
PU TU SAN 

Nomor: 291P1D1 2017/ PT BBL. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

- - 	 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadili 

perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah mertjatuhkan 

-. 	putusan seperti tersebut dibawah ml dalam perkara terdakwa: 

Nama Iengkap 	: 	Aliong Als Aliong Als Konliong Anak dan 

Anon; 

Tempat tahir 	 : 	Sungailiat; 

Umur/TanggalLahir 	: 	39Tahun/27JuIi 1977; 

Jenis kelamin 	 Laki-laki; 

Kebangsaan 	 : 	Indonesia; 

: .' Tepipattinggal 	: 	Jin Patimura No 456 RT 04 RW 00 Desa 

Rebo Kec Sungailiat Kab Bangka; 
-. 

\? 'Agama 	 Kristen, 

(,
Pekfirjaan 	 Nelayan, 

Thrdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan 
4 t& 	1 

PtëhanSn oleh: 

Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017; 

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d 

tanggal 19 Februari 2017; 

Penuntut Urnum, sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d 7 Maret 2017; 

Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d 

tanggal 6 April 2017; 

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 April 

2017 s/d tanggal 5 Juni 2017; 

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,sejak 

tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017; 

Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 

tanggal 18 Juni 2017; 

8. Perpanjangan OIeh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak 
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Pengadilan Tinggi Tersebut: 

Telah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Juli 2017 

- 	 Nomor : 29/Pid/2017/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang 

mengadili tingkat banding perkara pidana Terdakwa ALIONG Als ALIONG Als 

KONLIONG Anak clarl ANON tersebut di atas; 

	

-. 	2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ml 

	

£ 	serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Juni 2017 

	

- 	Nomor: 133/Pid.B/2017/PN.SgI. dalam perkara tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh 

JAILANI HASVIM,SH.,MH. Advokét dan Pangacara berkantor di Jalan Raya No. 1 

Depan TK. Cermat 5KB, Kelurahan Pant Padang , Kecamatan Sungailiat (Kursus 

- Komputer Universe) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat 

Kuasà:Khusus Nomor 82/SK.P12017/PN.SgI. yang didaftar Kepaniteraan 

. Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 April 2017; 

7 Menimbanq bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

;16vaan dalam bentuk komulatif subsidaritas yang berbunyi sebagal benikut: 
' 

'1 I&SATU: 

Bahwa Terdakwa Aliong Als Aliong Als Konliong Anak dari Anon pada han 

senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu 

dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa Rebo 

Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja dan dengan rencana 

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ,yaitu saksi korban (AIm) Aura 

Tniagustami Als Aura Binti Tnianto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara; 

Bahwa pada tanggal 01 Januani 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa 

bersama dengan saksi Ernawati Als Ana Anak clari Dihel Janas (istni terdakwa) 

dan anak terdakwa sedang berlibur di pantal tikus sungailiat tidak lama kemudian 

sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta izin kepada saksi Ernawati Als Ana 

Anak dari Dihef Janas (istni terdakwa) untuk pulang kerumahnya dengan maksud 

mengambil bota anaknya kemudian terdakwa pergi dari pantai tikus dengan 

menaaunakan sepeda motor Honda Vario 150 ESP warna hitam akan tetapi 
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Trianto telah tiba di tempat tersebut terlebih dahulu dengan menggunkan sepeda 

motor Yamaha Moa Soul warna hitam dengan Nopol BN 8907 JH; 

Seteiah bertemu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban 

(aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als 

Aura Bint Trianto sekira pukui 13.00 Wib pergi dari rumah makan padang tersebut 

dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 ESP mitik terdakwa menuju 

rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa 

Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka sesampainya di depan rumah terdakwa sekira 

pukul 13.40 Wib kemudian terdakwa menurunkan Saksi Korban (aim) Imelda Als 

Ida Binti La Imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

untuk masuk rumah meIaIui pintu depan sedangkan terdakwa masuk rumah 

meiaIui pintu belakang seteiah Saksi Korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron 

dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto berada dalam 

/ rumihdan duduk di wang tamu kemudian terdakwa mengambil minuman dan 
I. 	•• rneribe1ikan uang kepada Saksi Korban (aim) imelda Als Ida Binti La Imron 

\ sebsaRp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut dilakukan oieh terdakwa 

( 	thgrIIan sebeIumnya saksi korban (Aim) Imelda Als Ida Binti La Imron ada 

4t meq&opi dan mengirimkan SMS kepada terdakwa berkali-kati yang isinya 

dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut ada dirumahnya; 

r) I4 IBwa seteIah memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu 

- 	t kèpada saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron kemudian 

rd(k mengatakan "Kamu swing hutang keli/ing tanpa sepengatahuan suami 

kamu, Jan gan seperti itu kalo sudah kepe pet kamu telepan saudara-saudara 

suami kamu kasian sama suami kamu kami jadi saudaranya tidak enak sama 

suami kamu" mendengar hal tersebut saksi Korban (aim) Imelda Als Ida Binti La 

Imron merigatakan kepada terdakwa " Babi kamu anjing kamu gak ada ba/as 

budi suami saya juga sering bantu kamu tapi gak ada ngomel ngome/ seperti 

kamu" mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi korban 

(aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dan iangsung menampamya sebanyak 1 kail 

dengan menggunkan tangan kanan hal tersebut dilakukan didepan saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto setelah melakukan penamparan 

tersebut saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron berdiri dari tempat 

duduknya dan berteniak" To/aug saya mau diperkosa" teniakan tersebut dilakukan 

berkaii-kaii mendengar teniakan tersebut dan takut diketahui oieh orang lain 

kemudian terdakwa mencekik dengan tangan kanan tepat di tenggorokan saksi 
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sehingga tangan saksi korban (aim) Imelda Als Ida .Binti La Imron ada mengenal 

kepala dad terdakwa oteb karena itu terdakwa Iangsung memegang tangan saksi 

korban (aim) Imeida Als Ida Binti La Imron dengan menggunakan tangan kid 

sedangkan tangan kanan masih mencekik tenggorokan kemudian terdakwa 

menarik korban kedalam kamarnya yang berada ± 3 (tiga) meter dad ruang tamu 

dengan posisi masih mencekik tenggorokan dan memegang tangan saksi korban 

- 

	

	(aim) Imeida Als Ida Binti La Imron dan setelah sampai di pojok daiam kamar 

terdakwa menindih badan saksi korban (aim) Imeida Als Ida Binti La Imron dengan 

berat tubuhnya sambil mencekik iehemya hingga akhirnya saksi korban (aim) 

Imeida Als Ida Binti La Imron meninggai dunia; 

Kemudian masuklah kedalam kamar saksi korban (aim) Aura Triagustami 

Als Aura Binti Trianto dan duduk dikasur sambit meiihat mayat saksi Korban (aim) 

.. Imeida Als Ida Binti La Imron hai tersebut dikuti juga oleh terdakwa ± seiama 20 
' (düa puiuh) menit setelah itu terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambii 

(A (i 
* \,2'(dua) buah karung bekas makanan babi dan setelah mendapatkan karung 

1 
r:ebut kemudian terdakwa kembali lagi kedalam kamar lalu mayat dad saksi 

imeida Als Ida Binti La Imron dimasukan kedalam karung tersebut 

(fVJ1iika4diba9ian tengah agar tidak terlepas perbuatan tersebut terdakwa 

k $an}tidePan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

!t0-,4 eteIah4'mayat saksi korban (aim) imelda Als Ida Binti La Imron terbungkus 
- 
-terdakwa mengangkat mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La 

