi disms; 

- Bahwa pada malam itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa Sudirman 

dalam posisi berdiri diantara Para Terdakwa lainnya; 

- Bahwa selain saksi tidak ada lagi yang membawa pacar; 

- Bahwa esok harinya sekitar jam 06.00 Wib saksi bertemu lagi dengan 

Para Terdakwa di rumah Sdr. Kahfi setelah saksi membeli serabi; 
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- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan 

dan tidak membenarkannya; 

2. LEON ANDREAN Pgl ANDRE di bawah sumpah memberikan 

keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal dan tahun yang tidak diingat lagi hari Sabtu 

malam minggu jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib saksi 

nongkrong bersama-sama dengan Para Terdakwa kecuali Terdakwa 

Sudirman, Sdr. Octa, Saksi Hayati, Saksi Pram (Epam), Saksi Teguh, 

Sdr. Indra, Sdr. Andre dan Saksi Kahfi; 

- Bahwa pada malam itu ada yang membawa pacar yaitu Terdakwa Eka, 

Terdakwa Jaya dan Sdr. Andre; 

- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa minum-minuman keras jenis ciu 

dan pada malam itu saksi tidak pakai jam tangan dan saksi tidak 

membawa handphone; 

- Bahwa pada malam itu ada beberapa motor yang terparkir disana 

antara lain motor Supra warna hitam milik Terdakwa Supriyanto, motor 

Jupiter MX warna hitam milik Saksi, motor Satria milik Sdr. Eko dan 

motor vixion  warna merah hitam milik Terdakwa Hadi; 

- Bahwa dari depan warung Ibu Nining pindah ke rumah saksi Abdul 

Pasren yang merupakan bapak dari Saksi Kahfi; 

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saksi pergi mengantar pacar kurang lebih 

selama 25 menit lalu balik lagi kesana namun Terdakwa Jaya, 

Terdakwa Eka, Terdakwa Supri, Terdakwa Hadi, Sdr. Eko, Saksi Pram 

(Epam), Saksi Teguh sudah tidak ada yang ada hanya Sdr. Kahfi dan 

Saksi Indra; 

- Bahwa pada malam itu tidak ada anak Saksi Saka Tatal dan saksi tidur 

di rumah Saksi Kahfi dengan Sdr. Indra  lalu pagi sekitar jam 09.00 Wib 

saksi bangun pagi sudah ada Para Terdakwa kecuali Terdakwa 

Sudirman dan Sdr. Rifaldi; 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Hadi menyatakan keberatan dan 

tidak membenarkannya, Terdakwa Eka dan Terdakwa Supriyanto 

menyatakan saksi Indra tidak menginap dirumah Sdr. Kahfi, Terdakwa 

Sudirman menyatakan benar dan tidak keberatan, Terdakwa Jaya 

menyatakan malam itu tidak membawa pacar; 

3. RENALDI Als ALDI di bawah sumpah memberikan keterangannya 

sebagai berikut: 
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- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa dan saksi adalah adik kandung 

dari Terdakwa Eka Sandy; 

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Para Terdakwa diamankan karena 

saksi juga berada disana sehingga ikut diamankan; 

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Anak Saksi Saka Tatal diminta oleh 

Terdakwa Eka Sandy untuk membelikan bensin untuk motornya  dan 

setelah bensin dibeli saksi mengantarkan motor Terdakwa Eka Sandy 

ke depan SMPN 11; 

- Bahwa setelah diamankan Para Terdakwa di bawa ke Polres Kota 

Cirebon untuk diperiksa dan saksi melihat Para Terdakwa di injak-injak 

dan disetrum; 

- Bahwa saksi masuk ruang tahanan bersama Anak Saksi Saka Tatal 

terpisah dengan Para Terdakwa; 

- Bahwa saksi dilepaskan sedangkan Para Terdakwa dan Sdr. Saka 

Tatal tidak dilepaskan karena di fitnah oleh Terdakwa Sudirman yang 

mengaku sebelum dipukuli; 

-  Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I sampai Terdakwa IV 

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali Terdakwa V 

Sudirman keberatan karena ia juga dipukuli; 

4. HAYATI di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi masih sekolah di SMA 9 Kota Cirebon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eka Sandy; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib 

sampai dengan jam 22.00 Wib saksi bersama Terdakwa Eka Sandy 

berkumpul bersama teman-teman Terdakwa Eka Sandy berjumlah 9 

orang yang tidak saksi kenal di depan warung Ibu Nining yang sudah 

tutup; 

- Bahwa saksi berada di depan warung Ibu Nining karena sebelumnya 

dijemput oleh Terdakwa Eka Sandy dan setibanya disana sudah ada 

teman-teman Terdakwa Eka Sandy; 

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Eka Sandy bersama teman-temannya 

minum-minuman keras sambil main handphone; 

- Bahwa saksi melihat paling sedikit ada 2 motor disana ; 

- Bahwa saksi diantar pulang dengan motor bonceng tiga oleh Terdakwa 

Eka Sandy dan Terdakwa Supriyanto ; 
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- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak 

keberatan dan membenarkannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa V Sudirman Bin Suratno tidak 

mengajukan saksi yang meringankan; 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat 

berupa: 

1. Visum Et Repertum Nomor 170/Ver.RSUD-GJ/VIII/2016 tanggal 22 

September 2016 atas nama MUH. RIZKY RUDIANA, laki-laki, umur 16 

tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahma Tiaranita, dokter 

di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi medikolegal 

dokter Andri Nur Rochman SpF dengan kesimpulan dari hasil 

pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka 

pada dahi dan punggung tangan kanan, luka lecet pada dahi, pangkal 

hidung, kelopak atas mata kanan, dagu, leher, dada kanan, lengan 

bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan 

tangan kiri, punggung tangan kiri, luka memar pada pipi kiri, patah 

tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang lengan atas kanan, 

tulang hasta kanan dan pengupil kanan, keluar cairan berwarna merah 

dari kedua lubang hidung dan lubang telinga; 

2. Visum Et Repertum Nomor 190/Ver.RSUD-GJ/IX/2016 tanggal 17 

Oktober 2016 atas nama VINA DEWI ARSITA, perempuan, umur 16 

tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihda Silvia, dokter di 

RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi medikolegal dokter 

Andri Nur Rochman SpF dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 

ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis 

kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada kepala bagian kiri 

dan dagu, patah tulang kering kanan serta pendaarahan aktif pada 

kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan mulut; 

Ditemukan perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan; 

Ditemukan adanya tanda-tanda renjatan kekurangan cairan (syok 

hipovolemik), berupa penurunan kadar protein pembawa oksigen dalam 

darah (hemoglobin), penurunan kesadaran, penurunan tekanan darah, 

peningkatan denyut jantung (nadi), selaput kelopak mata tampak pucat, 

kedua tangan dan kedua kaki teraba dingin; 

Di Instalasi Gawat Darurat, pada pasien dilakukan pemberian cairan 

infus, pemantauan tanda-tanda vital, pemasangan alat bantu untuk 
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menjaga jalan napas, pemasangan alat untuk menyangga kepala dan 

leher, pemasangan bidai pada tungkai kanan, pemberian oksigen dan 

penyedotan lendir/darah dari saluran pernapasan; 

Pasien dikonsultasikan pada dokter Spesialis Bedah Saraf dan 

disarankan untuk pemberian cairan untuk menjaga tekanan dalam 

rongga tengkorak (manitol), obat penahan rasa sakit, dan obat untuk 

menurunkan produksi asam lambung; 

Pada tanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu enam belas, pukul 

satu lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, pasien 

mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan pemijatan luar 

jantung paru (RJP); 

Pasien dinyatakan meninggal pada pukul satu lebih empat puluh lima 

menit Waktu Indonesia Bagian Barat; 

Di Instalasi Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan laboratorium darah, 

dengan hasil kadar protein pembawa oksigen dalam darah dan 

perbandingan jumlah sel darah merah terhadap volume darah 

(hematokrit) menurun, serta jumlah sel darah putih, jumlah sel darah 

merah, dan jumlah keping darah dalam batas normal, serta pemeriksaan 

rekam jantung (EKG), pada tanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu 

enam belas, pukul satu lebih empat puluh lima menit, dengan hasil tidak 

terdapat aktivitas jantung; 

3. Visum Et Repertum Nomor  VeR / 77 / IX / 2016 / Dokpol tanggal 13 

September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan 

mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. Dokter spesialis 

forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, yang telah 

melakukan pembongkaran makam dilanjutkan dengan pemeriksaan luar 

serta pemeriksaan dalam (autopsi) atas jenazah MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 

(enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - 

tanda trauma tumpul pada kepada berupa patah tulang atap tengkorak 

bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah 

tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat 

mengakibatkan kematian; 

4. Visum Et Repertum Nomor VeR / 76 / IX / 2016 / Dokpol tanggal 13 

September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan 

mayat atas nama VINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri 
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Nur Rochman, SpF. Dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit 

Bhayangkara Indramayu, yang telah melakukan pembongkaran makam 

dilanjutkan dengan pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam (autopsi) 

atas jenazah VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia 

sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, 

terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah 

tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul 

pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka 

pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang 

kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara 

bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian; 

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8916/2001 atas nama 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA lahir tanggal 11 Juli 2000 yang 

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 30 Mei 

2001; 

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3176/2005 atas nama VINA 

lahir tanggal 16 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Dinas 

Kependudukan, Catatan Sipil  dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tanggal 

18 Oktober 2005; 

7. Berita Acara Rekontruksi tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh I PUTU JUNITA dan AGUS MULYADI, Sip.Msi 

penyidik pada Polda Jawa Barat yang diperagakan oleh peran pengganti 

beserta foto-foto; 

8. Berita Acara Penolakan Rekontruksi oleh Tersangka I HADI SAPUTRA 

Als BOLANG Bin KASANA, Tersangka II EKA SANDY alias TIWUL Bin 

MURAN, Tersangka III  JAYA  Als KLIWON Bin SABDUL, Tersangka IV 

SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Tersangka V SUDIRMAN Bin 

SURATNO tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani 

oleh I PUTU JUNITA, AGUS MULYADI, Sip.Msi, DODY A, S.H. penyidik 

pada Polda Jawa Barat ditanda tangani pula oleh Tersangka I HADI 

SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Tersangka II EKA SANDY alias 

TIWUL Bin MURAN, Tersangka III  JAYA  Als KLIWON Bin SABDUL, 

Tersangka IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, disaksikan 

Kuasa Hukum TOHAP L. SIANTAR, S.H dan MONICA ODILLA, S.H.; 

9. Berita Acara Penolakan Rekontruksi oleh Tersangka V SUDIRMAN Bin 

SURATNO tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani 

oleh I PUTU JUNITA, AGUS MULYADI, Sip.Msi, DODY A, S.H. penyidik 

pada Polda Jawa Barat ditanda tangani pula oleh Tersangka EKO 
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RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM disaksikan oleh TITIN 

PRIALIANTI, S.H. dan Rekan; 

10. Berita Acara Pemotretan Nomor 32/X/2016/Reskrimum tanggal 26 

Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani MOH. SAIFUL WATONI 

penyidik pada Polda Jawa Barat dan diketahui oleh KASI IDENTIFIKASI 

DIT RESKRIMUM Polda Jawa Barat selaku penyidik DAHLAN GOZALI 

beserta foto-foto; 

11. Sket TKP Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jalan Fly Over Pangeran 

Cakra Buana Desa Kepompongan Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari 

Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani  tanggal 

1 September 2016 oleh ASEP MUHAMAD RAMDAN, S.H.; 

12. Sket TKP Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jalan Fly Over Pangeran 

Cakra Buana Desa Kepompongan Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari 

Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani  tanggal 

1 September 2016 oleh ASEP MUHAMAD RAMDAN, S.H.; 

13. Sket TKP Pembunuhan dan Pemerkosaan di lahan kosong Belakang 

Showrom mobil Jl. Perjuangan Kp. Situgangga, Kec. Kesambi, Kota 

Cirebon pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan 

ditandatangani  tanggal 1 September 2016 oleh ASEP MUHAMAD 

RAMDAN, S.H.; 

14. Sket TKP Pembunuhan dan Pemerkosaan di lahan kosong belakang 

Showrom mobil Jl. Perjuangan Kp. Situgangga, Kec. Kesambi, Kota 

Cirebon pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan 

ditandatangani  tanggal 1 September 2016 oleh ASEP MUHAMAD 

RAMDAN, S.H.; 

15. Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana 

Pembunuhan, Penganiayaan Berat, Pengeroyokan, Pemerkosaan dan 

UU Perlindungan Anak yang mengakibatkan dua orang meninggal an. 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan an. VINA dilahan kosong belakang 

showroom mobil di jl. Perjuangan Kp. Situngga Kec. Kesambi Kota 

Cirebon dan jl. Fly Over Pangeran Cakra Buana Desa Kepongpongan 

Kec. Talun Kab. Cirebon dan Barang bukti yang ditemukan di TKP 

Nomor 292/VIII/2016/INDENT hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh SETIJONO beserta foto-foto; 

16. Sket Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan dan Perkosaan di 

Belakang Showroom Barokah Agung di Jl. Perjuangan Gg Bodong Kel. 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Sabtu tanggal 
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27 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani tanggal 

21 September 2016 oleh DADANG; 

17. Sket Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan dan Perkosaan di 

Belakang Showroom Barokah Agung di Jl. Perjuangan Gg Bodong Kel. 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Sabtu tanggal 

27 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani tanggal 

1 September 2016 oleh DADANG; 

18. Sket Tempat Kejadian Perkara Penghadangan dan Penganiayaan di 

Plaly Over Jl. Raya Pangeran Cakra Buana Kabupaten Cirebon pada 

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan 

ditandatangani tanggal 1 September 2016 oleh DADANG; 

19. Sket Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan dan Perkosaan di 

Belakang Showroom Barokah Agung di Jl. Perjuangan Gg Bodong Kel. 

Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon pada hari Sabtu tanggal 27 

Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 

September 2016 oleh DADANG; 

20. Sket Tempat Kejadian Perkara Dibuangnya korban (M. RIZKY dan 

VINA) di Fly Over Jl. Raya Pangeran Cakra Buana Kab. Cirebon pada 

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan 

ditandatangani tanggal 1 September 2016 oleh DADANG; 

21. Petikan Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2016/PN Cbn atas nama Anak 

Saka Tatal Bin Bagja hari Senin tanggal 10 Oktober 2016; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 

berikut: 

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-

4208-BL; 

2. 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

3. 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;  

4. 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor; 

5. 3 (tiga)  Buah Batu ukuran sedang; 

6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru; 

7. 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 
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9. 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik 

bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 

(satu) botol kosong big cola ukuran kecil; 

10. 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih; 

11. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu; 

12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-BJ 

(sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para terdakwa 

EKA SANDY); 

13. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;  

14. 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker; 

15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana; 

16. 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99; 

17. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk 

Prapatan Rebel Strom Of Metal; 

18. 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;  

19. 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air; 

20. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;  

21. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-G313HZ, 

warna putih; 

22. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang; 

23. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru; 

24. Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil introgasi saksi Jaya Als 

Kliwon di Polres Cirebon; 

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala 

sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis 

mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;  

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada fakta-fakta 

hukum, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai 

pencabutan/pengingkaran saksi-saksi Mahkota dan Para Terdakwa atas isi 

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan; 

Menimbang, bahwa Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan 

dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka 
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sidang merupakan keterangan yang sebenarnya, namun terdakwa juga 

memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan 

atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak 

menjawab, selain itu Terdakwa masih memiliki hak untuk berbicara seputar 

proses penyidikan yang telah berlangsung; 

Menimbang, bahwa hak ingkar Terdakwa merupakan suatu hak 

terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut 

keterangannya sendiri di dalam penyidikan, namun pencabutan keterangan 

terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna 

mendukung pencabutan keterangannya di persidangan; 

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian 

merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum 

pidana adalah kebenaran materiil, maka pengingkaran saksi-saksi mahkota 

dan para terdakwa dipersidangan tanpa dasar hukum dan bukti-bukti tidaklah 

menjadi masalah yang sangat menentukan, sehingga pemeriksaan tidak  

berakhir hanya karena adanya pengingkaran/ penyangkalan saksi-saksi 

mahkota dan para terdakwa terhadap isi BAP; 

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan 

saksi-saksi Mahkota dan Para Terdakwa yang telah mencabut keterangan 

selama proses penyidikan di Kepolisian yang telah termuat dalam Berita 

Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara in casu, maka Majelis 

berpendapat sebagai berikut: 

- Bahwa pemeriksaan penyidikan dimulai tanggal 31 Agustus 2016 Para 

Terdakwa dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan mulai berlangsung 

tanggal 18 Januari 2017; 

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan DODI A, S.H., DEDI 

RUSTANDI, AURA SHANTIAWAN, S.H. dibawah sumpah dipersidangan 

pada saat dikonfrontir dengan para saksi Mahkota yaitu Anak Saksi SAKA 

TATAL, saksi RIFALDI ADITYA WARDANA Als UCIL, saksi EKO 

RAMADHANI Als KOPLAK Bin KOSIM telah menerangkan bahwa pada 

saat diperiksa penyidik, para saksi Mahkota diperiksa dalam keadaan 

sehat, pemeriksaan dilakukan dengan leluasa tanpa ada tekanan / 

paksaan dan semua hasil pemeriksaan dalam BAP tertanggal 16 

September 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 atas nama Anak SAKA 

TATAL, BAP tertanggal 1 September 2016 atas nama saksi RIFALDI 

ADITYA WARDANA Als UCIL, BAP tertanggal 31 Agustus 2016 atas 

nama saksi EKO RAMADHANI Als KOPLAK Bin KOSIM semua jawaban 
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adalah berasal dari para saksi Mahkota, para saksi Mahkota mengaku 

dan menjawab dengan lancar serta sebelum menandatangani BAP 

tersebut terlebih dahulu para saksi mahkota diberikan waktu untuk 

membacanya kembali; 

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan BUDI RAHMANTO, 

S.H., AURA SHANTIAWAN, S.H., ARIF ESKA NUGRAHA, JAENUDIN 

dibawah sumpah dipersidangan pada saat dikonfrontir dengan Para 

Terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik, Para 

Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat, pemeriksaan dilakukan 

dengan leluasa tanpa ada tekanan/ paksaan dan semua hasil 

pemeriksaan dalam BAP tertanggal 31 Agustus 2016 dan BAP tertanggal 

10 Oktober 2016 semua jawaban adalah berasal dari Para Terdakwa, 

Para Terdakwa mengaku dan menjawab dengan lancar serta sebelum 

menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu Para Terdakwa diberikan 

waktu untuk membacanya kembali dan saksi verbalisan melihat sendiri 

Para Terdakwa menandatangani BAP; 

- Bahwa dipersidangan para Saksi Mahkota mengaku jika merasa takut 

sewaktu di kepolisian akan tetapi dari saksi-saksi verbalisan tidak melihat 

ada tanda-tanda kekerasan telah dialami para Saksi Mahkota, begitu juga 

Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan leluasa tanpa 

tekanan, para Saksi Mahkota dan Para Terdakwa dalam kondisi sehat 

baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan, ketika  

pemeriksaan berlangsung suasananya familier; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP Keterangan 

terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu 

menemukan bukti di sidang, hal ini menunjukan keterangan terdakwa di luar 

sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanyalah sebagai "pembantu" 

menemukan bukti di sidang dan sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan 

hakim, oleh karena itu BAP atas nama para saksi mahkota dan para terdakwa 

dalam perkara in casu adalah berisi keterangan pengakuan dari para saksi 

mahkota dan para terdakwa tetap mempunyai fungsi dan nilai sebagai 

"petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan 

pengadilan, sedangkan mengenai penolakan pencabutan keterangan 

pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu 

menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas ternyata  

pengingkaran para saksi mahkota dan para terdakwa terhadap BAP atas 

dirinya tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak didasari oleh alasan yang 
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logis, karena BAP yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan atas sumpah jabatan, 

maka BAP dapat dikualifikasikan sebagai “petunjuk”. Hal ini sesuai dengan 

Putusan MARI No. 229 K/KR/1959 tanggal 23-2-1960 dan pendapat MA yang 

tercantum dalam Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja MA dengan Pengadilan 

Banding tahun 1987, No. 195 Halaman 474 menyebutkan “Keterangan dalam 

Berita Acara Penyidikan tersebut dapat dijadikan petunjuk”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi 

meringankan dari Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV, didapati suatu 

fakta: 

- Bahwa antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak dapat 

memberikan alibi untuk Para Terdakwa karena semua saksi tidak dapat 

memastikan pada tanggal 27 Agustus 2016 antara jam 21.00 WIB sampai 

dengan jam 23.00 WIB ada dimana Para Terdakwa mengingat masing 

masing saksi tidak dapat memastikan betul mengenai waktu; 

- Bahwa antara satu saksi dengan saksi yang lain tidak bersesuaian dan 

tidak saling mendukung adanya alibi; 

Menimbang, bahwa pada hakekatnya sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) 

KUHAP ayat (4) yaitu keterangan beberapa saksi yang bendiri sendiri-sendiri 

tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 

bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan 

yang lain sedemikian rupa dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 

keadaan tertentu, ketentuan ini dihubungkan dengan keterangan saksi 

meringankan (a de charge) dari Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV yang 

berkaitan dengan alibi Para Terdakwa adalah tidak saling mendukung dan 

bahkan bertentangan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, 

maka terhadap keterangan saksi meringankan (a de charge) dari Terdakwa I 

sampai dengan Terdakwa IV harus dikesampingkan; 

  Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Aep dan Dede 

Riswanto, tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, walau mereka 

telah berulangkali dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, tetap tidak 

hadir dengan alasan bahwa keberadaan saksi-saksi tersebut ternyata sudah 

tidak dapat diketahui lagi, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada 

majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memberikan 

keterangannya dibawah sumpah dihadapan Penyidik (BAP) untuk dibacakan; 

  Menimbang, bahwa walau Penasihat Hukum Para Terdakwa 

keberatan, maka berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya 
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ringan, menurut hemat Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi 

tersebut dibacakan dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka 

terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut telah 

diberikan dibawah sumpah maka disamakan nilainya dengan keterangan 

saksi dibawah sumpah; 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Mahkota dan para 

Terdakwa yang terdapat pada berita acara penyidikan dan dihubungkan 

dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan surat maka berdasarkan 

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dapat diperoleh bukti petunjuk, yaitu bahwa pada 

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 21.15  WIB sampai dengan 

pukul 22.30 WIB, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom 

mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, telah 

terjadi suatu perbuatan pidana, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Para 

Terdakwa, saksi Rifaldy Aditya Wardhana dan saksi Eko Ramadhani serta 

Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO), 

terhadap korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan korban VINA dan 

persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Rifaldy 

Aditya Wardhana, saksi Eko Ramadhani, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO)  

dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO), terhadap korban VINA yang 

mengakibatkan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan VINA meninggal 

dunia; 

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, 

keterangan Ahli, bukti surat,  bukti petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti 

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka 

diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut: 

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB 

Terdakwa I HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias 

TIWUL, Terdakwa III JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO 

alias KASDUL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA 

TATAL, saksi MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, saksi PRAMUDYA 

WIBAWA JATI Bin SANUSI, saksi TEGUH WIJAYA, saksi ACHMAD 

SAEPUDIN bin MURIP, saksi OKTA RANGGA, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. 

