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PUTUSAN

NOMOR   605/Plo.SUS/2018/PT SBY

DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA

Pengadilan  Tinggi  Jawa  Timur,  yang   mengadili   perkara-perkara  pidana

dalam   pengadilan   tingkat   banding,   telah   menjatuhkan   putusan   sebagaimana

tersebut dlbawah  ini dalam  perkara Terdakwa:

Nama lengkap

Tempat  lahir

umur / TgI.  Lahir

Jenis  kelamin

Kebangsaan

Tempat   tinggal

gama

ekerjaan

endidikan

•  MOH   HAJIR  BIN  DURAHMAN;

:  Bangkalan;

.  62 Tahun  / 31  Desember  1955;

:   Laki-Iaki;

:   Indonesia;

Dusun   Maddungan   RT.003/RW001,    Desa

Dlemer,     Kecamatan     Kwanyar,     Kabupaten

Bangkalan;

-   Islam:

:SD;

akwa  telah   ditahan   dengan   Surat   Penetapan   /   Perintah   Penahanan

o'eh:

1.    Penyidik,  sejak  tanggal  2  Agustus  2017  sampai  dengan  tanggal  21  Agustus

2017;

2.    Perpan|angan    Penuntut   umum,    sejak   tanggal   22   Agustus   2017   sampai

dengan tanggal  30  September 2017;

3.    Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bangkalan,  sejak  tanggal  1   Oktober

2017  sampai  dengan  tanggal  30  0ktober 2017,

4.    Perpanjangan  Ketua  Pengad.ilan  Negeri  Bangkalan,  sejak tanggal  310ktober

2017  sampai  dengan  tanggal  29  November 2017;
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5.     Penuntut  Umum,  sejak  tanggal  29  November  2017  sampai  dengan  tanggal

18  Desember 2017;

6.    Perpanjangan     Ketua     Pengadilan     Negeri     Bangkalan,     sejak    tanggal     19

Desember 2017 sampai dengan tanggal  17  Januari  2018,

7.    Hakim  Pengadilan  Negeri  Bangkalan,  sejak  tanggal  15  Januari  2018  sampai

dengan tanggal  13  Februari 2018;

8.    Perpanjangan     Ketua    Pengadilan     Negeri     Bangkalan,     sejak    tanggal     14

Februari 2018 sampai dengan tanggal  14 April  2018:

9.    Perpanjangan   Ketua   Pengadilan  Tinggi  Jawa  Timur,   sejak  tanggal   15  April

2018  sampai dengan  tanggal  14  Mei  2018;

10.Perpanjangan   Ketu?   Pengadilan   Tinggi   Jawa   Timur,   sejak   tanggal   15   Mei

2018 sampai dengan  tanggal  13  Juni  2018;

11.Wakil    Ketua    Pengadilan   T.inggi   Jawa   Timur,    sejak   tanggal   6   Juni   2018

sampai  dengan tanggal  5  Juli  2018,

12.Perpanjangan   Ketua   Pengadilan   Tinggi   Jawa   Timur,   sejak   tanggal   6   J   li

ampai  dengan  tanggal  3  September 2018;

DILAN  TINGGl   tersebut;

embaca  Penetapan  Ketua  Pengadjlan  Tinggi  Jawa  Timur  tangg  `tl

Nomor  605/Plo.SuS/2018/PT  SBY,   serta   berkas  perkara   Nomr r

2/Pid.Sus/2018/PN  Bkl tanggal  30  Mei  2018  dan  surat-surat  yang  bersangkuta i

dengan  perkara  ini;

Membaca,  surat  dakwaan  dari  Jaksa  Penuntut  umum   Kejaksaan   Nege,I

Bangkalan   No     Reg.   Perkara.     PDM-121/Bklan/11/2018   tertanggal   11   Janua  I

2018  yang  berbunyi  sebagai  berikut:

KESATU

PRIMAIR  :

Bahwa    ia   terdakwa    MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    bersama    MO+;`

JEPPAR  Bin  AKUD,    MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,  MUHAMMAL
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HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan

dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)  pada  hart  Rabu  tanggal   1`7

Mei   2017   sekira   pukul   11.00   wib   atau   setidak-setidaknya   dalam   tahun   20`',7,

bertempat   dibukit  pantai   Rongkang   Desa   Kwanyar   Barat   Kec    Kwanyar   Ki  b.

Bangkalan  atau  setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  di  dal€`m

daerah   Hukum   Pengadilan   Negeri   Bangkalan,   mereka  yang   melakukan,   ya,ig

menyuruh   melakukan   dan   yang   turut   serta   melakukan   dengan   sengaja   d  `n

direncanakan   terlebih   dahulu   merampas   nyawa   orang   lain   bernama   AHW  D

dengan  cara  sebagai  berikut

•     Bahwa  bermula  pada  hari  Selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada jam  /  pukul  yarg

tidak  dapat  ditentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMA.`

bersama    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD,        MUHAMMAD    Alias    HASAN    B,ii

SAMURl,    MUHAMMAD    HAYAT   A!ias   MAT   BETA   Bin    HOSNAN   (masini  -

ilakukan   penuntutan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan   SOHirJ

g  merupakan  penduduk    Desa  Kwanyar  dan  bertempat  tinggal  ('i

ekitar   pantai   Rongkang   berencana   yang   kemudian   bersepakt  i

engganggu    oraiig-orang    yang     berpacaran    dlpantai     Rongkansi"

kemudian   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAN,   menerima   telpon   da;I

saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  mengganggu

orang  yang  berpacaran  di  pantai  rongkang

Bahwa   untuk   pelaksanaan   niatnya   pada   hari   Rabu   tanggal    17   Mei   2017.