Imro'n dengan cara digendong ke belakang rumahnya yang ber]arak 20 (dua 

puluh) meter dan menyimpan mayat saksi korban (aim) Imeida Als Ida Binti La 

Imron di atas semak-semak setelah itu terdakwa mengambil batu gunung yang 

berada di depan rumahnya sebanyak 4 (empat) buah secara berulang-uiang dan 

menyimpannya di samping mayat saksi korban Imeida Als Ida Binti La Imron 

dengan tujuan untuk memperberat sewaktu mayat saksi korban (aim) imelda Als 

Ida Binti La Imron ditengeiamkan kedalam bekas tambang timah; 

Bahwa setelah terdakwa menyimpan mayat saksi korban (aim) Imeida Als 

Ida Binti La Imron disemaic-semak dan 4 (empat) buah batu gunung di sisi mayat 

saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron kemudian terdakwa masuk 

kerumahnya dan membawa saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto ke pohon kertas yang berjarak ± 30 (tiga puiuh) meter dad rumah terdakwa 

setelah itu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Als Aura Binti Trianto dengan tujuan agar saksi korban (aim) Aura 
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selesal membereskan barang-barang diruang tamu dan kamar tersebut kemudian 

sekira pukul 15.20 Wib terdakwa menjemput saksi Ernawati Als Ana Anak dan 

Dihel Janas (istri terdakwa) dan anak terdakwa yang berada di Pantai Tikus 

Sungaiiiat; 

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali menemui saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto sambil membawa makanan 

minuman serta payung dikarena kondisi cuaca pada saat itu hujan dan terdakwa 

mengatakan kepada saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto" 

Kamu Jan gan pergi kemana-mana karena ada anjing" dan dijawab oleh saksi 

korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto iya om kit takut dengan 

anflng" seteiah mengatakan hal tersebut terdakwa pergi kerurnahnya untuk pamit 

- kepada saksi Ernawati Als Ana Anak dan Dihel Janas (istri terdakwa) dengan 

% 
mengatakan " mau pergi ke Bagan" akan tetapi terdakwa kembaii ke pohon kapas 

unfik ttenemani saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

\sarnpai:pagi had dan ditempat ttuiah terdakwa memikirkan bagaimana iangkah 

±yang hrus diiakukan terhadap saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

dan terdakwa sempat berencana akan meiepaskan saksi korban (aim) 
.... 
7Aura Tñàgustami Als Aura Binti Trianto akan tetapi terdakwa khawatir jika saksi 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Tnianto akan meiapor ke kepoiisian 

t i àu'enakati saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto meiihat 

\1. 	p1bsung pada saat terdakwa melakukan pencekikan kepada saksi korban 

Ntatrn)1h4eida Als ida Binti La imron yang mengakthatkan kematian iaiu akhtrnya 

terdakwa berniat untuk membunuh saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 

Binti Trianto; 

Bahwa sewaktu terdakwa merancanakan akan menghiiangkan nyawa 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto kemudian sekira pukul 

pukul 22.00 Wib pada tanggai 01 Januari 2017 terdakwa membawa saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto yang pada saat itu ada di pohon 

kapas menuju ke dekat mayat saksi korban (aim) imeida Als ida Binti La Imron 

dengan jarak ± 10 (sepuiuh) meter setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto untuk duduk sendiri dekat bebatuan 

dan semak-semak seteiah itu terdakwa menghampini dan mengangkat mayat 

saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La lmron ke rawa-rawa atau kolong 

tambang dekat rumahnya yang beijarak ± 20 (dua puiuh) meter seteiah sampai 

dipinggir kolong tambang terdakwa mengeietakan mayat saksi korban (aim) 
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mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La tmron hal tersebut terdakwa 

lakukan agar mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron tidak 

terapung di air; 

Bahwa pada tanggai 01 Januari 2017 sebelum terdakwa menengeiamkan 

mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La lmron kedalam kolong tambang 

- 	sekira jam 19.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

Djam (suami Aim Imelda Als Ida) via SMS dan nomor saksi korban (aim) Imelda 

Als Ida Binti La Imnon dengan mengatakan anak anda sudah ditangan saya, 

saya minta tebusan sebesar Rp. 100.000.000 (semtus juta rupiab) dan jangan 

laporpolisi kalo saudara laporpolisi anak dan istri soudara jadi korban" kemudian 

SMS dari terdakwa dibalas oleh saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim 

- Imelda Als Ida) dengan mengatakan "jangan gitu Iah nanti akan ku usahakan uang 

>-ituiemudian sekira pukul 02.30 Wib tanggai 02 Januani 2017 terdakwa mengirim 
I SMSkernbaii kepada saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als 

Ida kà pan ditebus istri dan anak mu in?' dan dijawab oleh saksi Trianto Als 

..\ngièin Djit Djam (suami Aim Imelda Als Ida) ".uang itu be/urn cu/cup" kemudian 

sekir(Dukui 03.00 saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als 

trH Ida) ada. rnenghubungi terdakwa ke nomor telepon milik terdakwa dengan 

R7 ,w9gtak?n sedang dimana" dan terdakwa menjawab "sedang ada di bagan" 
-V.  • 

	

5 	*qnudian saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als Ida) 

\ 	qpencenitakan kepada terdakwa mengenai penculikan terhadap isti dan anaknya 
.' 	p.  

	

' 	'rnendehgar hal seperti itu kemudian terdakwa menyarankan agar saksi Trianto Als 

Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als Ida) melaporkan hal tersebut ke 

kepoiisian hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

Djam (suami Aim Imelda Als Ida) tidak curiga terhadap terdakwa kemudian daIam 

percakapan tersebut terjadi kesepakatan untuk bertemu di rumah saksi Kori Tjeng 

Als Konfa anak dari Anon; 
Kemudian pada tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib sampai 

dengan pukul 20.00 Wib terdakwa terus boiak-baiik untuk mengecek kondisi dan 

saksi korban (aim) Aura Tniagustami Als Aura Binti Trianto sambil .rnembawa 

makanan, minuman dan juga sambil memikirkan bagaimana mencani jalan keluar 

agar tidak ada saksi yang melihat kejadian yang menimpa saksi korban (aim) 

Imelda Als Ida Binti La imron kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada tanggat 02 

januani 2017 terdakwa telah menemukan jalan keluar yaitu dengan cara 

menghilangkan nyawa saksi korban (aim) Aura Tniagustami Als Aura Binti Trianto 
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Binti La imron setelab itu terdakwa menyimpan saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Ais Aura Binti Trianto hingga terduduk lalu terdakwa menarik jaket 

yang sedang digunakan o!eh saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti 

Trianto hingga menutupi kepala seteiah itu terdakwa memukul kepaia belakang 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto sebanyak I (satu) kali 

dengan tangan kanan sehingga saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura 

Binti Trianto tersungkur ke koiong seteiah itu terdakwa iangsung mencekik 

dibagian leher saksi korban (aim) Aura Triagustami Ms Aura Binti Trianto seraya 

menekanya ke dalam kolong hingga tidak bergerak iagi setelah itu terdakwa pergi 

ke pondok kandang babi dan mengambii 1 (satu) buah karung dan 2 (dua) buah 

batu gunung kemudian ke 2 (dua) buah batu gunung tersebut dimasukan kedalam 

karung tersebut iaiu mayat dari saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto dimasukan juga kedalam karung tersebut yang kemudian terdakwa ikat 

din thèiah itu karung yang berisikan mayat saksi korban (aim) Aura Triagustami 

kAis'Aiira Binti Trianto di seret ke koiong tambang dan ditenggeiamkan Setelah itu 

tei"dakwa menuju sungaiiiat untuk membeii makanan dan kembali iagi kerumah 

4*Wj?ht sampal pagi; 
4 t4r,J9m4 

Shwa berdasarkan Visum et repertum pada tanggai 04 Januari 2017 
117; 