DANI (DPO)  dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) berkumpul di warung Ibu 

NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan 

Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis ciu yang 

dicampur dengan minuman bigcola; 
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- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Ibu NINING mengusir Terdakwa I  

HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL, 

Terdakwa III JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias 

KASDUL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA 

TATAL, saksi MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, saksi PRAMUDYA 

WIBAWA JATI Bin SANUSI, saksi TEGUH WIJAYA, saksi ACHMAD 

SAEPUDIN bin MURIP, saksi OKTA RANGGA, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. 

DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan saksi HAYATI yang 

sebelumnya dijemput oleh Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL ; 

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II EKA SANDY dan Terdakwa IV 

SUPRIYANTO dan mengantar saksi HAYATI lalu saksi PRAMUDYA 

WIBAWA JATI Bin SANUSI, saksi TEGUH WIJAYA ketempat Terdakwa I 

HADI melanjutkan minum lalu saksi PRAMUDYA WIBAWA JATI Bin 

SANUSI dan saksi TEGUH WIJAYA pergi jalan-jalan mencari gorengan 

sementara saksi OKTA RANGGA pulang lalu saksi MOHAMMAD 

NURDHATUL KAHFI, saksi ACHMAD SAEPUDIN bin MURIP dan Saksi 

EKO RAMADHANI ke tempat BI ELA; 

- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa I HADI SAPUTRA 

alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III JAYA 

alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL, Terdakwa V 

SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA 

TATAL, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG 

(DPO)  berkumpul di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota 

Cirebon dan bertemu dengan Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias 

UCIL yang sebelumnya dijemput Terdakwa V SUDIRMAN sementara Anak 

Saksi SAKA TATAL bertemu dengan Terdakwa II EKA SANDY dan diajak 

ikut berkumpul; 

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.15 WIB pada saat Para Terdakwa, Saksi 

RIFALDI ADITYA WARDANA alias UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias 

KOPLAK, Anak Saksi SAKA TATAL, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) 

dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) nongkrong melintas anak korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA sedang membonceng anak korban VINA 

yang memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon 

warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA 

AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor 

Yamaha Mio warna Hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon; 

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA alias 

UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA TATAL, 
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Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) 

melempari Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban 

VINA dengan menggunakan batu mengenai sepatbor sepeda motor yang 

dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri; 

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA 

alias UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi Anak SAKA 

TATAL, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG 

(DPO) dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang 

dikendarai oleh Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak 

Korban VINA dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya + 50 

meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA dipepet oleh sepeda motor Saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm yang 

dipakai Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA namun Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju 

ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL dan Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK 

bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) 

sepeda motor yang antara lain Anak Saksi SAKA TATAL berboncengan 

dengan Terdakwa II EKA SANDY Als TIWUL mengendarai sepeda motor 

merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V SUDIRMAN berboncengan 

dengan Sdr. DANI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna 

hitam, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL berboncengan dengan 

Terdakwa III JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha 

Mio warna merah biru, Terdakwa HADI I SAPUTRA Als BOLANG 

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki 

Satria FU warna hitam, Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL 

berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) mengendarai 

sepeda motor merk vario warna hitam dan Sdr. ANDI (DPO) menggunakan 

sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Anak Korban 
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VINA langsung dipepet oleh sepeda motor Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu Saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu 

sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Anak Saksi SAKA TATAL 

memukul mengenai muka bagian kanan Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) memukul 

Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong 

sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri kemudian Terdakwa I 

HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong 1 (satu) 

kali mengenai dada, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL memukul Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai 

tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III JAYA alias KLIWON memukul 

Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong 

sebanyak sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO alias KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 

(dua) kali mengenai bagian dada, Terdakwa V SUDIRMAN memukul 

dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI (DPO) memukul dengan 

menggunakan bambu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, 

Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA Als UCIL memukul Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai 

bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. PEGI Als 

PERONG (DPO) memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke 

tubuh Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu Anak 

Korban VINA disabet samurai oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA 

alias UCIL kena bagian paha lalu dipukul oleh Terdakwa I HADI SAPUTRA 

alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai 

pundak, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) memukul 

dengan tangan kosong kearah tubuh Anak korban VINA, selanjutnya 

korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIFALDI ADITYA 

WARDANA alias UCIL dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda 

motor dan Anak Korban VINA dibonceng oleh Saksi EKO RAMADHANI 

alias KOPLAK sedangkan sepeda motor Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI (DPO) yang diikuti oleh Anak Saksi 

SAKA TATAL, Para Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan 
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sepeda motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan showroom 

mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 

namun sebelum sampai kesana Terdakwa II EKA  SANDY alias TIWUL 

mendapat telepon dari kakak anak saksi SAKA TATAL bernama JAKA yang 

menyuruh saksi Anak Saksi SAKA TATAL untuk segera pulang ke rumah 

selanjutnya Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL menurunkan Anak Saksi  

SAKA TATAL di pom bensin Simaja Cirebon dan Anak Saksi Saka Tatal 

Bin Bagja kemudian pulang ke rumah neneknya sehingga Anak Saksi  

SAKA TATAL tidak ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi 

RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias 

KOPLAK, Sdr. ANDI (DPO), Sdr.DANI (DPO) dan Sdr. PEGI alias 

PERONG (DPO) ke lahan kosong dibelakang bangunan showroom mobil 

Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan 

Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan 

Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II EKA SANDI alias TIWUL memukul 

dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa 

III JAYA alias KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi 

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias 

KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 

(dua) kali, Terdakwa V SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 

sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Saksi RIFALDY 

ADITYA WARDHANA Als UCIL memukul dengan menggunakan bambu 

dibagian leher sebelah kiri, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 

memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) 

kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. 

ANDI (DPO) memukul dibagian muka, setelah itu Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL memukul dengan batu kebagian kepala Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya 

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) memukul dan menyabetkan samurai 

pendek berbentuk pipa ke Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia 

ditempat; 
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- Bahwa sementara Anak Korban VINA dipukul oleh Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah 

kanan, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) memukul dengan menggunakan 

tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, Sdr. ANDI 

(DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala 

bagian belakang sehingga Anak Korban VINA tidak sadar dan dalam 

keadaan Anak Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi 

RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. 

PEGI Als PERONG (DPO) ke dekat Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA lalu dalam keadaan terlentang Anak Korban VINA oleh saksi 

ANDI (DPO) dibuka bajunya kemudian disetubuhi secara bergantian oleh 

Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Sdr. DANI (DPO), Saksi RIFALDY 

ADITYA WARDHANA alias UCIL, Terdakwa I HADI SAPUTRA alias 

BOLANG, Terdakwa V SUDIRMAN, Terdakwa IV SUPRIYANTO, Terdakwa 

II EKA SANDY alias TIWUL dan Terdakwa III JAYA alias KLIWON, 

sedangkan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO)  mencium dan memegang 

payudara anak korban VINA; 

- Bahwa setelah itu Sdr. ANDI (DPO) memukul dengan batu besar mengenai 

bagian kaki kanan anak korban VINA, setelah itu saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA Als UCIL dan Sdr. ANDI (DPO) membawa Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA menuju ke Fly Over 

Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI (DPO) 

dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Anak Korban VINA setelah 

dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa 

dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan Saksi RIFALDI 

ADITYA WARDANA Als UCIL dengan menggunakan sepeda motor milik 

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) sedangkan Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor 

miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI (DPO), Sdr. 

ANDI (DPO), Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA Als UCIL, Sdr. PEGI 

Als PERONG (DPO) dan Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 

meninggalkan Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Anak Korban 

VINA dengan posisi Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup 

di pembatas tengah jalan dan Anak Korban VINA dengan posisi terlentang 

di pembatas tengah jalan, jarak Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA  

dengan Anak Korban VINA sekira 1 (satu) meter dan sepeda motor milik 

Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah 
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jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang 

menimpa Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban 

VINA; 

- Bahwa kemudian Saksi SUROTO yang bertugas sebagai mandor polisi di 

Polsek Talun ikut mendatangi tempat kejadian setelah Saksi SUPARDI dan 

Saksi SUJA mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di fly over 

Talun Sumber lalu Saksi SUROTO melihat kondisi Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dan masih menggunakan helm 

namun telah meninggal dunia dalam keadaan kepala masih mengeluarkan 

darah, sementara Anak Korban VINA ditemukan masih dalam keadaan 

merintih dengan posisi rok yang tersingkap ke atas dengan posisi celana 

dalam yang terpasang tidak pas pinggul, serta kondisi luka di kepala, 

hidung  yang masih mengeluarkan darah kemudian karena posisi celana 

dalamnya tidak terpasang sebagaimana mestinya lalu ditutup dengan jaket 

oleh Saksi SUROTO sedangkan kondisi motor saat itu sudah dalam posisi 

berdiri tanpa ada kerusakan berat kecuali luka lecet pada spakbor sepeda 

motor milik Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA selanjutnya  kedua 

Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati; 

- Bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA  telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016, 

dengan cara Sdr. DANI (DPO) menyebarkan SMS kepada Terdakwa 

SUDIRMAN dan Terdakwa SUDIRMAN memperlihatkan isi sms tersebut 

kepada Anak Saksi SAKA TATAL; 

- Bahwa  pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, 

Saksi RUDIANA ayah dari Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

mendapat telepon dari Aiptu Sulaeman yang mengabarkan bahwa Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia dan berada di 

Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian Saksi RUDIANA datang ke Rumah 

Sakit dan melihat keadaan Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

yang mengalami luka-luka di kepala dengan kondisi kepala (dahi) lunak, 

rahang patah, leher patah, tangan kanan patah, di dada didapati luka 

memar berwarna biru,  dua gigi depan hilang / tanggal; 

- Bahwa  sedangkan saksi WASNADI OTONG yakni ayah dari Anak Korban 

VINA mendapat kabar dari paman Anak Korban VINA yang bernama 

SUPAIDIN  mengabarkan Anak Korban VINA berada di Rumah Sakit 

Gunung Jati karena kecelakaan namun pada saat saksi WASNADI OTONG 

datang ke Rumah Sakit Gunung Jati, infuse  pada Anak Korban VINA telah 

dilepas dan Anak Korban VINA dinyatakan meninggal dunia; 
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- Bahwa awalnya Saksi RUDIANA mendapatkan laporan Anak Korban 

MUHAMAD RIZKI RUDIANA meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas 

namun setelah melihat kondisi luka-luka pada Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA, Saksi RUDIANA yang bekerja sebagai Kanit Narkoba 

Pada Polres Cirebon curiga bahwa kematian Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas, kecurigaan 

Saksi RUDIANA bertambah ketika melihat kondisi sepeda motor Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang dikendarai saat itu Yamaha 

Xeon masih dalam keadaan utuh hanya mengalami lecet sedikit di bagian 

sepatbor sepeda motor; 

- Bahwa berdasarkan kecurigaan Saksi RUDIANA selanjutnya pada hari 

Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi RUDIANA 

mengumpulkan anggotanya  yaitu Saksi DODI IRWANTO, Saksi GUGUN 

GUMILAR dan Saksi ANDI SAFRUDIN untuk mencari informasi dengan 

cara mencari petunjuk di tempat ditemukannya Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA hingga pada saat berada di SMP 