sebelum  jam/pukul   11.00  wib  saksi    MOHAMMAD   HAYAT  Alias  MAT  BETA

Bin   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   dengan   membawa   pisau   datang   ke

pantaj  Rongkang  untuk  mencari  orang  yang  berpacaran  di  pantai  Rongkang

dan   pada   saat   itu   melihat   keberadaan   seorang   laki-laki   bersama   seorang

perempuan    yang    diketahui    bernama    Korban    AHMAD    dan    korban    ANI

FAUZIYAH  LAILl  sebagaimana  data  dari  ijasah  sekolah  yaitu  AHMAD  masih

berumur 20 tahun,  sedangkan  ANI  FAuZIYAH  LAILl  berumur  16  tahun  (masih

dibawah  umur)  sedang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  Desa  Kwanyar  Barat

Ilal  3  dari  82  htilanian  Nomor 605/P1[).SUS/2018,'`I'T  SB\'.



Kec    Kwanyar   Kab.   Bangkalan,   lalu   saksi   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   M/\T

BETA  Bin   HOSNAN   bersama  SOHIB  (DPO)  mencari  keberadaan  terdakwa

MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  untuk  melaporkan  bahwa  terdapat  orang  pacar'  n

di  pantai  Rongkang.

Bahwa   sewaktu   terdakwa   MOH.   HAJIR   bin   DURAHMAN   berada   di   dek]t

amal-amal  Desa  Kwanyar  Barat,  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkala i,

didatangi    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD    Ali{`s

HASAN   Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAJ

dengan     berkata  "  ayo  ikut  kak  Jir,  ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  Mol I

HAJIR  BIN   DURAHMAN  berkata  "lYA  AYO"  dengan  berbonce,igan  3  (tig£`i)

yaitu  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD  yang  menyetir  terdakwa  MOH.   HAJIR

Bin   DURAHMAN   duduk  ditengah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias   HASA'l

Bin  SAMURl  duduK  dibelakarg  dan  langsung  kembali  kearah  barat    menuj  j

ke  atas  bukit di  Pantai  Rongkang.

sewaktu    sampai    dan    berada    di    atas    bukit    di    paiil,       F{ongkar"

OH    HAJIR  Bin  DURAHMAN  melihat  keberadaan  se.6rang  I-aki-lai

MAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seoran

(ANI      FAuZIYAH      LAILl)     tangannya      dipegang     oleh      saks

HAYAT      Alias      MAT      BETA      Bin       HOSNAN.       kemudjar

sebagaimana   yang   telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan   kemba;

sebilah  pisau  kepada  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MO.H

JEPPAR   Bin   AKUD   dalam   kesempatan   tersebut   masih   ada   waktu   untu+

menimbang-nimbang      guna      membatalkan       niatnya      akan      tetapi      tidaL\

dipergunakannya.  Kemudian  saksi  MOH   JEPPAR  Bin  AKUD  menarik  tangar

korban    AHMAD    deng.an    jarak    kurang    lebih    t/2    meter    dari    korban    ANI

FAUZIYAH   LAILl,   lalu  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mengambil  kerudung

yang   dipakai   oleh   korban  ANI   FAUZIYAH   LAILl  dengan  cara  ditai.ik,   setelah

itu   kerudung   tersebut  diikatkan  /  dililitkan   ke   mulut   korban  AHMAD   supaya

tidak  berteriak.  Mengetahui  hal tersebut,  lalu  saksi  MUHAMMAD Alias  HASAN
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Bin  SAMURl  memainkan  sebilah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korban

AHMAD  dengan  cara  diayun-ayunkan  dihadapan   korban  AHMAD  dan  pada

saat  itu  juga   SOHIB  (DPO)   berkata   "sudah   bunuh  saja"   lalu   saksi   MOH

JEPPAR  Bin AKUD  mencari tali tampar disekitar lokasi   untuk  mengikat kedua

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh tali tampar warna  biru,  kemudian

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban

AHMAD  dengan  menggunakan  tall  tampar  warna  biru,   sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN  dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA

Bin    HOSNAN   memegang   korban   ANI    FAUZIYAH    LAILl,   sehingga   korban

AHMAD    bersama    korban    ANI    FAUZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan

perlawan.   Selanjutnya     saksi      MOH.   JEPPAR   B.in   AKUD   dengan   sengaja

langsung  menusukkan  sebilah  pisau   kearah  perut   korban  AHMAD  sebanyak

usukan dengan   menggunakan   tangan   kanan,   sehingga   akhirnya

D   jatuh    dan    meninggal    dunla,    untuk    menghilangkan   jejak

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   berinisiatif  membawa   mayat

D  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH.  JEPPA`R  Bin-AKUD

badannya   dan    SOHIB    (DPO)   memegang    kakinya,    kemudian

mayat korban AHMAD diletakkan  di  bawah  gowa  ;

Setelah  selesai  meletakkan jehazah  korban AHMAD  lalu  saksi  MOH   JEPPAR

Bin   AKUD   bersama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukit   dan   menuju   ke

korban  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dan   mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)

yang  saat  itu  dipegang  oleh  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersama

terdakwa  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH   JEPPAR

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saja"    dan    semua    menyetujui    serta

menjawab  "AYO  (ayo)"  lalu  ANI   FAUZIYAH   LAILl  memberontak,   lalu  SOHIB

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengan

merebahkan   secara   paksa   tubuh   ANI   FAuZIYAH   LAILl   ketanah`   sehingga

saksi     MOHAMMAD  Alias  HASAN   Bin  SAMURl     memegang  tangan  kiri  ANI

FAUZIYAH      LAILl      (korban),      sedangkan      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bin
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DURAHMAN     memegang  tangan  kanannya,   SOHIB  (DPO)  memegang  kaki

kiri  dan  MUHAMMAD  HAYAT Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  memegang  kaki

kanan,   lalu  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD  membuka  celana  yang  dipakai

oleh   ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)   dengan   cara   paksa   dan   merobek   baju

yang  dipakai  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban),   sehingga  ANI   FAUZIYAH   LAILl