U! 331/02IVis/RSUD/2016 atas nama imeida Ais Ida Binti La imron 
• 

yapg ditand3tngan; oieh dr. Khoti yang pada kesimpuianya menerangkan 

: Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenasah yang dikenai dengan nama 

"-imeidaAis Ida Binti La imron berjenis keiamin perempuan, perawakan besar, 

panjang badan seratus lima puiuh Sembiian sentimeter, warna kuiit kuning 

Iangsat, rambut berwana hitam, ikal dan mudah dicabut iama kematian iebih dan 

24 jam sebelum pemerikaan dari hasH pemeriksaan ivar dapat disimpuikan bahwa 

penyebab kematian kemungkinan adaiah hipoksia (kekurangan oksigen) 

penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan 

pemeriksaan daiam; 

Bahwa berdasarkan Visum et repertum pada tanggai 04 Januari 2017 

dengan nomor 331/OINisIRSUD/2016 atas nama Aura Triagustami Ais Aura Binti 

Trianto yang ditandatangani oieh dr. Khoti yang pada kesimpuiannya 

menerangkan: 

Teiah dilakukan pemeriksaan sesosok jenasah yang dikenai dengan nama 

Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto berjenis keiamin perempuan 

berperawakan kecil, panjang badan seratus duapuluh sentimeter, warna kuiit 
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Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 340 KUHP; 

Subsider: 

Bahwa Terdakwa Aliong Ais Ailong Ais Konliong Anak dari Anon pada had 

minggu ntanggai 01 Januari 2017 sekira pukui 14.00 Wib dan pada had senin 

tanggai 02 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatuwaktu daiam 

tahun 2017 bertempat di Jalan Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa Rebo Kec. 

Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya di suatu tempat daiam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja merampas nyawa orang 

lain ,yaitu saksi korban (Aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto dan Saksi 

Korban (aim) imeida Ais Ida Binti La lmron yang diiakukan oieh terdakwa dengan 

cara; 

Bahwa pada tanggai 01 Januari 2017 sekira pukui 11.00 Wib terdakwa 
I benadcdengan saksi Ernawati Ais Ana Anak dari Dihei Janas (istni terdakwa) 

dan'aiiak terdakwa sedang berilbur di pantai tikus sungaiiiat tidak iama kemudian 

'\ sekidpUkul 12.00 Wib terdakwa meminta izin kepada saksi Ernawati Ais Ana 

.i1T3iad Dihei Janas (istni terdakwa) untuk pulang kenumahnya dengan maksud 

bola anaknya kemudian terdakwa pergi dari pantai tikus dengan 

la
gu
w 

Mian sepeda motor Honda Vanio 150 ESP warna hitam akan tetapi 
,k

d  fft'álah bertemu dengan Saksi Korban (aim) Imeida Ais Ida Binti La imnon 
I. - 	 (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Tnianto di Rumah Makan 

\pd$jjgdekat jembatan jeiitik yang mana pada saat itu Saksi Korban (aim) imeida 

Ais Ida Binti La Imnon dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti 

Trianto telah tiba di tempat tersebut tentebih dahuiu dengan menggunkan sepeda 

motor Yamaha mio soul wama hitam dengan Nopol BN 8907 JH; 

Seteiah bertemu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban 

(aim) imeida Ais Ida Binti La imnon dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais 

Aura Binti Trianto sekira pukui 13.00 Wib pergi dan rumah makan padang tersebut 

dengan menggunakan sepeda motor Honda Vanio 150 ESP miiik terdakwa menuju 

rumah terdakwa yang beraiamat di Jaian Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa 

Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka sesampainya di depan rumah terdakwa sekira 

pukui 13.40 Wib kemudian terdakwa menurunkan Saksi Korban (aim) imelda Ais 

Ida Binti La imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto 

untuk masuk rumah melalul pintu depan sedangkan terdakwa masuk rumah 

meiaiui pintu belakang seteiah Saksi Korban (aim) Imeida Ais Ida Binti La Imron 
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menelepon dan mengirimkan SMS kepada terdakwa berkali-kail yang isinya 

meminjam uang dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut ada dirumahnya; 

Bahwa setelah memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu 

rupiah) kepada saksi korban (aim) imelda Als Ida Binti La Imron kemudian 

terdakwa mengatakan °Kamu sering hutarig keliling tanpa sepengatahuan suami 

kamu, Jan gan seperti itu kalo sudah kepepet kamu te/epon saudara-saudara 

suami kamu kasian same suami kamu kami jadi saudaranya tidak enak same 

suami kamu" mendengar hal tersebut saksi Korban (aim) Imelda Als Ida Binti La 

• Imron mengatakan kepada terdakwa" Babi kamu anfing kamu gak ada ba/as 

budi suami saya juga sering bantu kamu (api gak ada ngornel ngomel seperti 

kamu" mendengar perkataan tersebut kemudiàn terdakwa mendekati saksi korban 

(aim) imeida Als Ida Binti La Imron dan iangsung menamparnya sebanyak 1 kali 

dengan menggunkan tangan kanan hal tersebut dilakukan didepan saksi korban 

<irn)1Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto setelah melakukan penamparan 
PI 	Nts 

tersebdt saksi korban (aim) Imeida Als Ida Binti La Imron berdiri dari tempat 

kduduIcnya dan berteriak" To/ong saya maudiperkosa" teriakan tersebut dilakukan 

\ \\\berkalvkaii mendengar teriakan tersebut dan takut diketahui oleh orang lain 

9WAgn terdakwa mencekik dengan tangan kanan tepat di tenggorokan saksi 

j(4anNaini) Imelda Als Ida Binti La Imron yang pada saat itu sedang berdiri 

rtan iangsung menariknya sehingga saksi korban (aim) Imeida Als Ida 

tt) 

 

in La (rfi'rbn t.edatuh kelantai dengan tangan terdakwa masih menempel erat di 
1 t te1or4káh saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dan saksi korban 

JaIm)lmelda Als Ida Binti La Imron pun melawan dengan cara meronta-ronta 

sehingga tangan saksi korban (aim) irnelda Als Ida Binti La Imron ada mengenai 

kepala dari terdakwa oleh karena itu terdakwa iangsung memegang tangan saksi 

korban (aim) Imeida Als Ida Binti La Imron dengan menggunkan tangan kin 

sedangkan tangan kanan masih mencekik tenggorokan kemudian terdakwa 

menarik korban kedalam kamamya yang berada ± 3 (tiga) meter dari wang tamu 

dengan posisi masih mencekik tenggorokan dan memegang tangan saksi korban 

(aim) Imeida Als Ida Binti La Imron dan setelah sampal di pojok dalam kamar 

terdakwa menindih badan saksi korban (aim) imelda Als Ida Binti La Imron dengan 

berat tubuhnya sambil mencekik iehemya hingga akhirnya saksi korban (aim) 

Imelda Als Ida Binti La Imron meninggai dunia; 