11  di Jalan Perjuangan, Saksi RUDIANA bertemu dengan saksi AEP dan 

saksi DEDE RISWANTO yang bercerita bahwa pada malam Minggu 

tanggal 27 Agustus 2016 melihat orang ribut di depan showroom mobil dan 

ketika Saksi RUDIANA memperlihatkan foto  sepeda motor Yamaha Xeon 

milik Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, saksi AEP dan saksi 

DEDE RISWANTO mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar 

oleh sekelompok orang diantara orang yang mengejar Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA salah satunya menggunakan tensoplas di 

bagian kening dekat alis (Terdakwa JAYA) lau Saksi Rudiana memberikan 

nomor telepon kepada saksi AEP dan saksi DEDE supaya memberi kabar 

apabila melihat orang-orang yang mengejar Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA; 

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi RUDIANA mendapat kabar dari 

saksi AEP dan saksi DEDE bahwa sekelompok orang yang melakukan 

pengejaran terhadap Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang 

salah satunya   menggunakan tensoplas di bagian kening dekat alis 

(Terdakwa JAYA) sedang berkumpul di samping showroom mobil di Jalan 

Perjuangan; 

- Bahwa seketika itu setelah mendapat informasi, Saksi RUDIANA bersama 

dengan saksi DODI IRWANTO, saksi GUGUN GUMILAR, saksi ANDI 

SAFRUDIN melakukan pengamanan terhadap saksi SUDIRMAN, saksi 

SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi  JAYA alias KLIWON,  Saudara EKA 
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SANDY alias TIWUL, Saudara HADI SAPUTRA Alias BOLANG,  Terdakwa 

EKO RAMADANI Alias KOPLAK, Saudara ALDI,  dan Anak saksi SAKA 

TATAL; 

- Bahwa setelah melakukan pengamanan selanjutnya Saksi RUDIANA 

melakukan interogasi awal kepada Terdakwa JAYA dari Terdakwa JAYA 

diperoleh petunjuk tentang kejadian yang menimpa Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan menerangkan 

siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-

masing pelaku; 

- Bahwa selanjutnya Saksi RUDIANA menyerahkan Para Terdakwa dan 

saksi Anak SAKA TATAL ke Bagian Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut; 

- Bahwa Anak korban RIZKI RUDIANA dan Anak korban VINA  meninggal 

dunia dengan luka-luka sebagaimana tersebut dalam hasil Visum Et 

Repertum Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F, 

dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, yang 

melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD RIZKY RUDIANA dengan 

kesimpulan : pada mayat laki-laki berusia sekitar enam belas tahun ini, 

tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma 

tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan 

belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan 

patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat 

tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas 

kanan, tulang hasta kanan dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada 

dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, luka lecet 

pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri serta resapan 

darah pada bawah kulit dada; 

- Bahwa selanjutnya Visum Et Repertum Nomor : VeR / 76 / IX / 2016 / 

Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 

ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F, dokter spesialis forensik  pada Rumah 

Sakit Bayangkara Indramayu, yang melakukan pemeriksaan terhadap VINA 

dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar enam belas 

tahun ini, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma 

tumpul pada  kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang 

rahang bawah dan trauma  tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah 

kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang 

paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan 
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pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat 

mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka 

terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda 

trauma tumpul   berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri serta warna 

kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang 

kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus 

lubang kemaluan; 

- Bahwa Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA pada saat ditemukan di 

lokasi tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten 

Cirebon (Fly Over Talun) posisinya tergeletak telungkup, masih memakai 

helm yang pecah/rusak dibagian depan dan disekitar tempat tersebut tidak 

ditemukan pecahan helm (vide keterangan saksi SUROTO, SUJA, TAUFIK 

dan saksi YUDO PRASETYO, S.H.); 

- Bahwa jenazah Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA saat dilakukan 

pemeriksaan luar telah didapati kondisinya lebam mayat ada dibagian 

punggung, apabila meninggalnya korban dengan posisi telungkup 

seharusnya lebam mayat ada di tangan, bagian samping tubuh korban atau 

bagian depan korban sesuai dengan posisi telungkup korban, lebam mayat 

terjadi setelah lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan kurang dari 8 (delapan) 

jam dan lebam mayat terjadi muncul pertama kali dibagian bawah tubuh 

jenazah karena adanya gaya gravitasi (vide keterangan saksi dr. RAHMA 

TIARANITA, keterangan Ahli dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF.); 

- Bahwa pada korban perempuan (Anak Korban VINA) saat ditemukan di 

lokasi tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten 

Cirebon (Fly Over Talun masih merintih kesakitan, (aduh….aduh….), 

mengenakan rok mini pendek dengan posisi tergeletak telentang dan 

hidung mengeluarkan darah, kaki bagian kanan luka parah dengan luka 

terbuka seperti kena sabetan senjata tajam, tangan kanan patah dan  rok 

mini perempuan tersebut tersingkap kebagian perut sehingga warga yang 

ada di sekitar tempat kejadian perkara dapat dengan jelas melihat celana 

dalam korban perempuan tidak dalam posisi yang sebenarnya karena tidak 

menutup semua alat kelaminnya lalu saksi SUROTO menutupinya dengan 

jaket (vide keterangan saksi SUROTO dan saksi MUHYIDIN, S.H.); 

- Bahwa ditemukan perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan yang merupakan 

luka/trauma kekerasan dan bukan karena menstruasi maupun aborsi (Vide : 

Keterangan saksi dr. IHDA SILVIA dan Ahli dr. ANDRI NUR ROCHMAN, 

SpF. dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 190/Ver.RSUD-
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GJ/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama korban VINA DEWI 

ARSITA); 

- Bahwa bahwa perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan diakibatkan 

benturan/tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk 

bertahan (Vide : Keterangan saksi dr. IHDA SILVIA dan Keterangan Ahli dr. 

ANDRI NUR ROCHMAN, SpF. dihubungkan dengan Visum Et Repertum 

Nomor 190/Ver.RSUD-GJ/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama 

korban VINA DEWI ARSITA); 

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap VINA pada lubang 

kemaluannya ditemukan sperma (Vide : Keterangan Ahli dr. ANDRI NUR 

ROCHMAN, SpF. dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 

VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil 

pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA);  

- Bahwa dari keterangan saksi ABDUL PASREN yang pernah didatangi 

keluarga Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM, keluarga 

Terdakwa HADI, keluarga Terdakwa HADI JAYA,  keluarga Terdakwa HADI 

SUPRIYANTO, dan Pengacara (Terdakwa I HADI, Terdakwa II EKA 

SANDY, Terdakwa III JAYA, Terdakwa IV SUPRIYANTO dan Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM) menerangkan tujuan kedatangan 

keluarga saksi EKO RAMADHANI dan Pengacara adalah minta agar saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM, Terdakwa I HADI, Terdakwa 

II EKA SANDY, Terdakwa III JAYA, Terdakwa IV SUPRIYANTO  

dibebaskan dari kejadian yang diduga pembunuhan dan pemerkosaan yang 

terjadi di SMPN 11, saksi diminta untuk mengarang cerita agar 

membantu/meringankan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin 

KOSIM, Terdakwa I HADI, Terdakwa II EKA SANDY, Terdakwa III JAYA, 

Terdakwa IV SUPRIYANTO  dan dari keterangan Saksi TEGUH WIJAYA 

yang di suruh merekayasa cerita atau kejadian (AGAR SAYA MENGAKU 

BAHWA PADA HARI SABTU TANGGAL 27 AGUSTUS 2016 JAM 21.00 

WIB S/D JAM 23.00 WIB ADA ACARA BAKAR BAKARAN AYAM 

BERSAMA Terdakwa SUDIRMAN, Terdakwa EKA SANDI, Saksi EKO, 

Terdakwa HADI, Terdakwa SUPRIANTO, Sdr. KAFI, Sdr. UDIN dan  

SETELAH ITU TIDUR DI RUMAH KONTRAKAN Sdr. KAFI SAMPAI 

DENGAN PAGI HARI) dan waktu itu bapaknya saksi EKO mau member 

amplop yang berisikan  uang akan tetapi pada saat itu saksi menolaknya 

dan saksi  juga di  datangi   oleh   pengacara   yang bernama  JOGI  dan  di  

suruh mengaku bahwa  pada hari Sabtu  tanggal  27  Agustus   2016  
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sekitar jam  21.00 WIB  sampai  jam 23.00  WIB,  Saksi bersama Terdakwa  

SUDIRMAN, Terdakwa EKA SANDY, Saksi EKO, Terdakwa HADI,  

Terdakwa SUPRIYANTO sedang  berada di rumah  pak RT (Vide : 

Keterangan saksi ABDUL PASREN dan saksi TEGUH WIJAYA); 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, 

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Para 

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: 

Dakwaan:  

Kesatu 

Primair :  Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Subsidair  : Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Lebih Subsidair  : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

Dan 

Kedua  : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum 

disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik 

untuk dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kesatu yang 

diformulasikan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila 

dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka untuk dakwaan Kesatu Subsidair/ 

selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila 

dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair/ selebihnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum 

tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu 
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Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:   

1. Barang siapa ; 

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ; 

3. Menghilangkan nyawa orang lain ;  

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan 

perbuatan itu ; 

 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1 Barang siapa ; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah  

subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang 

identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; 

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I HADI SAPUTRA 

Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin 

MURAN, Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin 

SURATNO telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas 

Para Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri 

maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga 

keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani 

maupun rohani; 

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa I HADI 

SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL 

Bin MURAN, Terdakwa III  JAYA  Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin 

SURATNO melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan 

dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan selebihnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah 

terpenuhi ; 

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ; 
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Menimbang, bahwa unsur ini tidak berdiri sendiri, karena untuk 

menentukan kepastian terhadap perbuatan materiil maka haruslah 

dipertimbangkan / dibuktikan terlebih dahulu unsur Ad.3. “Menghilangkan 

nyawa orang lain”, dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu 

terhadap pembuktian unsur Ad.2. ini dan akan dipertimbangkan kembali 

setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.3. “Menghilangkan nyawa 

orang lain”; 

Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain ;  

Menimbang, bahwa pada unsur ini dimaksudkan perbuatan yang 

dilakukan mengakibatkan kematian orang lain; 

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut pendapat Penuntut Umum 

dalam tuntutannya, menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum karena terdakwa I. HADI SAPUTRA Als. Bolang Bin Kasana, 

terdakwa II EKA SANDI Als. Tiwul Bin Muran,  terdakwa III. JAYA Als. Kliwon 

Bin Sabdul, terdakwa IV  SUPRIYANTO Als. Kasdul Bin Sutadi dan terdakwa 

V dan SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-sama dengan saksi EKO 

RAMADANI, saksi RIFALDI ADITYA WARDANA Als UCIL Bin ASEP 

KUSNADI, dan Saksi Anak SAKA TATAL serta Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. 