(korban)   tidak   memakai   pakaian   apapun   (telanjang   bulat),    Setelah   posisi

badan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sudah  terbaring  diatas  tanah  dan  dalam

keadaan   tidak  berdaya   serta  tidak  dapat   melakukan   perlawanan   lalu   saksi

MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  melakukan  persetubuhan  secara  paksa  terhadap

ANI  FAUZIYAH  LAILl,  setelah  itu  bergantian  dengan  saksi  MUHAMMAD  Alias

HASAN     Bin     SAMURl,     dilanjutkan    dengan    terdakwa     MOH      HAJIR     Bin

DURAHMAN,    lalu    SOHIB    (DPO)   dan   yang   terakhir   adalah    MOHAMMAD

HAYAT Alias  MAT BETA Bin  HOSNAN.

``\^G_{J},   ,
emua    selesai    menyetubuhi/memperkosa    ANI    FAUZIYAH    LAILl

antian  dan  bergiliran,    kemudian  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

HOSNAN   berkata   kepada   SOHIB   "udah   bunuh   saja   kak   hib".

SOHIB    (DPO)    dengan    sengaja    mencekik    leher    korban    ANI

FAUZIYAH  LAILl  dengan  menggunakan  kedua  tangannya,  karena  korban ANI

FAUZIYAH   LAILI   masih   bern,afas,   maka   saksi     VUHAMMAD   HAYAT  Alias

MAT   BETA   Bin    HOSNAN    mencekik   kembali    leher   ANI    FAUZIYAH    LAILl

dengan  menggunakan  kedua  tangan,  sehingga  menyebabkan  ANI  FAUZIYAH

LALILl  meninggal  dunia,    kemudian  saksi  MOH.  JEPPAfa  Bin  AKUD  bersama

MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA  Bin   HOSNAN   memakaikan   pakaiar

ANI  FAUZIYAH  LAILl,

Bahwa  untuk  menghilangkan  jejak  perbuatannya  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin

DURAHMAN,  bersama  MOH   JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alia  HASAN

Bin  SAMURl,  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  (diajukan

penuntutan  dalam  berkas  perkara terpisah)  dan  SOHIB  (DPO)  bersama-sama

membawa ANI  FAUZIYAH  LAILl  menuju  kebawah  gowa  dan  meletakan  tubuh
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korban  ANI   FAUZIYAH   LALl     di  dekat/sebelah    tubuh   korban  AHMAD  yang

sudah    berada    di    bawah    gowa,    lalu    terdakwa    HAJIR    Bin    DURAHMAN,

MUHAMMAD   Alias   HASAN   Bin   SAMURl   dan   MUHAMMAD   HAYAT   Alias

MAT  BETA  Bin  HOSNAN  kembali  keatas  bukit   sedang  saksi  MOH   JEPPAR

Bin  AKUD  mengambil  lakban/isolasi  yang  berada  di  dalam  jok  sepeda  motor

yang   telah   diperslapkan   sebelumnya   dan   menuju   ke   dalam   gowa   untuk

melakban   mulut  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dengan   menggunakan   lakban/lsolasi

yang  sudah  dibawa / dibeli  dari  toko  lndomaret  Kwanyar,  lalu   MOH.  JEPPAR

Bin  AKUD,   langung   mengambil  cincin,   anting   dan   gelang   yang   dipakai  ANI

FAUZIYAH   LAILl,   sedang   barang   milik   korban   AHMAD   yang   diambil   oleh

MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  berupa  1   (satu)  Unit  Handphone  merk  SAMSUNG

warna   putih,   kemudian   MOH   JEPPAR   Bin   AKUD   berkata   kepada   SOHIB

(DPO)   "Wes   HIB  langsunglikat",   lalu   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   mengikat

~ffl&`ta ngan  ANI  FAuZIYAH  LAILl  dan  AHMAD  dari  belakang  dengan  posisi

tan,  sedangkan  SOHIB  (DPO)  mengikat  kaki .AHMAD  dan  kaki  ANl

LAILl,   setelah   itu   MOH    JEPPAR   B`n   AKUD   pada   saat   berada

owa  meletakkan  kain  warna  hijau  milik  ANI  FAUZIYAH  LAILl  diatas

Selanjutnya  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUDmembagikan  barang-barang  milik

korban AHMAD dan  korban ANI  FAuZIYAH  LAILl  masing-masing  k?pada  '

1.  Saksi   MOHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   mendapat  bagian  barang

berupa  1  unit  Handphone  merk  Samsung warna  putih,

2.  Terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  mendapat  bagian    berupa  Uang

sebesar  Rp   30.000.,-(Tiga  puluh  ribu  rupiah),

3.  SOHIB  (DPO)  mendapat  bagian  berupa   Uang  sebesar  Rp    30  000,-  (tiga

puluh  ribu  rupiah)  sedangkan    MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin

HOSNAN  tidak diberi  barang apapun  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin AKUD

4.  Saksi     MOH.   JEPPAR  Bin  AKUD  mendapat  bagian  berupa   1   (satu)     unit

sepeda  motor  honda  beat  warna  pink  berikut  STNKnya,   1   unit  handphone
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merk  Oppo  warna   putih,   2   buah   gelang   emas,   2   buah   cinpin  emas  di,n

Sepasang  anting  emas diambil  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin AKUD

-     Bahwa   terdakwa    MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    membantu    saksi    MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD  mengantarkan  sepeda  motor  Suzuki  Shogun  Warna  Biru

No.Pol.  W-5012  -XB   milik  terdakwa  ke  rumah  orang  tua  MOH  JEPPAR   Bin

AKUD   yang   bernarTa   NIRAH,   sedangkan   saksi   MOH.JEPPAR   Bin   AKUD

mengantar      saksi      MUHAMMAD      Alias      HASAN      Bin      SAMURl      pulang

kerumahnya dengan  mengendarai  sepeda  motor Handa  bead warna  Magenta

Hitam  No.Pol.M-3453-GA  milik ANI  FAUZIYAH  LAILl.