Kemudian masuklah kedalam kamar saksi korban (aim) Aura Triagustami 

— 	Als Aura Binti Tnianto dan duduk dikasur sambil meiihat mayat saksi Korban (aim) 
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dan dilkat dibagian tengah agar tidak terlepas perbuatan tersebut terdakwa 

lakukan di depan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

seteiah mayat saksi korban (aim) imelda Als Ida Binti La imron terbungkus 

kemudian terdakwa mengangkat mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La 

imron dengan cara digendong ke beiakang rumahnya yang berjarak 20 (dua 

puiuh) meter dan menyimpan mayat saksi korban (aim) Imeida Als Ida Binti La 

imron di atas semak-semak seteiah itu terdakwa mengambil batu gunung yang 

berada di depan rumahnya sebanyak 4 (empat) buah secara beruiang-uiang dan 

menyimpannya di samping mayat saksi korban imeida Als Ida Binti La Imron 

dengan tujuan untuk memperberat sewaktu mayat saksi korban (aim) Imelda Als 

Ida Binti La imron ditengeiamkan kedaiam bekas tambang timah; 

Bahwa seteIah terdakwa menyimpan mayat saksi korban (aim) Imeida Als 

Ida Binti La imron disemak-semak dan 4 (empat) buah batu gunung di sisi mayat 

saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La imron kemudian terdakwa masuk 

kerumahnya dan membawa saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto ke pohon kertas yang berjarak ± 30 (tiga puiuh) meter dan rumah terdakwa 

cotj itu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi korban (aim) Aura 
of 

nagUdifhi Als Aura Binti Trianto dengan tujuan agar saksi korban (aim) Aura 

• 	 iiitthi.A1s Aura Binti Trianto tidak meiarikan dirE kemudian terdakwa kembali 
• 

J. 	untuk membereskan barang mdik saksi korban (aim) yaitu I (satu) unit 
tJ.-_'V_J 

	

¼ % 
	arphfne dan kunci motor yang tergeletak dilantai ruang tamu dan juga uang 

\ebpsa;Rp 300.000 (tiga ratus nbu rupiah) yang tercecer diruang tamu serta 

rr?iiibereskan atau merapikan kursi ruang tamu serta kamar setelah terdakwa 

selesai membereskan barang-barang diruang tamu dan kamar tersebut kemudian 

sekira pukul 15.20 Wib terdakwa menjemput saksi Emawati Als Ana Anak dan 

Dihel Janas (istri terdakwa) dan anak terdakwa yang berada di Pantai Tikus 

Sungalilat; 

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembaii menemul saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto sambii membawa makanan 

minuman serta payung dikarena kondisi cuaca pada saat itu hujan dan terdakwa 

mengatakan kepada saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto" 

Kamu Jan gan pergi kemana-rnana karena ada anjing" dan dijawab oieh saksi 

korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto " iya om ku takut dengan 

anjing" seteiah mengatakan hal tersebut terdakwa pergi kerumahnya untuk pamit 

kepada saksi Emawati Als Ana Anak dad Dihei Janas (istri terdakwa) dengan 
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- 	
Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto akan tetapi terdakwa khawatir jika saksi 

korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto akan melapor ke kepolban 

dikarenakan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto melihat 

	

- 	secara iangsung pada saat terdakwa meiakukan pencekikan kepada saksi korban 

	

- 	(aim) imeida Als Ida Binti La Imron yang mengakibatkan kematian iaiu akhirnya 

terdakwa berniat untuk membunuh saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 

Binti Trianto; 

Bahwa sewaktu terdakwa merancañakan akan menghilangkan nyawa 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto kemudian sekira pukul 

pukui 22.00 Wib pada tanggai 01 Januari 2017 terdakwa membawa saksi korban 

(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto yang pada saat itu ada di pohon 

kapas menuju ke dekat mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron 

Tde1ian jarak ± 10 (sepuiuh) meter seteiah itu terdakwa menyuruh saksi korban 

:\ (aith)Adra Triagustami Als Aura Binti Trianto untuk duduk sendiri dekat bebatuan 

\da'n hmak-semak setelab itu terdakwa menghampiri dan mengangkat mayat 
- . 

\\saskorban  (aim) Imeida Als Ida Binti La Imron ke rawa-rawa atau kolong 

.* .imbâpg dekat rumahnya yang berjarak ± 20 (dua puiuh) meter seteiah sampai 

$ipiñit7 koiong tambang terdakwa mengeietakan mayat saksi korban (aim) 

Lf {PoIda Als: Ida Binti La Imron kemudian terdakwa kembaii iagi untuk mengambii ke 
H 

4(émpa1)buah batu gunung setelah semua terkumpui daiam satu tempat 

Ikmugjaiftetdakwa memasukan mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La ' 
ifl)T9Q;Iedaiam koiong tambang yang daiamnya kurang lebib 1 (satu) meter 

sththtáh itu ke 4 (empat) buah batu tersebut terdakwa ambil dan disimpan di atas 

mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron hat tersebut terdakwa 

iakukan agar mayat saksi korban (aim) imelda Als Ida Binti La Imron tidak 

terapung di air; 

Bahwa pada tanggai 01 Januari 2017 sebeium terdakwa menengeiamkan 

mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron kedatam koiong tambang 

sekirá jam 19.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

Djam (suami Aim tmetda Als Ida) yia SMS dad nomor saksi korban (aim) Imeida 

Als Ida Binti La Imron dengan mengatakan anak anda sudah ditangan saya, 

saya minta tebusan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juts rupiah) dan Jangan 

laporpolisi kalo saudara laporpolisi anak dan istd soudara jadi korban" kemudian 

SMS dafi terdakwa dibaias oieh saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim 

imeida Als Ida) dengan mengatakan "Jan gan gitu !ah nanti akan ku usahakan uang 
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Ida) ada menghubungi terdakwa ke nomor teiepon milik terdakwa dengan 

mengatakan 1  sedang ditnana" dan terdakwa menjawab sedang ada di bagan" 

kemudian saksi Trianto Als Akong Bin Ojit Ojam (suami Aim Imelda Als Ida) 

menceritakan kepada terdakwa mengenai pencuIikan terhadap isti dan anaknya 

mendengar hal seperti itu kemudian terdakwa menyarankan agar saksi Trianto Als 

Akong Bin Ojit Ojam (suami Aim imeida Als Ida) melaporkan hal tersebut ke 

-. 

	

	Icepolisian hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

Djam (suami Aim Imelda Als Ida) tidak curiga terhadap terdakwa kemudian daiam 

percakapan tersebut terjadi kesepakatan untuk bertemu di rurnah saksi Kon Tjeng 

Als Konfa anak dad Anon; 

Kemudian pada tanggai 02 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib sampai 

dengan pukul 20.00 Wib terdakwa terus bolak-balik untuk mengecek kondisi dan 

/ - 	
saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto sambit membawa 

,-mäkanan, minuman dan juga sambil memikirkan bagaknana mencari jalan keluar 
'. S.
I agartidak ada saksi yang melihat. kejadian yang menimpa saksi korban (aim) 
i- 	I tv 

A ir%ieidàAIs Ida Binti La Imron kemudiansekira pukul 21.00 Wib pada tanggal 02 

/ &januari 2017 terdakwa teiah menemukan jalan keluar yaitu dengan cara 
xrr. 