PEGI Als PERONG (DPO) telah mempersiapkan alat-alat untuk menghabisi 

Nyawa Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak korban VINA 

antara lain senjata tajam samurai/mandau ukuran panjang dan pendek, kayu, 

bambu dan batu sehingga dengan ditusukannya samurai ke bagian tubuh 

yang mematikan yaitu ke perut sebelah kiri Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA oleh Saudara ANDI dan saksi RIFALDI ADITYA WARDANA Als 

UCIL Bin ASEP KUSNADI menyabetkan samurai mengenai kepala bagian 

belakang Anak Korban VINA dan selanjutnya kedua Anak korban dipukuli 

secara bergantian dengan menggunakan batu, kayu dan bambu hingga 

seluruh tubuh Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak korban 

VINA penuh dengan luka-luka dan banyak mengeluarkan darah dan akibat 

luka tusukan dan pukulan tersebut Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

meninggal ditempat sedang Anak korban Vina meninggal beberapa saat 

kemudian;   

Menimbang, bahwa sebaliknya pendapat dari Pembelaan / Pledooi 

Penasihat Hukum Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV menyatakan unsur 

ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan berdasarkan dari seluruh 

keterangan para saksi yaitu, saksi dr. RAHMA, Saksi dr. IHDA, saksi Supardi, 

Saksi Suja, Saksi Muhyidin, Saksi Yudo Prasetyo, Saksi Taufik, Ahli Andri Nur 

Rochman dr. Spf., Surat, barang bukti motor dan helm milik  korban 
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MUHAMAD RIZKI RUDIANA saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta 

hukum yaitu bahwa kematian Anak korban MUHAMAD RIZKI RUDIANA dan 

VINA adalah disebabkan kecelakaan lalu lintas;  

Menimbang, bahwa dari Penasihat Hukum Terdakwa V menyatakan 

unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan berdasarkan fakta 

dipersidangan senjata tajam yang dijadikan barang bukti bukan untuk perkara 

yang melibatkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan ahli yang 

menyatakan apabila senjata tajam digunakan terbalik maka akan 

menghasilkan trauma tumpul, juga merupakan argumen yang tidak dapat 

diterima, untuk apa para pelaku seandainya benar melakukan perbuatan yang 

didakwakan harus membalikkan senjata tajam sehingga menjadi tumpul 

sementara pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain 

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari masing-masing 

pembelaan / pledooi Para Penasihat Hukum Para Terdakwa melampirkan foto 

Para Terdakwa sedang dalam keadaan memar; 

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami baik tuntutan 

dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I sampai 

dengan Terdakwa IV serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan foto yang 

dilampirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam  pembelaan / pledooi 

tersebut Majelis Hakim menilai foto tersebut tidak dapat memperlihatkan 

kapan, dimana, dikarenakan apa dan tidak didukung dengan suatu bukti 

lainnya, maka terhadap foto tersebut adalah patut untuk dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh 

fakta – fakta hukum antara lain: 

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB 

Terdakwa I HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias 

TIWUL, Terdakwa III JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO 

alias KASDUL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK,  Anak Saksi SAKA 

TATAL, Saksi MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, Saksi PRAMUDYA 

WIBAWA JATI Bin SANUSI, Saksi TEGUH WIJAYA, Saksi ACHMAD 

SAEPUDIN bin MURIP, Saksi OKTA RANGGA, Sdr. ANDI (DPO),           

Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) berkumpul di warung 

Ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan 

Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis ciu yang 

dicampur dengan minuman Bigcola; 
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- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Ibu NINING mengusir Terdakwa I 

HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL, 

Terdakwa III JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias 

KASDUL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA 

TATAL, saksi MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, saksi PRAMUDYA 

WIBAWA JATI Bin SANUSI, saksi TEGUH WIJAYA, saksi ACHMAD 

SAEPUDIN bin MURIP, saksi OKTA RANGGA, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. 

DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan saksi HAYATI; 

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II EKA SANDY dan Terdakwa IV 

SUPRIYANTO  mengantar saksi HAYATI lalu saksi PRAMUDYA WIBAWA 

JATI Bin SANUSI, saksi TEGUH WIJAYA ketempat Terdakwa I HADI 

melanjutkan minum lalu saksi PRAMUDYA WIBAWA JATI Bin SANUSI dan 

saksi TEGUH WIJAYA pergi jalan-jalan mencari gorengan sementara saksi 

OKTA RANGGA pulang lalu saksi MOHAMMAD NURDHATUL KAHFI, 

saksi ACHMAD SAEPUDIN bin MURIP dan Saksi EKO RAMADHANI ke 

tempat Bi Ela; 

- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Para Terdakwa, Saksi EKO 

RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA TATAL, Sdr. ANDI (DPO), 

Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO)  berkumpul di depan 

SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan bertemu dengan 

Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL yang sebelumnya 

dijemput Terdakwa V SUDIRMAN sementara Anak Saksi SAKA TATAL 

bertemu dengan Terdakwa II EKA SANDY dan diajak ikut berkumpul; 

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.15 WIB pada saat Para Terdakwa, Saksi 

RIFALDI ADITYA WARDANA alias UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias 

KOPLAK, Anak Saksi SAKA TATAL, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) 

dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) nongkrong melintas anak korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA sedang membonceng anak korban VINA 

yang memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon 

warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA 

AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor 

Yamaha Mio warna Hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon; 

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA alias 

UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA TATAL, 

Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) 

melempari Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban 

VINA dengan menggunakan batu mengenai sepatbor sepeda motor yang 

dikendarai oleh Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA namun Anak 
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Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA dapat 

melarikan diri; 

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA 

alias UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Anak Saksi SAKA 

TATAL, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. DANI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG 

(DPO) dengan mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang 

dikendarai oleh Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak 

Korban VINA dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya + 50 

meter dari SMPN 11 Kota Cirebon sepeda motor Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA dipepet oleh sepeda motor Saksi 

EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm yang 

dipakai Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju 

ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL dan Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK 

bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA dengan mengendarai 

7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain Anak Saksi SAKA TATAL 

berboncengan dengan Terdakwa II EKA SANDY Als TIWUL mengendarai 

sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V SUDIRMAN 

berboncengan dengan Sdr. DANI (DPO) mengendarai sepeda motor 

Yamaha mio warna hitam, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL 

berboncengan dengan Terdakwa III JAYA Als KLIWON mengendarai 

sepeda motor merk Yamah Mio warna merah biru, Terdakwa I HADI 

SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna 

merah, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor 

merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA 

alias UCIL berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) 

mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam dan Sdr. ANDI (DPO) 

menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun 

Kabupaten Cirebon; 

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa 

Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Anak Korban 

VINA langsung dipepet oleh sepeda motor Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 
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Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh setelah itu Saksi EKO 

RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu 

sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian Anak Saksi SAKA TATAL 

memukul mengenai muka bagian kanan Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) memukul 

Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong 

sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I 

HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong 1 (satu) 

kali mengenai dada, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL memukul Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai 

tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III JAYA alias KLIWON memukul 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV SUPRIYANTO 

alias KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali 

mengenai bagian dada, Terdakwa V SUDIRMAN memukul dengan tangan 

kosong 1 (satu) kali mengenai muka Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, Sdr. DANI (DPO) memukul dengan menggunakan bambu 

mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIFALDI ADITYA 

WARDANA Als UCIL memukul Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dengan menggunakan bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) memukul dengan 

tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA sehingga Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

menjadi tidak berdaya sementara itu Anak Korban VINA disabet samurai 

oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL kena bagian paha 

lalu dipukul oleh Terdakwa I HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan 

menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak, Sdr. PEGI Als 

PERONG (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) memukul dengan tangan kosong 

kearah tubuh Anak korban VINA, selanjutnya anak korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA alias UCIL dan 

Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan Anak Korban VINA 

dibonceng oleh Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK sedangkan sepeda 

motor Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI 

(DPO) yang diikuti oleh Anak Saksi SAKA TATAL, Para Terdakwa dan Sdr. 

ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong 

dibelakang bangunan showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. 

Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya 
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Kecamatan Kesambi Kota Cirebon namun sebelum sampai kesana 

Terdakwa II EKA  SANDY alias TIWUL mendapat telepon dari kakak Anak 

Saksi SAKA TATAL bernama JAKA yang menyuruh Anak Saksi SAKA 

TATAL untuk segera pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa II EKA 

SANDY alias TIWUL menurunkan saksi Anak SAKA TATAL di pom bensin 

Simaja Cirebon dan Anak Saksi Saka Tatal Bin Bagja kemudian pulang ke 

rumah neneknya sehingga Anak Saksi SAKA TATAL tidak ikut bersama-

sama dengan Para Terdakwa, Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias 

UCIL, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Sdr. ANDI (DPO), Sdr.DANI 

(DPO) dan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO) ke lahan kosong dibelakang 

bangunan showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga 

Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan 

Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I HADI SAPUTRA alias 

BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri 

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II EKA SANDI alias TIWUL memukul 

dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa 

III JAYA alias KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi 

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias 

KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 

(dua) kali, Terdakwa V SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 

sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Saksi RIFALDY 

ADITYA WARDHANA Als UCIL memukul dengan menggunakan bambu 

dibagian leher sebelah kiri, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK 

memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) 

kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. 

ANDI (DPO) memukul dibagian muka, setelah itu Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL memukul dengan batu kebagian kepala Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) memukul dan menyabetkan samurai 

pendek berbentuk pipa ke Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia 

ditempat, sementara Anak Korban VINA dipukul oleh Saksi RIFALDY 

ADITYA WARDHANA alias UCIL dengan tangan kosong mengenai pipi 

sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) memukul dengan 

menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan 

darah, Sdr. ANDI (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong 
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mengenai kepala bagian belakang sehingga Anak Korban VINA tidak sadar 

dan dalam keadaan Anak Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh 

Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, Sdr. ANDI (DPO) dan 

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) ke dekat Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Anak Korban VINA oleh saksi 

ANDI (DPO) dibuka bajunya kemudian disetubuhi secara bergantian oleh 

Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Sdr. DANI (DPO), Saksi RIFALDY 

ADITYA WARDHANA alias UCIL, Terdakwa I HADI SAPUTRA alias 

BOLANG, Terdakwa V SUDIRMAN, Terdakwa IV SUPRIYANTO, Terdakwa 

II EKA SANDY alias TIWUL dan Terdakwa III JAYA alias KLIWON, 

sedangkan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO)  mencium dan memegang 

payudara korban VINA; 

- Bahwa setelah itu Sdr. ANDI (DPO) memukul dengan batu besar mengenai 

bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA Als UCIL dan Sdr. ANDI (DPO) membawa Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA menuju ke Fly Over 

Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI (DPO) 

dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Anak Korban VINA setelah 

dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa 

dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan Saksi RIFALDI 

ADITYA WARDANA Als UCIL dengan menggunakan sepeda motor milik 

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) sedangkan Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor 

miliknya sendiri, sesampainya di fly over Talun kemudian Sdr. DANI (DPO), 

Sdr. ANDI (DPO), Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA Als UCIL,        

Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK meninggalkan Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan 

Anak Korban VINA dengan posisi Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA telungkup di pembatas tengah jalan dan Anak Korban VINA 

dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan, jarak Anak korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA  dengan Anak Korban VINA sekira 1 (satu) 

meter dan sepeda motor milik Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi 

kecelakaan lalu lintas yang menimpa Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Anak Korban VINA; 
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- Bahwa kemudian Saksi SUROTO yang bertugas sebagai mandor polisi di 

Polsek Talun ikut mendatangi tempat kejadian setelah Saksi SUPARDI dan 

Saksi SUJA mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di fly over 

Talun Sumber lalu Saksi SUROTO melihat kondisi Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dan masih menggunakan helm 

namun telah meninggal dunia dalam keadaan kepala masih mengeluarkan 

darah sementara Anak Korban VINA ditemukan masih dalam keadaan 

merintih dengan posisi rok yang tersingkap ke atas dengan posisi celana 

dalam yang terpasang tidak pas pinggul, serta kondisi luka di kepala, 

hidung  yang masih mengeluarkan darah kemudian karena posisi celana 

dalamnya tidak terpasang sebagaimana mestinya lalu ditutup dengan jaket 

oleh Saksi SUROTO sedangkan kondisi motor saat itu sudah dalam posisi 

berdiri tanpa ada kerusakan berat kecuali luka lecet pada sepatbor sepeda 

motor milik Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA selanjutnya  kedua 

Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, 

Saksi RUDIANA ayah dari Anak Korban MUHAMAD RIZKI RUDIANA 

mendapat telpon dari Aiptu Sulaeman yang mengabarkan bahwa Anak 

Korban MUHAMAD RIZKI RUDIANA meninggal dunia dan berada di 

Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian Saksi RUDIANA datang ke Rumah 