-     Kemudian   pada   hari   Jum'at   tanggal   21    Juli   2017   sewaktu   saksi   RIYONO

sedang   mencari  kayu  di   Pantai   Rongkang  pada  saat  berada  di  gowa  saksi

RIYONO   mencium   bau   bangkai,   kemudian   saksi   RIYONO   mengajak   RIFAl

dan    SULISTIYO    untuk    mendatangi    gowa    yang    berada    dilokasi    pantai

tersebut,    dan    melihat    2    (dua)    mayat    dalam    keadaan    telah

dan      telihat      tulang      belulang,      selanjutnya      saksi      RIYONO

kejadian  tersebut  kepada   Polsek  Kwanyar,   Akhirrtya   perbuatan

OH.  HAJIR  Bin  DLIRAHMAN,  bersama  MOH   JEPPAR  Bin  AKUD,

MUHAMMAD   Alias   HASAN   Bin   SAMURl,   MUHAMMAD   HAYAT   Alias   MAT

BETA   Bin   HOSNAN   (masing-masing   dilakukan   penuntutan   dalam   berkas

perkara terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)   diketahui  oleh  petugas  Polres  Bangkalan

-    Akibat   dari   perbuatan   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin    DURAHMAN,   bersama

MOH      JEPPAR     Bin    AKUD,     MUHAMMAD    AIIas     HASAN     Bin     SAMURl,

MUHAMMAD     HAYAT    AIIas    MAT    BETA    Bin     HOSNAN     (masing-masing

dHakukan   penuntutan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan   SOHIP   (DPO)

menyebabkan  AHMAD   meninggal dunia  sebagalmana tersebut pada   .

1.  Visum  et  Repertum    No   358/1562/433 208/2017   tanggal  07  Agustus  2017

yang   dibuat   dan   ditanda   tangani   oleh   dr.   EDY   SuHARTO,   Spf   dokter

Pemerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI   RATO   EBU   BANGKALAN

pemeriksaan terhadap korban AHMAD  sebagai  berikut
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I.     Pemeriksaan  luar  :

1.    Jenazah  berpakaian  celana  panjang  warna  biru  tua,  kaos    lengr.n

panjang warna  biru tua;

2     Jenazah    dibawal   ke    Rumah    Sakit    umum    Daerah    Syamralu

bangkalan   dimasukkan    dalam    kantong   jenazah   dengan    kediia

tangan  dan  kaki terikat kondisi  mayat  kedua.tangan dan  kaki  terikrtt

oleh  tali tampar warna  biru,  dalam   kondisi  mayat busuk,

3.    Jenazah  seorang  laki-lakin  dengan  usia  delapan  belas  tahun,  tingc I

badan  seratus  enam  puluh  lima  sentimeter,  berat  badan  tiga  pulu  ,

kilogram     dengan     kondisi     mayat     busuk,     warna     kulit     kunim

kepucatan,  kaku  mayat  sudah  lemas  kembali,  lebam  mayat  pad;

tubuh  bagian  belakang  kondisi  busuk;

4.    Kepala                                     Rambut         sudah         terkelupas          Tulan€

5.    Leher

6.    Dada

7.    Perut

tengkorak    tidak     ada     kekerasan,     mata

hidung  dan  tellnga  kanan  kiri    pembusukan

lanjut,   gigi      lepas   enam   bill   -bagian-   atas

Tulang      tengkorak      lepas      dari      pangkal

tengkorak dalam  kondisi  busuk

Kulit  dan   daging   pada   pada   leher  dengan

kondisi  busuk  lanjut

•.   Kulit    dan     daging     dada     dengan     kondisi

busuk  lanjut,

:   Kulit    dan     daging     perut    dengan     kondisi

busuk  lanjut;

8.   Anggota  gerakatas         Kulit  daging  lengan  atas  dan  bawah  kanan

kiri  proses pembusukan  lanjut;

9.   Anggotagerakbawah.   paha     dan     kaki          kanan     kiri          proses

pembusukan  lan`ut,
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10.Kelamin  dan  dubur       '   pada  penis  dan  dubur  proses  pembusuk:,n

lanjut,

11.    Pemeriksaan  dalam  :

1.    Rongga  Kepala

2.    Rongga  leher

3.    Ronggadada

:   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  d;  n

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   d`_n

kiri  proses  pembusukan;

.   Daerah     leher     kulit    dan     daging     prosrs

pembusukan  lanjut,

Jantung  dan  paru  sudah  membubur  warria

kehitaman-hitaman      proses      pembusukE`n

lanjut.,

4.    Ronggaperut                  .   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitamm

proses  pembusukan  lanjut;

lan   :   Sebab   kematian   korban   tidak   dapat   ditentukan   deng:I.I

pasti     karena     kondlsi    jenazah     sudah     mengalami     prosr   s

pembusukan  lanjut

Repertum    No    358/1561/433.208/2017    tanggal  07  Agustus  20'7

yang   dibuat   dan   dltanda   tangani   oleh    dr     EDY    SUHARTO,    Spf   dokt   r

Pemerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI    RATO   EBU   BANGKALA  J

pemeriksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sebagai  berikut  .