'f4ôént1iI6flskan nyawa saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

tia terdakwa mendatangi saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 

P B&tt'Tnanto yang sedang berada di pohon kapas kemudian terdakwa 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto hingga 

añijãiketémpat akan diiakukanya pembunuhan yaitu dipinggir kolong tambang 

yanglidak jauh dad tempat di tenggeiamkannya saksi korban (aim) imeida Als Ida 

Binti La Imron seteiah itu terdakwa menyimpan saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Als Aura Binti Trianto hingga terduduk lalu terdakwa menarik jaket 

yang sedang digunakan oleh saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto hingga menutupi kepala setelah itu terdakwa memukut kepala beiakang 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto sebanyak 1 (satu) kali 

dengan tangan kanan sehingga saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 

Binti Trianto tersungkur ke kolong seteiah itu terdakwa langsung mencekik 

dibagian leher saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto seraya 

-. 

	

	menekanya ke dalam kolong hingga tidak bergerak iagi seteiah itu terdakwa pergi 

ke pondok kandang babi dan mengambil 1 (satu) buah karung dan 2 (dua) buah 

batu gunung kemudian ke 2 (dua) buah batu gunung tersebut dimasukan kedalam 

- . 	karung tersebut IaIu mayat dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 
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Bahwa berdasarkan Visum et repertum pada tanggal 04 Januari 2017 

dengan nomor 331IO2N1sIRSUDI2016 atas nama Imelda Als Ida Binti La imron 

yang ditandatngani oleh dr. Khoti yang pada kesimpuianya menerangkan: 

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenasah yang dikenal dengan nama 

Imelda Als Ida Binti La Imron berjenis kelamin perempuan, perawakan besar, 

panjang badan seratus ilma puiuh Sembiian sentimeter, warna kulit kuning 

iangsat, rambut berwana hitam, ikal dan mudah dicabut tama kematian Iebih dan 

24 jam sebelum pemerikaan dari hasil pemeriksaan ivar dapat disimpulkan bahwa 

penyebab kematian kemungkinan adalah hipoksia (kekurangan oksigen) 

penyebab kematian pasti tidak dapat dit!ntukan karena .tidak dilakukan 

pemeniksaan dalam; 

Bahwa berdasarkan Visum et repertum pada tanggal 04 Januari 2017 

-- dengan nomor 331 IOlNis/RS(JD/2016 atas nama Aura Tniagustami Als Aura Binti 

V •r)?ato yang ditandatangani oieh dr. Khoti yang pada kesimputannya 

)( rnenerangkan: 

Teiah diiakukan pemeriksaan sesosok jenasah yang dikenal dengan nama 

&agustami Als Aura Binti Tnianto 	berjenis kelamin perempuan 
ts4'.  

$ jprytáIcan kecit, panjang badan seratus duapuluh sentimeter, warna 

iangsat, rambut hitam lurus dan tidak dapat dicabut lama kematian 

ipéidrkan kurang dan dua pulub empat jam sebelum pemeriksaan dapat 

penyebab kematian kemungkinan adalah hipoksia penyebab 

4rnatibn pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 338 KUHP; 

DAN 

Kedua 

Bahwa Terdakwa Aliong Als Ationg Als Koniiong Anak dan Anon pada hail 

minggu ntanggal 01 Januari 2017 sekira pukui 14.00 Wib dan pada hail senin 

tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam 

tahun 2017 bertempat di Jaian Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa Rebo Kec. 

Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daenah 

hukum Pengadilan Negeri Sungaiiiat, Setiap Orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 

kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian ,yaitu saksi korban 

(Aim) Aura Tniagustami Als Aura Binti Trianto yang dilakukan oieh terdakwa 
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Anak dari Dihe? Janas (isth terdakwa) untuk pulang kerumahnya dengan maksud 

mengambil bola anaknya kemudian terdakwa pergi dari pantai tikus dengan 

menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 ESP wama hitam akan tetapi 

terdakwa malah bertemu dengan Saksi Korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron 

dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto di Rumah Makan 

padang dekat jembatan jelitik yang mana pada saat itu Saksi Korban (aim) imeida 

Als Ida Binti La Imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto teiah tiba di tempat tersebut teriebih dahulu dengan menggurikan sepeda 

motor Yamaha Mio Soul wama hitam dengan Nopol BN 8907 JH; 

Seteiah bertemu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban 

(aim) imeida Als Ida Binti La Imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als 

Aura Binti Trianto sekirapukul 13.00 Wib pergi dari rumah makan padang tersebut 

/._dengan  menggunakan sepeda motor Honda Vanio 150 ESP miiik terdakwa menuju 

?uph\terdakwa yang beraiamat di Jalan Patimura No 456 Rt 04 Rw 00 Desa 

k Rebokec. Sungaiiiat Kab. Bangka sesampainya di depan rumah terdakwa sekira 

\'puk3 ji'3.40 Wib kemudian terdakwa menurunkan Saksi Korban (aim) imeida Als 
\• 	

,dtkfJn!a Imron dan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto,  
ttYA'Y'- 

tuntuk mnasuk rumah meiaiui pintu depan sedangkan terdakwa masuk rumah 
- 

llfAIiiui'piiitu be.iakang setelah Saksi Korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron 
I 	 . dan: saksi1 korban (aim) Aura Tnagustam Als Aura Binti Trianto berada daiam 

1 

\ 	

,
. rimah dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa mengambii minuman dan 

t&ethcan uang kepada Saksi Korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron 

sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hai tersebut diiakukan oieh terdakwa 

dikarenakan sebeiumnya saksi korban (Aim) imeida Als Ida Binti La Imron ada 

meneiepon dan menginimkan SMS kepada terdakwa berkaii-kaii yang isinya 

meminjam uang dan dijawab oieh terdakwa bahwa uang tersebut ada dirurnahnya; 

Bahwa seteiah memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu 

rupiah) kepada saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La Imron kemudian 

terdakwa mengatakan "Kamu sering hutang keliling tanpa sepengatahuan suami 

kamu, jangan seperti itu kalo sudah kepepet kamu telepon saudara-saudara 

suami kamu kasian same suami kamu kami jadi saudaranya tidak enak sama 

suami kamu" mendengar hal tersebut saksi Korban (aim) irneida Als Ida Binti La 

Imron mengatakan kepada terdakwa " Babi kamu anjing kamu gak ada bales 

budi suami saya juga swing bantu kamu tapi gak ada ngomel ngomel seperti 

kamu" mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi korban 
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berkaIi-kali mendengar teriakan tersebut dan takut diketahui oleh orang lain 

kemudian terdakwa mencekik dengan tangan kanan tepat di tenggorokan saksi 

korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron yang pada saat itu sedang berdiri 

diatas kursi dan Iangsung menariknya sehingga saksi korban (aim) Imelda Als Ida 

Binti La Imron teiatuh kelantal dengan tangan terdakwa masih m!nempel erat di 

tenggorokan saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dan saksi korban 

(aim) Imelda Als Ida Binti La Imron pun melawan dengan cara meronta-ronta 

sehingga tangan saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron ada mengenai 

kepala dari terdakwa oleh karena itu terdakwa Iangsung memegang tangan saksi 

korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dengan menggunkan tangan kin 

sedangkan tangan kanan masih mencekik tenggorokan kemudian terdakwa 

menarik korban kedalam kamarnya yang berada ± 3 (tiga) meter clari wang tamu 

—dengan posisi masih mencekik tenggorokan dan memegang tangan saksi korban 

' (aim)Imelda Als Ida Binti La Imron dan setelah sampai di pojok dalam kamar 

-1 	terdJa menindih badan saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron dengan 

sambit mencekik iehemya hingga akhirnya saksi korban (aim) 

\ 	?iISIdtAis Ida Binti La Imron meninggal dunia; 