Sakit dan melihat keadaan Anak Korban MUHAMAD RIZKI RUDIANA 

mengalami luka-luka di kepala dengan kondisi kepala / dahi lunak, rahang 

patah, leher patah, tangan kanan patah, dada luka memar berwarna biru,  

dua gigi depan hilang / tanggal; 

- Bahwa saksi WASNADI OTONG yakni ayah dari Anak Korban VINA 

mendapat kabar dari paman Anak Korban VINA yang bernama SUPAIDIN 

mengabarkan Anak Korban VINA berada di Rumah Sakit Gunung Jati 

karena kecelakaan namun pada saat saksi WASNADI OTONG datang ke 

Rumah Sakit Gunung Jati, infuse pada Anak Korban VINA telah dilepas dan 

Anak Korban VINA dinyatakan meninggal dunia; 

- Bahwa Anak korban RIZKI RUDIANA dan Anak korban VINA  meninggal 

dunia dengan luka-luka sebagaimana tersebut dalam hasil Visum Et 

Repertum Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F, dokter 

spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, yang 

melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD RIZKY RUDIANA dengan 

kesimpulan : pada mayat laki-laki berusia sekitar enam belas tahun ini, 

tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma 
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tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan 

belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan 

patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat 

tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas 

kanan, tulang hasta kanan dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada 

dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, luka lecet 

pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri serta resapan 

darah pada bawah kulit dada; 

- Bahwa selanjutnya Visum Et Repertum Nomor : VeR / 76 / IX / 2016 / 

Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 

Andri Nur Rochman, Sp.F, dokter spesialis forensik  pada Rumah Sakit 

Bayangkara Indramayu, yang melakukan pemeriksaan terhadap VINA 

dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar enam belas 

tahun ini, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma 

tumpul pada  kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang 

rahang bawah dan trauma  tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah 

kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang 

paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan 

pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat 

mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka 

terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda 

trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri serta warna 

kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang 

kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus 

lubang kemaluan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 

sebagaimana tersebut diatas, ternyata Para Terdakwa telah melakukan 

pemukulan terhadap Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak 

Korban VINA yang mengakibatkan Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Anak Korban VINA mengalami luka parah dan akhirnya 

meninggal dunia, sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.3. 

Menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; 

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan 

tersebut diatas, maka unsur Ad.2. akan dipertimbangkan kembali setelah 

unsur Ad.3. dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah perbuatan “menghilangkan jiwa orang lain” 

tersebut dilakukan Para Terdakwa “dengan sengaja dan direncanakan lebih 

dahulu”?; 
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Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah 

dipertimbangkan pada unsur Ad.3. tersebut, merupakan satu kesatuan 

maupun bagian yang tidak terpisahkan, maka secara keseluruhan berlaku 

pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur Ad.2. “Dengan sengaja dan 

direncanakan lebih dahulu”; 

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan 

yang dilakukan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, pelaku mengetahui 

akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan 

apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya 

adalah perbuatan yang telah melanggar hukum; 

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan 

melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan terdakwa 

terhadap perbuatan yang dilakukannya; 

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van 

toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi 

“terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (willens en weters veroor zaken van 

een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan 

sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau 

akibatnya; 

 Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (wilstheorie) dari Simons 

mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), 

ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau 

diharuskan oleh Undang- Undang; 

 Menimbang,  bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang 

menganut teori perkiraan (voor stellings theorie) telah menyangkal teori 

kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya 

dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang 

akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya 

paling banter ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya; 

 Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan 

menurut sifatnya, Pertama : Dolus malus yaitu dalam hal seseorang 

melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi 

ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam 

dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu 

(kleursloosbogrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana 

tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada 

hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak 
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diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh Undang-Undang; 

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (dolus) adalah 

merupakan bagian dari kesalahan schuld; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum 

tersebut diatas telah terbukti bahwa arah pemukulan yang dilakukan Para 

Terdakwa adalah pada bagian vital, sebagaimana bukti surat Visum Et 

Repertum Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F, dokter 

spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, yang melakukan 

pemeriksaan terhadap MUHAMMAD RIZKY RUDIANA berkesimpulan yang 

pada pokoknya terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa 

patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar 

tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang 

dapat mengakibatkan kematian dan Visum Et Repertum Nomor : VeR / 76 / IX 

/ 2016 / Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani 

oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F, dokter spesialis forensik  pada Rumah 

Sakit Bayangkara Indramayu, yang melakukan pemeriksaan terhadap VINA 

dengan kesimpulan yang pada pokoknya terdapat tanda-tanda trauma tumpul 

pada  kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang 

bawah dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang 

ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan 

dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang 

secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian; 

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut diatas diketahui bahwa 

luka – luka yang dialami Anak Korban MUHAMMAD RIZKY RUDIANA dan 

Anak Korban VINA terletak pada organ tubuh yang penting pada manusia 

yaitu pada Anak Korban MUHAMMAD RIZKY RUDIANA mengalami patah 

tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar 

tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah 

sedangkan Anak Korban VINA mengalami patah tulang atap tengkorak dan 

tulang rahang bawah dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah 

kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang 

paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan 

pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai manusia yang 

normal, tentunya telah dapat menyadari dengan sepenuhnya bahwa 

perbuatan pemukulan terhadap seseorang yang diarahkan pada bagian 
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kepala, leher dan dada (organ vital) apalagi pemukulan tersebut dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan alat baik bambu maupun 

batu pada bagian kepala, leher dan dada pasti akan menimbulkan akibat 

kematian, walaupun demikian Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya 

sebagaimana pada fakta-fakta hukum tersebut, hal mana telah membuktikan 

adanya niat batin Para Terdakwa yang memang menghendaki kematian Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Anak Korban VINA;  

   Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah 

perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu?  

 Menimbang, bahwa “Dengan direncanakan lebih dahulu”  adalah bagian 

dari unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih 

dahulu artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan 

skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya 

untuk menghilangkan nyawa korban; 

 Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan 

terlebih dahulu dari Terdakwa atau tidak perlu diperhatikan beberapa hal 

antara lain : 

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/ tempo yang 

cukup untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara 

pelaksanaan menghilangkan nyawa korban.  Lamanya waktu atau tempo  

tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat 

dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya 

waktu cukup bagi Terdakwa adalah adanya kesempatan berpikir dengan 

tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa terdakwa, masih 

memiliki waktu atau kesempatan untuk  membatalkan niatnya tersebut; 

2.  Adanya tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa setelah 

tiba disekitar tanjakan jembatan layang toll Desa Kepongpongan Kabupaten 

Cirebon, sepeda motor Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang 

berboncengan dengan Anak Korban VINA langsung dipepet oleh sepeda 

motor Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda 

motor yang dikendarai oleh Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

hingga terjatuh, setelah itu Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul 

dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan 

Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah 

kanan Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian Anak saksi 

SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan Anak Korban 
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MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ANDI (DPO) 

memukul Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong 

sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, Terdakwa I HADI 

SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali 

mengenai dada, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL memukul Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan 

sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III JAYA alias KLIWON memukul Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong  sebanyak 1 

(satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL 

memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, 

Terdakwa V SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali 

mengenai muka Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI (DPO) 

memukul dengan menggunakan bambu mengenai bagian rahang belakang 

sebelah kanan, Saksi RIFALDI ADITYA WARDANA Als UCIL memukul Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu 

mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. PEGI 

Als PERONG (DPO) memukul Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA 

dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian tubuh sehingga Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu 

Anak Korban VINA disabet samurai oleh Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA alias UCIL kena bagian paha lalu dipukul oleh Terdakwa HADI 

SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm 

mengenai pundak, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) 

memukul dengan tangan kosong kearah tubuh Anak korban VINA, selanjutnya 

Anak korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIFALDI ADITYA 

WARDANA alias UCIL dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda 

motor dan Anak Korban VINA dibonceng oleh Saksi EKO RAMADHANI alias 

KOPLAK, sedangkan sepeda motor Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI (DPO) yang diikuti oleh Anak Saksi SAKA 

TATAL, Para Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda 

motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan showroom mobil 

diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga 

Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon namun sebelum 

sampai kesana Terdakwa EKA II SANDY alias TIWUL mendapat telepon dari 

kakak Anak Saksi SAKA TATAL bernama JAKA yang menyuruh Anak Saksi 

SAKA TATAL untuk segera pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa II EKA 

SANDY alias TIWUL menurunkan anak saksi SAKA TATAL di pom bensin 

Simaja Cirebon dan Anak Saksi Saka Tatal Bin Bagja kemudian pulang ke 

rumah neneknya sehingga Anak Saksi SAKA TATAL tidak ikut bersama-sama 
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dengan Para Terdakwa, Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, 

Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Sdr. ANDI (DPO), Sdr.DANI (DPO) 

dan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO) ke lahan kosong dibelakang bangunan 

showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan 

Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang 

bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga 

Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I HADI 

SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang 

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II EKA SANDI alias TIWUL 

memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, 

Terdakwa III JAYA alias KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai 

pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias 

KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) 

kali, Terdakwa V SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak            

6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Saksi RIFALDY ADITYA 

WARDHANA Als UCIL memukul dengan menggunakan bambu dibagian leher 

sebelah kiri, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian 

kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian 

pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. ANDI (DPO) 

memukul dibagian muka, setelah itu Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA 

alias UCIL memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) 

memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke Anak Korban 

MUHAMAD RIZKY RUDIANA sehingga akhirnya Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Anak Korban VINA 

dipukul oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL dengan tangan 

kosong mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG 

(DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung 

sampai mengeluarkan darah, Sdr. ANDI (DPO) memukul dengan 

menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga 

Anak Korban VINA tidak sadar dan dalam keadaan Anak Korban VINA tidak 

sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias 

UCIL, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) ke dekat Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Anak 

Korban VINA oleh saksi ANDI (DPO) dibuka bajunya, kemudian disetubuhi 

secara bergantian oleh Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Sdr. DANI 

(DPO), Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, Terdakwa I HADI 
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SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V SUDIRMAN, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL dan Terdakwa III JAYA 

alias KLIWON, sedangkan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO)  mencium dan 

memegang payudara Anak Korban VINA; 

Menimbang, bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telah direncanakan sejak tanggal 17 

Agustus 2016, dengan cara Sdr. DANI (DPO) menyebarkan SMS kepada 

Terdakwa V SUDIRMAN dan Terdakwa V SUDIRMAN memperlihatkan isi sms 

tersebut kepada Anak Saksi SAKA TATAL hal ini diakui Anak Saksi SAKA 

TATAL setelah saksi verbalisan dihadirkan dipersidangan bahwa saat 

pemeriksaan terhadap Anak saksi SAKA TATAL dilakukan sesuai prosedural 

yaitu didampingi oleh kakak kandung bernama SELIS dan Penasihat 

Hukumnya TITIN PRIALIANTI, SH, tanpa tekanan psikis maupun fisik dan 

Anak Saksi SAKA TATAL membenarkan keterangan yang ada di berita acara 

pemeriksaan di kepolisian karena sebelumnya Anak saksi SAKA TATAL saat 

memberikan keterangan selalu berbeda – beda dan berbelit-belit ; 