1`     Pemeriksaanluar:

1.    Jenazah  berpakaian  celana  panjang  jenis  jeans  merk  prada,  kai\s

lengan  panjang warna  abu-abu,  secarik  kaos  berbentuk  segi  emp   t

warna   biru   langit,   selembar   kain   warna   sudah   luntur   berbenti  '`

lingkaran dengan  sampul  mati,   Celana  dalam  warna  kuning  muda

2.    Jenazah    dibawa    ke    Rumah    Sakit    Umum    Daerah    Syamrabi

menggunakan    kantong    jenazah    dengan    kondisi    mayat    kedua

tangan   dan   kaki   terikat   dengan   tali   tampar   warna   biru,   dalaii

keadaan  kondisi  mayat busuk:
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3.    Jenazah  seorang  perempuan  dengan  usia  tujuh  belas  tahun,  tjng3i

badan    seratus    lima    puluh    sentimeter,    berat    badan    tiga    pulHh

kilogram     dengan     kondisi     mayat     busuk,     warna     kulit     kunii\g

kepucatan,   kaku  mayat  sudah  lemas  kembali,   lebam  mayat  patJa

tubuh  bagian  belakang  kondisi  busuk;

4.    Kepala                                  .   Rambut     sudah     terkelupas     pembusukE`i

lanjut,        tulang        tengkorak        tidak        ac(a

kekerasan,  mata,  hidung  dan  telinga  kan:`n

kiri      pembusukan   lanjut,   gigi      atas   lepf s

satu  biji  proses  pembusukan

5.    Leher `   Kulit  dan  daging  leher  proses  pembusuk€`,I

lanjut

:   Kulit  dan  daging  dada  proses  pembusukan

lanjut'

Kulit  dan  daging  perut  proses  pembusukan

lanjut.

8.   Anggotagerakatas      :   Kulit  dan   daging   lengan   alas   dan   bawah

kanan   kiri  proses pembusukan  lanjut,

9.    Anggota  gerak  bawah  :  Kulit  dan   daging   paha  dan   kaki   kanan   kiri

proses  pembusukan  lan`ut;

10.Kelamin

11.  Dubur

pada   daerah   vagina   proses   pembusuk,an

lanjut   dan    celana    dalam    masih    melekat

pada  daerah  vagina;

.   Pada daerah  dubur proses  pembusukan  lanjut,

11.    Pemeriksaandalam  :

1.    Rongga  Kepala Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan,
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2.    Ronggaleher                   :   Pada      leher     kulit     dan      daging      prosijs

pembusukan  lanjut,

3.    Ronggadada                      Jantung  dan  paru  sudah  membubur  war  la

kehitaman  proses  pembusukan  lanjut,

4     Ronggaperut                  .   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitamm

proses  pembusukan  lanjut,

Kesimpulan   :   Sebab   kematian   korban   tidak   dapat  ditentukan   dengm

pasti     karena     kondisi    jenazah     sudah     mengalami     pros`',s

pembusukan  lanjut

Perbuatanterdakwa  sebagaimana  djatur dan  djancam  pidana  dalam  pas`]1

340  KUHP  Jo   Pasal  55  ayat (1)  ke  1  KUHP

;.`,:i

a  terdakwa  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin   DURAHMAN    bersama

R     Bin     AKUD,(   MUHAMMAD     Ali?s     HASAN     Bin     SAMUF}l,

#b    HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin    HOSNAN     (iiiasing:masirig

dilakukan  penuntutan  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)  pat  i

hari  Rabu  tanggal   17  Mei  2017  sekitar  pukul   1100  wib  atau  setidak-setidaknya

dalam  tahun  2017,  bertempat  dibukit  pantai  rongkang  Desa  Kwanyar  barat  Ke:

Kwanyar   Kab.   Bangkalan   atau   setidak-tidaknya   di   suatu   tempat   yang   masii

termasuk  di  dalam  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Bangkalan,  mereka  yanj

melakukan,   yang   menyuruh   lakukan   dan   yang   turut   serta   melakukan   denga  1

sengaja   merampas   nyawa   orang   lain   bernama   AHMAD   dan   ANI   FAUZIYA(  I

LAILl) dengan  cara sebagai  berikut

•     Bahwa  bermula  pada  hari  Selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada jam  /  pukul  yang

tidak  dapat  ditentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH    HAJIR  Bin  DURAHMArj

bersama  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD Alias  HASAN  Bin  SAMUR,

MUHAMMAD     HAYAT    Alias     MAT     BETA     Bin     HOSNAN     (maslng-masini

dilakukan  penuntutan  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)  yan\i
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merupakan    penduduk    Desa    Kwanyar   dan    bertempat   tinggal    di    dekat   /

disekitar   pantai    Rongkang   berencana   yang    kemudian   bersepakat   "untiik

mengganggu   orang-orang   yang   berpacaran   dipantai   Rongkang"   kemudiLm

terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN,   menerima  telpon  dari  saksi   Moll

JEPPAR  Bin  AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  menggangngu  orang  yang

berpacaran  di  pantai  rongkang.