1$! ._,)Nthudian masuklah kedalam kamar saksi korban (aim) Aura Triagustami 

4it'ia 'BiMi Trianto dan duduk dikasur sambil melihat mayat saksi Korban (aim) 
$(- itt' 
ai IeidtAI&9da Binti La Imron hal tersebut dikuti juga oleh terdakwa ± selama 20 

setelah itu terdaa pergi ke belakang rumah untuk mengambil \ 
ay'buah karung bekas makanan babi dan setelah mendapatkan karung 

tersebut kemudian terdakwa kembali lagi kedalam kamar lalu mayat dari saksi 

korban (aIm) Imelda Als Ida Binti La Imron dimasukan kedalam karung tersebut 

dan diikat dibagian tengah agar tidak terlepas perbuatan tersebut terdakwa 

lakukan di depan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Tnianto 

setelah mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La Imron terbungkus 

kemudian terdakwa mengangkat mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La 

Imron dengan cara digendong ke belakang wmahnya yang beijarak 20 (dua 

pufuh) meter dan menyimpan mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La 

Imron di atas semak-semak setelah itu terdakwa mengambil batu gunung yang 

berada di depan rumahnya sebanyak 4 (empat) buah secara bewlang-ulang dan 

menyimpannya di samping mayat saksi korban Imelda Als Ida Binti La Imron 

dengan tujuan untuk memperberat sewaktu mayat saksi korban (aim) Imelda Als 

Ida Binti La Imron ditengelamkan kedalam bekas tambang timah; 



16 

setelah itu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Als Aura Binti Trianto dengan tujuan agar saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Als Aura Binti Trianto tidak meiarikan diri kemudian terdakwa kembaii 

kerumah untuk membereskan barang milik saksi korban (aim) yaitu 1 (satu) unit 

Handphone dan kunci motor yang tergeietak dilantai ruang tamu dan juga uang 

sebesar Rp 300.000 (tiga ratus nibu rupiah) yang tercecer diruang tamu serta 

membereskan atau merapikan kursi wang tamu serta kamar seteiah terdakwa 

selesai membereskan barang-barang diruang tamu dan kamar tersebut kemudian 

sekira pukul 15.20 Wib terdakwa menjemput saksi Ernawati Als Ana Anak dan 

Dihel Janas (istri terdakwa) dan anak terdakwa yang berada di Pantai Tikus 

Sungailiat; 

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembaii menemui saksi korban 

-- (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto sambii membawa makanan 

-mitiunian serta payung dikarena kondisi cuaca pada saat itu hujan dan terdakwa 

I
ménatakan kepada saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto" - 

'!smu. Jan gan pergi kemana-mana karena ada anjing" dan dijawab oieh saksi 

, !jkotbàn '(aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto " iya om 1w takut dengan 

t 'pJiqg seteiah mengatakan hal tersebut terdakwa pergi kerumahnya untuk pamit 
fc 	•";ii- J 

keoada saksi Ernawati Als Ana Anak dari Dihel Janas (istri terdakwa) dengan 

rpengatákañ mau pergi ke Bagan" akan tetapi terdakwa kembali ke pohon kapas 
S 
N (uptujrrnenemani saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 

àiiiØi pagi han dan ditempat ituiah terdakwa memikirkan bagaimana Iangkah 

yang harus dilakukan terhadap saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti 

Trianto dan terdakwa sempat berencana akan meiepaskan saksi korban (aim) 

Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto akan tetapi terdakwa khawatir jika saksi 

korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto akan meiapor ke kepoilsian 

dikarenakan saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto melihat 

secara iangsung pada saat terdakwa melakukan pencekikan kepada saksi korban 

(aim) imeida Als Ida Binti La imron yang mengakibatkan kematian iaiu akhimya 

terdakwa berniat untuk membunuh saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 

Binti Trianto; 

Bahwa sewaktu terdakwa merancanakan akan menghiiangkan nyawa 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto kemudian sekira pukul 

pukul 22.00 Wib pada tanggai 01 Januari 2017 terdakwa membawa saksi korban 

t 

1.
- 	 (aim) Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto yang pada saat itu ada di pohon 
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tambang dekat rumahnya yang beijarak ± 20 (dua puiuh) meter setelah sampai 

dipinggir koiong tambang terdakwa mengeietakan mayat saksi korban (aim) 

Imelda Als Ida Binti La imron kemudian terdakwa kembali iagi untuk mengambil ke 

4 (empat)buah batu gunung setelah semua terkumpul dalam satu tempat 

kemudian terdakwa memasukan mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La 

lmron kedalam koiong tambang yang daiamnya kurang lebih 1 (satu) meter 

setelah itu ke 4 (empat) buah batu tersebut terdakwa ambil dan disimpan di atas 

mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La imron hal tersebut terdakwa 

lakukan agar mayat saksi korban (aim) Imelda Als Ida Binti La lmron tidak 

terapung di air; 

Bahwa pada tanggai 01 Januari 2017 sebeiurn tercfakwa menengeiamkan 

mayat saksi korban (aim) imeida Als Ida Binti La imron kedalam kolong tambang 

sekira jam 19.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

1 Djarn(suami Aim Imelda Als Ida) via SMS dari nomor saksi korban (aim) Imelda 

k Als,,'Ida Binti La imron dengan mengatakan " anak anda sudab ditangan saya, 

saya minta tebusan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan jangan 

Iaor oIisi kalo saudara lapor polisi anak dan istri soudara jadi korban" kemudian 

SMS dan .ferdakwa dibaias oleh saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim 

imelda Alsida) dengan mengatakan "Jan gan gitu lah nanti akan ku usahakan uang 

itu"lcemu$in sekira pukul 02.30 Wib tanggai 02 Januari 2017 terdakwa menginim 

SMSkémbaii kepada saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als 

kavan ditebus istri dan anak mu in?' dan dijawab oieh saksi Trianto Als 

Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als ida)" uang itu belum cukup" kemudian 

sekira pukul 03.00 saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als 

Ida) ada menghubungi terdakwa ke nomor telepon milik terdakwa dengan 

mengatakan " sedang dimana" dan terdakwa menjawab "sedang ada di bagan" 

kemudian saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als Ida) 

menceritakan kepada terdakwa mengenai penculikan terhadap isti dan anaknya 

mendengar hal seperti itu kemudian terdakwa menyarankan agar saksi Trianto Als 

Akong Bin Djit Djam (suami Aim Imelda Als Ida) melaporkan hal tersebut ke 

kepoiisian hal tersebut diiakukan terdakwa agar saksi Trianto Als Akong Bin Djit 

Djam (suami Aim Imelda Als Ida) tidak curiga terhadap terdakwa kemudian dalam 

percakapan tersebut terjadi kesepakatan untuk bertemu di rumah saksi Kon Tjeng 

Als Konfa anak dari Anon; 

Kemudian pada tanggai 02 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib sampai 



januari 2017 terdakwa telah menemukan jalan keluar yaitu dengan cara 

menghiiangkan nyawa saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto 

dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura 

- 

	

	Binti Trianto yang sedang berada di pohon kapas kemudian terdakwa 

menggendong saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto hingga 

sampai ketempat akan diiakukanya pembunuhan yaitu dipinggir kolong tambang 

yang tidak jauh dari tempat di tenggeiamkannya saksi korban (aim) imeida Ais Ida 

Binti La imnon seteiah itu terdakwa menyimpan saksi korban (aim) Aura 

Triagustami Ais Aura Binti Trianto hingga terduduk latu terdakwa menanik jaket 

yang sedang digunakan oteh saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti 