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa V Sudirman dalam 

pembelaan/ pledooinya menyatakan bahwa khusus terhadap Terdakwa V, 

para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak melihat Terdakwa V 

Sudirman Bin Suratno berada di warung Ibu Nining atas pernyataan tersebut 

Majelis berpendapat pembelaan / pledooinya Penasihat Hukum Terdakwa V 

Sudirman terbantahkan dengan saksi meringankan / a de charge Terdakwa I 

sampai dengan Terdakwa IV bernama Indra Pratama Putra yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib  

setelah saksi mengantar pacarnya yang bernama Sdri. Ida, saksi kembali lagi 

berkumpul dengan Para Terdakwa di depan SMPN 11 dan melihat Terdakwa 

Sudirman sedang berdiri diantara Para Terdakwa lainnya dan saksi melihat 

ada beberapa motor yang terparkir antara lain motor milik Saksi Eko jenis 

Satria FU, Terdakwa I Hadi motor Vixen, Terdakwa II EKA motor Mio putih, 

Terdakwa IV Supriyanto motor supra dan Terdakwa V Sudirman motor Beat 

dan tidak berapa lama kemudian saksi pulang, keterangan saksi ini 

bersesuaian dengan saksi Mohammad Nurdhatul Kahfi yang melihat 

kehadiran Terdakwa Sudirman. Dengan keterangan dari saksi Indra Pratama 

Putra dan saksi Mohammad Nurdhatul Kahfi tersebut maka kehadiran 

Terdakwa Sudirman pada malam tersebut tidak terbantahkan lagi;  

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa V Sudirman dalam 

pembelaan / pledooinya tidak memasukkan nama Anak Saksi SAKA TATAL 

padahal dipersidangan Anak Saksi SAKA TATAL dihadirkan untuk dimintai 
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keterangannya dan Anak Saksi SAKA TATAL adalah satu-satunya saksi 

mahkota yang mengakui dan membenarkan keterangan yang ada di BAP 

kepolisian setelah saksi verbalisan dihadirkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum 

sebagaimana tersebut  diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa bersama 

temannya, dilakukan dari rentang waktu kurang lebih satu jam lima belas 

menit (dari pukul 21.15 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB) dan lebih dari 2 

tempat, yang pertama di depan SMP 11 Kota Cirebon kemudian pengejaran 

sampai dengan di tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan 

Kabupaten Cirebon (Fly Over Talun) dan kejadian di lokasi lahan kosong 

dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 

tersebut, terdapat cukup waktu bagi Para Terdakwa bersama dengan teman-

temanya untuk berpikir ulang dari peristiwa yang terjadi di depan SMP 11 

Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon kemudian pengejaran sampai di 

MAN 2 Cirebon yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari SMPN 11 Kota 

Cirebon kemudian pengejaran sampai dengan di tanjakan jembatan layang 

Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon (Fly Over Talun) dan kejadian di 

lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan 

Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota 

Cirebon, karena rentang waktu dari peristiwa pertama pelemparan batu 

sampai dengan kejadian terakhir di belakang show room mobil kurang lebih 

satu jam lima belas menit; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 

tersebut diatas, ternyata terdapat waktu yang cukup bagi Para Terdakwa 

untuk berfikir dengan tenang, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu 

akan dilakukan, begitu juga sebaliknya terdapat waktu yang cukup 

membatalkan niatnya, walaupun demikian Para Terdakwa bukannya 

membatalkan niatnya melainkan Para Terdakwa bersama teman-temanya 

tetap melakukan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang 

benar-benar menghendaki atas kematian Anak Korban MUHAMAD RIZKY 

RUDIANA dan Anak Korban VINA, sebagaimana pada rangkaian 

pertimbangan hukum tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum 

sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2. 

Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, telah terpenuhi 

secara sah dan meyakinkan; 
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Ad. 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan 

perbuatan itu ; 

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 

mengenai pengertian pelaku yaitu  : 

a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen); 

b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan 

pidana  (Doen Plegen); 

c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen); 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang 

melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendiri telah 

mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana 

seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri 

serta kesadaran penuh. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan 

suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan 

sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, 

dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh 

tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-

tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan 

suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan 

seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia 

turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus  : 

a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana 

secara bersama-sama; 

b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung 

jawab atas perbuatan mereka; 

c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua; 

d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya  : 

1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta 

saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta 

lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh 

sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum 

atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah 

termasuk kerja sama secara sadar; 
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2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari 

perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari 

tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai 

pembantuan; 

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat 

alternatif, sehingga dengan terpenuhinya dari salah satu kriteria itu, maka 

unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim 

kriteria yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah “Turut 

serta”; 

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah 

dipertimbangkan pada unsur Ad.2. dan Ad.3. tersebut,  merupakan satu 

kesatuan maupun bagian yang tidak terpisahkan dan secara keseluruhan 

berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur Ad.4. Yang 

melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan 

perbuatan; 

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap 

dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2, dan 

Ad.3, tersebut diatas, ternyata apa yang telah dilakukan Para Terdakwa 

tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara 

bersama-sama dengan temannya/ turut serta, yang mana antara satu dengan 

lainnya sudah ada permufakatan sebelum maupun pada waktu mereka 

melakukan perbuatannya dan adanya kerjasama yang baik dalam melakukan 

perbuatannya sebagaimana pada rangkaian pertimbangan hukum tersebut 

diatas, sehingga dengan demikian unsur Ad.4. Yang melakukan, menyuruh 

melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana, “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”, 

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair; 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti 

maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan 

lagi; 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun 

secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 

dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  

1. Setiap orang; 

2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D; 

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan 

perbuatan; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1 Setiap Orang; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah  

subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang 

identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; 

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I HADI SAPUTRA 

alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III JAYA 

alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL, Terdakwa V 

SUDIRMAN Bin SURATNO telah menerangkan dengan jelas dan terang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan 

kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh 

Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in 

persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan 

sehat, baik jasmani maupun rohani; 

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa I HADI 

SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa 

III JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL, Terdakwa 

V SUDIRMAN Bin SURATNO melakukan tindak pidana yang didakwakan 

akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur 

tindak pidana yang didakwakan selebihnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah 

terpenuhi ; 

Ad.2 Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap 
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Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa 

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan 

unsur ini tebukti secara sah dan meyakinkan sementara Penasihat Hukum 

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV berpendapat unsur ini tidak terbukti 

secara sah dengan berdasarkan keterangan saksi dr. IHDA SILVIA, ahli 

ANDRI NUR ROCHMAN dr. Spf., bukti Visum Et Revertum Nomor : 

VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 dan  bukti surat Visum Et 

Revertum Nomor : 170/VeR.RSUD-GJ/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016, 

tidak ada satupun yang membuktikan bahwa menemukan luka akibat 

perkosaan divagina korban Vina dan sperma yang ditemukan tersebut 

merupakan sperma dari Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA 

SANDY, Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO dan berdasarkan 

fakta-fakta dari keterangan saksi dr. Ihda Silvia, Ahli ANDRI NUR ROCHMAN 

dr. Spf., bukti surat  tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa 

Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, Terdakwa III. JAYA 

dan Terdakwa IV. SUPRIYANTO yang melakukan, yang turut serta melakukan 

perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa V berpendapat unsur 

ini tidak terbukti karena sekalipun Jaksa Penuntut Umum, menyertakan bukti 

visum et repertum yang menjelaskan ada sperma pada persendian apus 

lubang kemaluan namun berdasar keterangan Saksi Liga Akbar Alias Gaga 

Awod, yang sangat dekat dan hubungan dengan Rizky seperti saudara, 

menerangkan saksi mengetahui  antara Rizky dan Vina berpacaran; 

Menimbang, bahwa atas pendapat dari Penuntut Umum dan 

Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai unsur obyektif antara 

lain: 

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa anak ; 

- Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap 

perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 
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ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 16 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); 

 Menimbang, bahwa definisi kekerasan juga didapat berdasarkan 

Pasal 89 KUHP yang isinya yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya 

disamakan dengan menggunakan kekerasan” Pingsan artinya tidak ingat atau 

tidak sadar akan dirinya umpamanya memberi minuman atau obat-obat lain 

yang membuat orang tidak sadar sehingga orang tidak ingat lagi dan tidak 

mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya sedangkan tidak berdaya artinya 

tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat 

mengadakan perlawanan sedikitpun. Namun definisi ancaman kekerasan 

tidak dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan 

adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada 

sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat 

berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan 

suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan 

mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan, atau 

menurut Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 

hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai 

berikut : 

a. bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang 

demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang 

diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat 

merugikan kebebasan pribadinya ; 

b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan 

kesan seperti itu ; 

Bahwa dari arrest HR tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana 

ancaman kekerasan itu diucapkan, namun “ancaman kekerasan” itu harus 

diartikan sebagai suatu “ancaman” yang apabila yang diancam tidak bersedia 

memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan 

pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan 

bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu 

tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar 
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baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan 

perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan 

atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini 

tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat 

merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada 

mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis 

kewajarannya, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman 

akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain 

sebagainya, pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah 

sesuatu yang merugikan siterpaksa, dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah 

pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 

Menimbang, bahwa agar pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 

ini maka korban yang yang menjadi objek / sasaran pelaku haruslah anak 

yang menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan; 

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah 

dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu Primair 

tersebut, merupakan satu kesatuan maupun bagian yang tidak terpisahkan 

dan secara keseluruhan berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam 

unsur Ad.2. ini; 

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan, yaitu setelah sampai di lokasi lahan kosong 

dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. 

Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Anak 

Korban VINA dipukul oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL 

dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als 

PERONG (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai 

hidung sampai mengeluarkan darah, Sdr. ANDI (DPO) memukul dengan 

menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga 

Anak Korban VINA tidak sadar dan dalam keadaan Anak Korban VINA tidak 

sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias 

UCIL, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. PEGI Als PERONG (DPO) ke dekat Anak 

Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA lalu dalam keadaan terlentang Anak 

Korban VINA oleh saksi ANDI (DPO) dibuka bajunya kemudian disetubuhi 

secara bergantian oleh Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Sdr. DANI 
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(DPO), Saksi RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL, Terdakwa I HADI 

SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V SUDIRMAN, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL dan Terdakwa III JAYA 

alias KLIWON, sedangkan Sdr. PEGI alias PERONG (DPO)  mencium dan 

memegang payudara Anak korban VINA; 

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan 

saksi SUROTO Bin Alm Wirorejo yaitu mandor polisi di Polsek Talun yang ikut 

membantu Saksi Supardi dan Saksi Suja menolong Anak korban VINA ketika 

tergeletak di fly over / jembatan layang Talun, saksi menerangkan ketika 

sampai di tempat kejadian perkara, saksi yang pertama kali melihat dan 

menolong Para Korban karena Saksi Supardi dan Saksi Suja konsentrasi 

mengatur lalu lintas dan masyarakat yang ramai melihat Para Korban. Saksi 

melihat pada korban perempuan rok mini yang dikenakan tersebut tersingkap  

kebagian perut sehingga warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara 

dapat dengan jelas melihat celana dalam Anak korban yang tidak dalam posisi 

yang sebenarnya karena tidak menutup semua alat kelaminnya sehingga 

saksi melihat ada kejanggalan (keanehan) lalu saksi menutupinya dengan 

jaket hal ini dibenarkan oleh saksi Supardi, Saksi Suja dan Saksi Muhyidin 

yang melihat Anak Korban Vina bagian perut ke bawah ditutup oleh jaket; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liga Akbar 

Cahyana Als Gaga Awod Bin H. Ahob Warhob menerangkan sekitar 19.45 

WIB saksi pergi menuju Taman Kota Alun-alun Cirebon dan sekitar jam 20.15 

WIB saksi bertemu dengan Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als 

EKY (Alm) dan Anak Korban Vina (Almh) dan saksi ngobrol-ngobrol sambil 

merokok bersama Anak Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) 

kemudian sekitar 30 menit (tepatnya jam 20.45 WIB) Anak Korban MUHAMAD 

RIZKY RUDIANA Als EKY (Alm) dan Anak Korban Vina (Almh) meminta saksi 

untuk mengantarnya pulang kerumah di Arumsari Kec. Talun Kabupaten 

Cirebon; 