Bahwa  untuk  pelaksanaan   niatnya     saksi     MOHAMMAD  HAYAT  Alias  M/T

BETA   Bin   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   datang   ke   pantai   Rongkang

untuk  mencari  orang  yang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  dan  pada  saat  !ru

melihat   keberadaan   seorang    laki-laki   bersama   seorang   perempuan   yaiig

diketahui    bernama        Korban    AHMAD    dan    korban    ANI    FAUZIYAH    LAILl

aimana  data  dari ijasah  sekolah  yaitu AHMAD  masih  berumur 20  tahun,

ANI   FAUZIYAH   LAILl   berumur   16   tahun   (masih   dibawah   umur)

pacaran  di  pantai  Rongkang   Desa   Kwanyar  Barat  Kec    Kwanyar

kalan,   .lalu    saksi'   MUHAMMAD    HAYAT   AIIas    MAT    BETA    Bin

bersama    SOHIB    (DPO)    mencari    keberadaan    terdakwa-   Moll

JEPPAR   Bin   AKUD   untuk   melaporkan   bahwa   terdapat     orang   pacaran   cli

pantai  Rongkang

Bahwa   sewaktu   terdakwa   MOH.   HAJIR   bln   DURAHMAN     berada   dj   dekat

amal-amal  Desa  Kwanyar  Barat,  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkalaii,

didatangi    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD    Alias

HASAN    Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN

dengan     berkata  "  ayo  ikut  kak  Jir,  ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  MOH

HAJIR  BIN   DURAHMAN  berkata  "lYA  AYO"  dengan  berboncengan  3  (tiga)

yaitu  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  yang   menyetir  terdakwa  MOH.   HAJIR

Bin   DURAHMAN   duduk  ditengah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias   HASAN

Bln  SAMURl  duduk  dibelakang  dan  langsung  kembali  kearah  barat    menuju

ke atas  bukit di  Pantai  Rongkang
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Bahwa    sewaktu    sampai    dan    berada    di    atas    bukit   dl    pantaj    Rongkang

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  melihat  keberadaan  seorang  lakl-I:\ki

(korban   AHMAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seorang

perempuan      (ANI      FAUZIYAH      LAILl)     tangannya     dipegang     oleh      saksi

MUHAMMAD      HAYAT      Alias      MAT      BETA      BIn      HOSNAN,      kemudi'm

sebagaimana   yang  telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan   kembali

sebilah  pisau  kepada  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MO!l.

JEPPAR   Bin   AKUD.    Kemudian   saksi   MOH.    JEPPAR   Bin   AKUD   menaiik

tangan   korban  AHMAD  dengan  jarak  kurang   lebih  1/2  meter  dari  korban  Awl

FAUZIYAH   LAILl,   lalu  saksi   MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mengambil  kerudur\g

yang  dipakai  oleh  korban  ANI   FAuZIYAH   LAILl  dengan  cara  ditarik,  setel?h

itu   kerudung   tersebut  diikatkan   /  dililitkan   ke   mulut   korban   AHMAD   supa\Ja

Mengetahui  hal  tersebut,  lalu  sak§i  MUHAMMAD  Alias  HAS/  N

emainkan  sebilah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korb,in

an   cara  diayun-ayunkan   dihadapan   korpan  AHMAD  dan   pat.a

SOHIB   (DPO)   berkata   "sudah   bunuh   saja"   lal`u   sak;I   MO`1

A'R  Bin  AKUD  mencari  tall  tampar disekitar  lokasi   untuk  mengikat  kedi  a

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh  tali tampar warna  biru,  kemudi;.in

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban

AHMAD  dengan  menggunakan  tali  tampar  warna  biru,   sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN  dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT  BETA

Bin    HOSNAN   memegang   korban   ANI    FAUZIYAH    LAILl,    sehingga   korban

AHMAD    bersama    korban    ANI    FAUZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan

perlawan.   Selanjutnya     saksi     MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   dengan   sengaja

langsung  menusukkan  sebilah  pisau   kearah  perut   korban  AHMAD  sebanyak

satu   kali   tusukan   dengan   menggunakan   tangan   kanan,   sehingga   akhirnya

korban   AHMAD   jatuh   dan   meninggal   dunia,       untuk   menghilangkan   ieiak

perbuatannya    saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD  berinis.iatif  membawa  mayat

korban  AHMAD  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH.  JEPPAF`  Bin  AKUD
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memegang    badannya   dan    SOHIB    (DPO)    memegang    kakinya,    kemudia,n

mayat korban AHMAD  diletakkan  di  bawah  gowa  ;

•     Setelah  selesai  meletakkan jenazah  kc)rban AHMAD  lalu  saksi  MOH.  JEPPAR

Bin   AKUD   bersama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukjt   dan   menuju   kj

korban  ANI   FAUZIYAH   LAILI   dan   mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korbaii)

yang  saat itu  dipegang  oleh terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersam'i

terdakwa  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH   JEPPAP\

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saja"    dan    semua    menyetujui    serta``

menjawab  "AYO  (ayo)"  lalu  ANI  FAUZIYAH  LAILl   memberontak,   lalu  SOHIP,

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengai\

merebahkan   secara   paksa   tubuh   ANI   FAUZIYAH   LAILl   ketanah,   sehinggr`

saksi    MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl    memegang  tangan    kiri  ANl

X,` LAILl      (korban),      sedangkan      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bill

emegang  tangan  kanannya,  SOHIB  (DPO)  memegang  kaki  kir

AD   HAYAT  Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN   memegang   kakt

ksi   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   membuka   celana   yang   dipaka:

AUZIYAH   LAILl   (korban)   dengan   cara   paksa   dan   merobek   baju

yang  dipakai  ANI   FAuZIYAH   LAILl   (korban),   sehingga  ANI   FAUZIYAH   LAIU