Trianto hingga menutupi kepaia seteiah itu terdakwa memukui kepaia belakang 

saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto sebanyak 1 (satu) kaii 

tangan kanan sehingga saksi korban (aim) Aura Triagustami Als Aura 
tr' ' 
'- 

 

Binti, Thanto  tersungkur ke koiong seteiah itu terdakwa iangsung mencekik 
K '4 

'Y \'diagian'ieher saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti Trianto seraya 
A 

\\ v 	nekanya ke daiam koiong hingga tidak bergerak iagi seteiah itu terdakwa pergi 

tod;andang babi dan mengambii 1 (satu) buah karung dan 2 (dua) buah 

fl/btiinàhg.kemudian ke 2 (dua) buah batu gunung tersebut dimasukan kedaiam 

f) i&tersebut lalu mayat dad saksi korban (aim) Aura Triagustami Ais Aura Binti 

Vt 
	4-7 

11riaito4ktasukan juga kedaiam karung tersebut yang kemudian terdakwa ikat 

\iarhsdteih itu karung yang berisikan mayat saksi korban (aim) Aura Triagustami 

Ais Aura Binti Trianto di seret ke koiong tambang dan ditenggeiamkan Seteiah itu 

terdakwa menuju sungaiiiat untuk membeii makanan dan kembaii iagi kerumah 

dan istirahat sampal pagi; 

Báhwa berdasarkan Visum et repertum pada tanggai 04 Januani 2017 

dengan nomor 331IO2IV1sIRSUDI2016 atas nama imeida Ais ida Binti La imron 

yang ditandatngani oleh dr. Khoti yang pada kesimpuianya menerangkan 

Teiah dilakukan pemeniksaan sesosok jenasah yang dikenai dengan nama 

imeida Ais ida Binti La imnon berjenis keiamin perempuan, perawakan besar, 

panjang badan seratus iima puiuh Sembiian sentimeter, warna kuiit kuning 

iangsat, rambut berwana hitam, ikai dan mudah dicabut iama kematian tebih dan 

24 jam sebeium pemerikaan dari hasil pemeniksaan ivar dapat disimpulkan bahwa 

penyebab kematian kemungkinan adaiah hipoksia (kekurangan oksigen) 

penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak diiakukan 

1.
- 	pemeniksaan daiam; 
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Teiah dilakukan pemeriksaan sesosok jenasah yang dikenal dengan nama 

Aura Triagustami Als Aura Binti Trianto 	beijenis kelamin perempuan 

berperawakan kecil, panjang badan seratus duapuluh sentimeter, warna kulit 

kuning tangsat, rambut hitam lurus dan tidak dapat dicabut lama kematian 

diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dapat 

disimpulkan penyebab kematian kemungkinan adalah hipoksia penyebab 

kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; 

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No 19.01 AL.2009.001146 yang 

ditandatangani OIeh Drs Ahmad Syafran Hayor bahwa di sungailiat tanggal 11 

Agustus 2009 telah Lahir Aura Tri Agustami anak dari Tnianto dan Imelda; 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasa 80 Ayat 3 (indang-undang No 35 Tahun 2014 tentang 

. Perlindungan Anak; 
1 
\ .1 H 

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum 

Perdasarkan Sunat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 
-: 	- 	.... 

Et3 PERK: PDM.13/S.LIAT/02/2017, terdakwa telah dituntut sebagai 

- 

Y4.MeAvatakan Terdakwa Aliong Als Aliong Als Konliong Anak dari Anen 
IiL 

terbikt1 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalarn Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan PasaJ 

80 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 tentang pentindungan anak; 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AUong Als Miong Als Konhong Anak 

dari Anen dengan pidana MATI dengan penintah terdakwa tetap ditahan; 

Menetapkan agar Barang bukti berupa: 

3 (tiga) buah karung warna putih cap angsa; 

1 (satu) gumpalan rumput; 

1 (satu) gumpalan rumput; 

I (satu) buah tall tambang warna biru; 

1 (satu) buah tall tambang warna hijau; 

8 (delapan) buah batu gunung; 

1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk cardinal; 

1 (satu) buah kaos dalam warna putih; 
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- 	. I (satu) buah jaket dewasa wama maroon bergaris cream yang ada tutup 

kepala; 

I (satu) buah bra warna cokiat tua; 

- 	 • 1 (satu) buah celana dalam warna putih; 

1 (satu) buah jaket anak warna kuning; 

I (satu) buah baju anak warna kuning; 

I (satu) buah celana pendek anak warna kuning; 

1 (sat) buah kaos dalam anak warna putih; 

1 (satu) buah celana dalam anak warna cokiat muda; 

1 (satu) buah ikat rambut warna hijau; 

1'..i,(t9tu) gumpal rambut korban Imeida; 

óJrampas untuk dimusnahkan; 

H \iU 
ang sejumlah Rp 187.000 (seratus delapan pu)uh tujuh ribu); 

iY(satu) unit sepeda motor Honda vario 150 ESP warna hitam No 

MH1KF1II76K705973 

Dikembalikan kepada terdakwa; 

. 1 (Satu) motor Yamaha warna hitam BN 8907 JH; 

1 (satu) STNK motor Yamaha warna hitam BN 8907 JH; 

(satu) unit Hp wama biru dongker We RM 647 dengan Nomor 

kepada Saksi Trianto; 

4. Mebebankan biaya perkara kepada Negara; 

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada tanggal 30 Mei 

2017 melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan pada pokoknya 

mohon keringanan hukuman,menyarnpaikan permohonan maaf kepada keluarga 

korban khususnya dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya, terdakwa 

menyadari apa yang dilakukannya perbuatan yang sangat kejam dan keji; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya 

dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam 

persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan 

pada tanggat 13 Juni 2017 Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Sgi. yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 
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anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Kesatu 

Primer dan Kedua; 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati; 

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

Menetapkan barang bukti berupa: 

- 3 (tiga) buah karung warna putih cap angsa; 

- 1 (satu) gumpalan runiput; 

- 1 (satu) gumpalan rumput; 

- I (satu) buah tali tambang warna biru dongker ukuran 2 (dua) meter; 

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau ukuran 1 (satu) meter; 

- 8.(delapan) buah batu gunung; 

t (satu) buah celana panjang laki-laki dewasa bahan katun warna hitam 

merk Cardinal; 

-k t(satu)buah baju kaos dalam dewasa warna putih; 
/ 

1 (sâtu) buah baju dewasa warna biru dongker bergaris putih; 

(satu) buah payung warna ungu; 

-. 1(satu) botol sprite kosong; 

(satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 dengan nomor 
q ' 	: 

" 482122624548, 
4- 	(satu) buah baju dewasa wama putih gambar mickey mouse; 

• 

1-1(satu) buah celana legging motif bunga-bunga warna biru dongker, 

- 1 (satu) buah jaket dewasa warna maroon bergaris cream yang ada tutup 

ke p a (a 

- 1 (satu) buah bra warna cokiat tua; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih; 

- 1 (satu) buah jaket anak warna kuning; 

- I (satu) buah baju anak warna kuning; 

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning; 

- I (satu) buah kaos dalarn anak warna putih; 

- 1 (satu) buah celana dalam anak warna coklat muda; 

- 1 (satu) buah ikat rambut warna hijau; 

- 1 (satu) gumpal rambut korban an. IMELDA; 

Dirampas untuk dimusnahkan 

- Uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) 

dengan pecahan: 
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- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp Monotori warna hitam 

merah noka: MH 1KF11176K705973, nosin: KF11E-1705061 atas nama 

pemilik ALIONG; 

Dikembalikan Kepada Terdakwa ALIONG Als ALIONG Als KONLIONG 

anak clari ANON 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan BN-8907-JR, 

noka : MH314D204BK175488, nosin : 140- 1176368 atas nama pemilik di 

STNK IMELDA; 

- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha wama Hitam 

dengan BN-8907-JH, noka : MH3140204BK175488, nosin : 140-1176368 

atas nama pemilik di STNK IMELDA; 

-. t (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Dongker Lis Orange type RM-647 

dengn nomor 0813-68285209; 

1 (satu) pasang Sandal Jepit anak-anak warna ungu putih; 

(satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 dengan nomor 

O8127937262 

óflibalikan kepada Saksi Trianto Als Akong Bin Djit Djam 

mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

5000,00 (lima ribu rupiah); 

p 
	 . 	.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,Saudara Penasihat Hukum 

telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri 

Sungailiat pada tanggal 19 Juni 2017, dengan akta banding No. 