Menimbang, bahwa Anak korban VINA bukanlah korban kecelakaan 

lalu-lintas karena kondisi pakaian Anak korban VINA serta hasil Visum Et 

Repertum Nomor 190/Ver.RSUD-GJ/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas 

nama VINA DEWI ARSITA, perempuan, umur 16 tahun yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Ihda Silvia, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon 

dengan konsultasi medikolegal dokter Andri Nur Rochman SpF dengan 

kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul 

berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan, luka 

memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan serta 
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pendaarahan aktif pada kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan mulut; 

Ditemukan perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah 

segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan; 

Menimbang, bahwa selain adanya perdarahan aktif dari lubang 

kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan 

jaringan juga ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan 

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VeR / 76 / IX / 2016 / Dokpol 

tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI 

NUR ROCHMAN, Sp.F, dokter spesialis forensik  pada Rumah Sakit 

Bayangkara Indramayu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan 

Akta Kelahiran Nomor 3176/2005 atas nama VINA lahir tanggal 16 Januari 

2000 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga 

Kerja Kota Cirebon pada tanggal 18 Oktober 2005, dengan demikian korban 

VINA masih tergolong usia anak berdasarkan Pasal angka (1) Undang-

undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 

Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada 

Anak korban VINA yang sedang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya  

setelah dilakukan pemukulan secara bergantian padahal sebelumnya Anak 

korban VINA dalam keadaan sehat dan tidak mengalami pendarahan 

dikemaluannya. Dengan demikian  maka unsur ini telah terpenuhi secara sah 

dan meyakinkan; 

Ad.3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta 

Melakukan Perbuatan; 

Menimbang, bahwa rasio dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuat 

tidak untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua 

anasir-anasir peristiwa pidana, melainkan dibuat untuk menuntut 

pertanggungjawaban mereka yang melakukan perbuatan tetapi tidak 

memenuhi semua anasir peristiwa pidana; 

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Orang yang melakukan 

(pleger), Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), Orang yang turut 

melakukan (medepleger); 

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat 

alternatif, sehingga dengan terpenuhinya dari salah satu kriteria itu, maka 
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unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim 

kriteria yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah “Turut 

serta”; 

Menimbang bahwa menurut M.v.T bahwa yang turut melakukan 

adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan peristiwa 

pidana, sedangkan menurut HR dalam putusan tertanggal 29 Oktober 1934, 

N.J. 1934, memperhatikan terhadap “turut serta” tidak hanya apa yang yang 

dikerjakan oleh mereka masing-masing yang turut serta, tetapi juga mereka 

bersama merencanakan niat jahat itu dan atau apakah kerjasama antara 

orang-orang itu begitu lengkap dan begitu erat, sehingga akhirnya hanya 

kebetulan saja bahwa yang satu melaksanakan tindakan pelaksanaan yang 

sebenarnya dan yang lain cuma mewujudkan satu atau lebih tindakan yang 

erat hubungannya dengan tindakan pidana itu. Pelaku dari tindakan pidana 

adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar 

larangan atau keharusan yang dilarang undang-undang yang untuk 

melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang telah 

dipertimbangkan pada unsur Ad.2. tersebut, merupakan satu kesatuan 

maupun bagian yang tidak terpisahkan, secara keseluruhan berlaku pula 

sebagai pertimbangan hukum dalam unsur Ad.3.ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I 

HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias 

TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, 

Terdakwa IV SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V 

SUDIRMAN Bin SURATNO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi 

lahan kosong dibelakang bangunan showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem 

Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 

telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Vina secara bergantian. 

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak 

Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan kedua; 
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Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana 

sebagaimana perbuatan Para terdakwa telah terpenuhi, Penuntut Umum telah 

mengajukan tuntutan yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI 

SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL 

Bin MURAN, Terdakwa III  JAYA  Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV 

SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin 

SURATNO dengan pidana mati, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I 

sampai dengan Terdakwa IV mengajukan pembelaan yang pada pokoknya 

Membebaskan Terdakwa I. HADI SAPUTRA, Terdakwa II. EKA SANDY, 

Terdakwa III. JAYA, Terdakwa IV. SUPRIYANTO dari segala dakwaan 

(vrijspraak), serta Penasihat Hukum Terdakwa V mengajukan pembelaan 

yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa  V Sudirman Bin Suratno Dari 

Segala Tuntutan; 

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Penuntut 

Umum dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana mati 

merupakan ancaman pidana maksimal yang tercantum dalam Pasal 340 

KUHP, oleh karena itu apakah terhadap diri Para Terdakwa telah tepat untuk 

dijatuhkan pidana mati atas tindak pidana yang dilakukannya?; 

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Muladi yaitu: 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadikannya orang yang baik dan berguna; 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori 

pemidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan 

masyarakat. 
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Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut pada pokoknya adalah 

untuk mencegah timbulnya kejahatan, melindungi masyarakat serta 

memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana, oleh karena itu adanya 

kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya; 

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan merupakan bentuk penegakan 

hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung 

kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam 

masyarakat. Oleh karena itu  untuk menentukan pidana yang adil dan tepat 

dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan 

maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan suatu tindak 

pidana yang harus dihukum namun haruslah dicermati bentuk pidana yang 

akan dijalani agar tidak semata-mata sebagai wujud pembalasan dendam; 

- Bahwa pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa haruslah menjadikan 

Para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa 

tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan 

pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan 

tercipta;  

- Bahwa pada hakekatnya, pidana merupakan perlindungan terhadap 

masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana 

diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana 

adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima 

kembali dalam masyarakat, maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk 

memenuhi rasa keadilan; 

- Bahwa alasan utama penjatuhan hukuman mati diantaranya meningkatnya 

angka kejahatan yang hanya dilihat semata sebagai tanggung jawab 

individu pelaku kejahatan itu sendiri (offender center), padahal dalam hal 

ini ada tanggung jawab Negara dan pemerintah untuk mencegah 

terjadinya kejahatan; 

- Bahwa pidana mati dibutuhkan untuk menghilangkan orang-orang yang 

dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak 

dapat diperbaiki lagi, dalam perkara in casu Para Terdakwa masih berusia 

muda yang tentunya masih mempunyai kesempatan dan waktu untuk 

memperbaiki dirinya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis tidak 

sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para 

Terdakwa bebas dari segala Tuntutan Hukum, hal ini dikarenakan Para  
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Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

perbuatan sebagaimana dalam Dakwaaan Kesatu Primair dan Dakwaan 

Kedua Penuntut Umum; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan 

pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa yang tercantum dalam Tuntutan 

pidana dari Penuntut Umum  karena Tuntutan tersebut sangatlah berat untuk 

dijatuhkan kepada Para Terdakwa mengingat Pemidanaan bukan sekedar 

membuat Para Terdakwa menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan 

atas perbuatan Para Terdakwa namun Pemidanaan seharusnya merupakan 

suatu upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyadari 

perbuatannya yang telah melanggar hukum dan mengembalikannya menjadi 

insan yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan  yang aman, tertib dan damai; 

Menimbang, bahwa selain hal tersebut untuk menjatuhkan pidana 

terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan; 

Keadaan  yang  memberatkan: 

1. Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya sudah menjurus kepada 

perbuatan yang sangat membahayakan keselamatan maupun keresahan 

masyarakat; 

2. Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tergolong pada 

perbuatan yang sangat sadis, kejam dan diluar perikemanusiaan (sesuatu 

yang sebelumnya tidak terbayangkan akan bisa dilakukan oleh orang); 

3. Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya telah membuat 

kesedihan dan penderitaan keluarga para korban;  

4. Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit 

dipersidangkan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara; 

Keadaan yang meringankan: 

Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk 

memperbaiki perbuatannya dikemudian hari; 

 Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

disamping pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh karena Para Terdakwa akan 

dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, maka berdasarkan 
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Pasal 67 KUHP terhadap Para Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhkan pidana 

denda; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah 

dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan ini, 

maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tidak perlu 

dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan 

penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b   jo, Pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, 

maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  

 Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-

4208-BL; 

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

- 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;  

- 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor; 

- 3 (tiga)  Buah Batu ukuran sedang; 

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru; 

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 

- 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik 

bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 

(satu) botol kosong big cola ukuran kecil; 

- 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih; 

- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu; 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-BJ 

(sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para terdakwa 

EKA SANDY); 

- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;  

- 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker; 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana; 

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99; 

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk 

Prapatan Rebel Strom Of Metal; 

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;  
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- 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air; 

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;  

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-G313HZ, 

warna putih; 

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang; 

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru; 

Oleh karena semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara 

sah menurut hukum dan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam 

perkara lain, sebagaimana pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka 

dalam hal ini terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada 

Penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu 

atas nama Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO); 

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Barang bukti tambahan 

berupa CD rekaman hasil introgasi saksi Jaya Als Kliwon di Polres Cirebon, 

merupakan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tanpa melalui 

Penyitaan dan tidak ada Penetapan Penyitaan, maka terhadap barang bukti 

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana 

sebagaimana dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 222 

ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan 

rasa kemanusian dan keadilan, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.5.000,00 (limaribu 

rupiah) adalah patut untuk dibebankan kepada Negara;  

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Terdakwa II 

Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III  Jaya  alias Kliwon bin 

Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, Terdakwa V 

Sudirman bin Suratno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan 
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Berencana dan Turut Serta melakukan Perbuatan kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin 

Kasana, Terdakwa II Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III  Jaya  

alias Kliwon bin Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, 

Terdakwa V Sudirman bin Suratno oleh karena itu masing-masing dengan 

pidana penjara Seumur Hidup; 

3. Memerintahkan Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, 

Terdakwa II Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III  Jaya  alias 

Kliwon bin Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, 

Terdakwa V Sudirman bin Suratno tersebut, tetap berada dalam tahanan; 

4. Menetapkan barang bukti berupa: 

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol 

E-4208-BL; 

2) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

3) 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;  

4) 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor; 

5) 3 (tiga)  Buah Batu ukuran sedang; 

6) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru; 

7) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam; 

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 

9) 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik 

bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 

1 (satu) botol kosong big cola ukuran kecil; 

10) 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih; 

11) 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu; 

12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-

BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para 

terdakwa EKA SANDY); 

13) 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;  

14) 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker; 

15) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang 

dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana; 

16) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99; 

17) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak 

merk Prapatan Rebel Strom Of Metal; 

18) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;  

19) 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air; 
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20) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;  

21) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-

G313HZ, warna putih; 

22) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang; 

23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru; 

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penyidik Reskrim 

Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama          

Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO); 

24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil introgasi saksi Jaya 

Als Kliwon di Polres Cirebon, dikembalikan kepada Penuntut Umum; 

5.   Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari JUMAT, tanggal 19 MEI 2017, oleh 

SUHARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. 

dan RIA HELPINA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal        

26 MEI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota 

tersebut, dibantu oleh LEMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan 

Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ROHMAN, S.H., Penuntut Umum  dan Para 

Terdakwa  didampingi Penasihat Hukumnya;  

      Hakim Hakim Anggota, 

t.t.d. 

 Ketua Majelis, 

t.t.d. 

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. 

 t.t.d. 

 SUHARNO, S.H., M.H. 

RIA HELPINA, S.H.   

 Panitera Pengganti, 

 
t.t.d. 

 
                                                     LEMAN, S.H. 
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