(korban)   tidak   memakai   pakaian   apapun   (telanjang   bulat),    Setelah   posisi

badan  korban  ANI   FAUZIYAH  LAILl  sudah  terbaring  diatas  tanah  dan  dalam
I

keadaan  tidak  berdaya   serta  tidak  dapat  melakukan   perlawanan   lalu   saksi

MOH    JEPPAF`  Bin  AKUD  melakukan  persetubuhan  secara  paksa  terhadap

ANI  FAUZIYAH  LAILl,  setelah  itu  bergantian  dengan  saksi  MUHAMMAD  Alias

HASAN     Bin     SAMURl,     dilaniutkan    dengan    terdakwa     MOH      HAJIR     Bin

DURAHMAN,    lalu   SOHIB   (DPO)   dan   yang   terakhir   adalah    MOHAMMAD

HAYAT Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN

Setelah    semua    selesai    menyetubuhi/memperkosa    ANI    FAUZIYAH    LAILI

secara  bergantian  dan  bergiliran,    kemudian  MUHAMMAD  HAYAT Alias  MAT   .

BETA   Bin   HOSNAN   berkata   kepada   SOHIB   "udah   bunuh   saja   kak   hib"
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kemudian    SOHIB    (DPO)    dengan    sengaja    mencekik    leher    korban    ANI

FAuZIYAH  LAILl  dengan  menggunakan  kedua tangannya,  karena  korban  ANI

FAUZIYAH   LAILl   masih   bernafas,   maka   saksi     MUHAMMAD   HAYAT  Ali]s

MAT   BETA   Bin    HOSNAN    mencekik   kembali   leher   ANI    FAUZIYAH    LAiLl

dengan     menggunakan     kedua     tanggan,      sehingga     menyebabkan     Awl

FAUZIYAH   LALILl   menmggal   dunia,      kemudian   saksi   MOH     JEPPAR   !3`m

AKUD    bersama    MUHAMMAD    HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin    HOSNAN

memakaikan  pakaian ANI  FAUZIYAH  LAILl,

Bahwa   untLik  menghilangkan  jejak  perbuatannya  terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin

DURAHMAN,     bersama    MOH      JEPPAR    Bin    AKUD,     MUHAMMAD    Alias

HASAN   Bin  SAMURl,   MUHAMMAD  HAYAT  Alias. MAT  BETA  Bin  HOSNAN

•.1..'.:..,J!`a.i.t+. penuntutan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan    SOHIB    (DPO)

a    membawa  ANI  FAUZIYAH  LAILl  menuju  kebawah  gowa  dcin

buh  k.orban  ANliFAuZIYAH  LALl    di,dekat/sebelah   tubiih  korbim

ng    sudah    berada    di    bawah    gowa,    lalu    terdakwa    HAJIR    Bin

DO~R-A-HMA N.    MUHAMMAD   Aljas   HASAN    Bin   SAMURl   dan'`MUHAMMAD

HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  kembali  keatas  bukit.   sedang  saksi

MOH.  JEPPAR  B.in  AKUD  mengambil  lakban/isolasi  yang  berada  di  dalam jok

sepeda   motor  yang   telah   dipersiapkan   sebelumnya   dan   meniiju   ke   dalam

gowa   untuk   melakban   mulut   ANI   FAUZIYAH   LAILl   dengan   menggunakan

lakban/Isolasi  yang  sudah  dibawa  /  dibeli  dari  toko   lndomaret  Kwanyar,   lalu

MOH.  JEPPAR  Bin AKUD,  langung  mengambil  cinc.in,  anting  dan  gelang  yang

dipakai   ANI    FAUZIYAH    LAILl,   sedang   barang   milik   korban   AHMAD   yang

dlambil  oleh    MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  berupa  1  (satu)  Unit  Handphone  merk

SAMSUNG  warna  putih,  kemudian  MOH  JEPPAR  BIn  AKUD  berkata  kepada

SOHIB   (DPO)   "Wes  .HIB   langsung   ikat",   lalu   MOH    JEPPAR   Bin   AKUD

mengikat   kedua   tangan   ANI   FAUZIYAH   LAILl   dan   AHMAD   dari   belakang

dengan  posisi  berdempetan,  sedangkan  SOHIB  (DPO)  mengikat  kaki AHMAD

dan   kaki  ANI   FAUZIYAH   LAILl,   setelah   itu   MOH    JEPPAR   Bin  AKUD  pada
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saat  berada  disekitar  gowa  meletakkan  kain  warna  hijau  milik  ANI  FAUZIYAH

LAILI  diatas  pohon  ,

Selanjutnya   saksi   MOH     JEPPAR   Bin   AKUD   membagikan   barang-barang

milik    korban    AHMAD    dan    korban    ANI    FAUZIYAH    LAlu    masing-masing

kepada  .

1.  Saksi   MOHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   mendapat  bagian   barang

berupa  1  unit Handphone merk  Samsung warna  putih,

2.  Terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin  DURAHMAN  mendapat  bagian    berupa   Uarg

sebesar  Rp.  30.000.,-(Tiga  puluh  ribu  rupiah),

3.  SOHIB   (DPO)   mendapat  bagian   berupa   Uang   sebesar  Rp    30  000,-  (ticia

puluh  ribu  rupiah)  sedangkan    MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bill

HOSNAN  tidak diberi  barang  apapun  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  BIn AKUD

4.  Saksi     MOH    JEPPAR   Bin  AKUD   mendapat  bagian   berupa   1   (satu)     uii't

tor  honda  beat  warna  pink  berikut  STNKnya,   1   unit  handphorie

warna   putih,   2   buah   gelang   emas,   2   buah   cincin   emas   dan

nting  emas  diambil  oleh  saksl  MOH   JEPPAR  BinAKUD

kwa   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN      membantu   saksi   MOH

Bin  AKUD  mengantarkan  sepeda  motor  Suzuki  Shogun  Warna  Biru

No.Pol.  W-5012  -XB  milik  terdakwa   ke  rumah   orang  tua   MOH  JEPPAF{   Biii

AKUD   yang   bernama   NIRAH,   sedangkan   saksi   MOH.JEPPAR   BIn   AKUD

mengantar      saksi      MUHAMMAD      Alias      HASAN      Bin      SAMURI      pulang

kerumahnya  dengan  mengendarai  sepeda  motor  Handa  bead  warna  Magenta

Hitam  No.Pol.M-3453-GA  milik  ANI  FAUZIYAH  LAILl.