12/Akta.Pid/2017/PN.Sgl. dan Penuntut Umum telah menyatakan banding 

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Juni 2017, 

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid /20171PN.SgI. 

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum 

dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada 

masing-masing terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing 

pada tanggal 20 Juni 2017; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dad Penuntut 

- 	 I I.,_...,, A..._ 	 Li .........-. 	.,...,.....I..n r,rrne,r k.,.'A.r. 
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telah diberitahukan secara seksama kepäda terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017; 

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat 

Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum dan 

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas (inzage) perkara dalam tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP 

dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeni Sungailiat kepada 

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017; 

Menimbang, bahwa permintaan pemeniksaan dalam tingkat banding oleh 

terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang 

wàkt,u dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka 

4lperrnintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; 

t 	yMenimbang, bahwa atas permentaan banding dart Penuntut Umum dan 

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan 

di bawah ml; 

fnbang, bahwa Pengadilan Tinqgi telah mempetajani dengan seksama 

ttaSrkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeni Sungailiat tanggal 

13 Juni 2017 Nomor: 133/Pid.B/2017/PN.Sgl. tersebut khususnya pertimbangan 

hukum dan halaman 60 sampai dengan halaman 84 yang menjadi dasar dalam 

menjatuhkan putusan dalam perkara mi; 

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Juni 

2017 Nomor: 133/Pid.B/2017/PN.Sgl. pada halaman 50 sampal dengan halaman 

60 telah menguraikan fakta persidangan antara lain pada pokoknya sebagai 

benikut: 

- 	Bahwa pada awalnya tanggal 1 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib. lmelda 

	

- 	dan anaknya bernama Aura datang ke rumah terdakwa untuk pinjam uang Rp 

300.000,-(tiga ratus nibu rupiah),tetapi setelah memberikan uang kepada 

imaIrI, ocskoonr D. flAfl AV1A 14n-. n..4. u. 	ri  



4tç 'maya% ime 2 .d2Su2 
datarn carth'9 dsTQ 	

daI 

lalu diteflggelamkahl dalam kolong dengan pemberat ernP3t 

b'4h batu di 
beakafl9 rumab terdakWa, sedangkan Aura dilkat pada potion 

di 

bétakang rurnab terdakwa 
Bahwa pada tanggat 2 januari 2017 sekWa pukul 21.00 Wib. TerdakWa 

lam kondisi terikat dan sedang sakit ke pingglr kolOng 
menggend019 Aura da  
kemudian terdaka menutuP muka Aura dengan jaket.Iatu memukut leher 

korban Aura hingga terkuial lemas dan kemudian terdakwa mencekik leher 

Aura dengan kedua tangannYa I 
setelah Aura meninggal dlmaSukkan dalam 

,.0 	
pemberat dua buah batu dan kemudian 

	nggeIamkan dalam 

arung dengan  

kolongdi takaflg rumati terdakwa; 

çlmbaflg. ba
hwa dan fakta hukum dalam persidan9 tersebut di atas, 

'c memba\ Aura dilkat pada potion ke elakaflg rumahflY8 samPal 
rdakwa  

ngan wakkl tan9Q 2 januani 2017 sekira pukut 21.00 Wib saat te 

r 	
kta Aura hingga terkutal lemas dan kemudian terdakwa 

" 
mencek tehei Aura deagafl Kedua tangannya dan setelah Aura n,eninggat 

dimaSukkan dalam karung dengan pemberat dua buab batU,tatu kemudian 

a, dalam kurun waktu 
dltenggetani dalam kolong di belakang :rumah terdakW 

m  

a
ang sangat cukup bagi terdakwa untuk 

Iebih dan 24 jam sehiflgga w ktu y  

menentukan sikap untuk melakukan perbuata.fl atau untuk membataW niatnya 

erdakwa tetap melakukan 
untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi ternyata t  

pembunuhan secara kejam dan keji , sebagaimana diakUi sendini oteb terdakwa 

dalam dalam pembetaannva pada tanggal 30 Mel 2017; 

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan Tinggi sependaPat 
terdakwa 

dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam 
putusannya bahWa  

AL-lONG Ats AL-LONG Als ICON LIONG anak 
dari Anon teah terbuktl dengan 

sah dan meyakinkan bersatab melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan dalam dakwaan kesatu pnimair dan dakawaafl kedUa tersebut dan 

dengan didasarkan pertirnbafl9ahi sebagaimana tetah diuraikan di atas da 
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pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan 

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat 

Menimbarig, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat 

dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam 

bandingnya yang antara lain mendalilkan bahwa hukuman mati 

merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi,karena sebagaimana telah 

diuraikan di atas justru perbuatan terdakwatah yang sangat kejam dan keji telab 

menghilangkan jiwa dua orang yaitu ibu Imelda dan anaknya bernama Aura. OIeh 

karena hukuman mati masih diatiir dalam hukum positif khusus dalam Pasa! 340 

ka memori banding dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan; 

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 

3dilan Tinggi memutus perkara mi dalam tingkat banding dengan 

putusan Pengadilan Negeni Sungailiat tanggal 13 Juni 2017 Nomor 

17/PN.SgI. yang dimohonkan banding tersebut dan oleh karena itu 

mernerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa karéna Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani 

mernbayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; 

Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum P!dana (KUHP), 

Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHAP serta 

Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara mi. 

M E N GAD! LI: 

- Menerima perrnintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut 

Umum tersebut; 

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Juni 2017 

Nomor 133/Pid.B/2017/PN.SgI. yang dimintakan banding tersebut; 
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-. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat 

peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu 

rupiah); 

	

- 	Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 
C. 

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Pengadilan 

Tinggi Bangka Belitung pada han RABU , tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami 

AKS!R, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dengan JEFFERSON 

TARGAN,SH.,MH. dan HJ.HASNAWATI,SH.,MH. sebagai Hakim Anggota 

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Juli 

2017 Nomor 29/Pid/2017/PT.BBL, untuk mengadili perkara ml dalam Tingkat 

Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 

pada hari SELASA,tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut 

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu cich SUNARYO 

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadini oleh 

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut44. 

Hakim-Hakirrj iggota, 	
Ketua Majelis tersebut, 

JEFFERSON TARIGAN ,SH.JMH. 	 A KS I R, SH.,N1H. 

Hi. HASNAWATII  SH., NIH. 

Panitera Pengganti, 

SUNARYC 

NIP.1 gtE 