-     Kemudian   pada   hari   Jum'at   tanggal   21    Juli   2017   sewaktu   saksi   RIYONO

sedang   mencari  kayu  di   Pantai   Rongkang   pada  saat  berada  di  gowa  saksi

RIYONO   mencium   bau   bangkai,   kemudian   saksi   RIYONO   mengajak   RIFAl

dan     SULISTIYO    untuk    mendatangi    gowa    yang     berada    dllokasi    pantai

Rongkang    tersebut,    dan    melihat    2    (dua)    mayat    dalam    keadaan    telah

membusuk      dan      telihat     tulang      belulang,      selanjutnya      saksi      RIYONO

Hal  17  clari  82  hiilaman  Nomor 605/PID.SUS,'2018/PT  SBY

#



melaporkan   kejadian  tersebut  kepada   Polsek  Kwanyar,  Akhjrnya  perbuatan

terdakwa       MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN,    bersama    MUHAMMAD   Alias

HASAN   Bin   SAMURI,   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD,   MUHAMAD   HAYAT  All  is

MAT  BETA  Bin  HOSNAN(diajukan  dalam  berkas  perkara terpisah)dan  SohlB

(DPO)  diketahui oleH  petugas  Polres  Bangkalan

-    Akibat   dari   perbuatan   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin    DURAHMAN,   bersania

MUHAMMAD Alias  HASAN  Bin  SAMURl,  bersama  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,

MUHAMMAD   Alias   HASAN   Bin   SAMURl,    MUHAMAD   HAYAT   Alias   MAT

BETA    Bin    HOSNAN(diajukan   dalam   berkas    perkara   terpisah)dan    SOH13

(DPO)menyebabkan AHMAD  Meninggal  dunia  sebagaimana tersebut pada

1.  Visum  et  Repertum    No.  358/1562/433.208/2017   tanggal  07  Agustus  20', 7

yang   dibuat   dan   ditanda   tangani   oleh   dr    EDY   SuHARTO     Spf   doktLr

emerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI   RATO   EBU   BANGKALA,\J

rjksaan terhadap  korban AHMAD  sebagai  berikut  :

emeriksaan  luar :
I

.Jenazah  .berpakaian  celana  panjang  warna  biru  tua,   kaos     lengai

panjang  warna  biru  tua,

2.Jenazah     dibawa     ke     Rumah     Sakit    umum     Daerah     Syamrabu

bangkalan    dimasukkah    dalam    kantong    jenazah    dengan    kedu

tangan  dan  kaki  terikat  kondisi  mayat  kedua  tangan  dan  kaki  terikE`l

oleh  tali tampar warna  biru,  dalam   kondisi  mayat busuk,

3. Jenazah  seorang  laki-lakjn  dengan  usia  delapan  belas  tahun,  tingg!

badan  seratus  enam  puluh  lima  sentimeter,  berat  badan  tiga  puluh

kilogram     dengan      kondisi      mayat     busuk,      warna      kulit     kuninr`

kepucatan,   kaku   mayat  sudah   lemas   kembali,   lebam   mayat  pad`

tubuh  bagian  belakang  kondisi  busuk;

4. Kepala Rambut         sudah         terkelupas          TulanL`

tengkorak     tidak     ada     kekerasan,     mata

hidung  dan  telinga  kanan  kiri    pembusukai`

Hal  18  dari  82  h€`laiiian  Nomor  605/PID.SUS'2018/PT  SB\



5. Leher

6. Dada

7. Perut

lanjut,   gigl      lepas   enam   bijl   bagian   atas

Tulang      tengkorak      lepas      dari      pangkal

tengkorak dalam  kondisi  busuk

:   Kulit  dan   daging   pada   pada   leher  dengan

kondisi  busuk  lanjut

I   Kulit    dan     daging     dada    dengan     kondisi

busuk  lanjut,

Kulit    dan     daging     perut    dengan     kondisi

busiik  lanjut;

8.Anggota gerak  atas           Kulit  daging  lengan  atas  dan  bawah  kanan

kirj  proses  pembusukan  lanjut;

9.Anggotagerakbawah       paha       dan       kaki       kanan       kiri       proses

pembusukan  lanjut:

Kelamin dan dubur           pada  penis  dan  dubur  proses  pembusukan

meriksaan dalam  :

Rongga  Kepala

2. Rongga  leher

3  Rongga dada

4. Rongga  perut

lanjut,

:   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses pembusukan;

:   Daerah     leher     kul.it     dan     daging     proses

pembusukan  lanjut,

'   Jantung  dan  paru  sudah  membubur  warna

kehitaman-hitaman      proses      pembusukan

lanjut,

:   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitamaii

proses  pembusukan  lanjut,

Kesimpulan  :  Sebab  kematian  korban  tidak  dapat  ditentukan  dengan

pasti  karena  kondisi  jenazah  sudah  mengalami  proses

pembusukan  laniut
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2.  Visum  et  Repertum    No.  358/1561/433 208/2017    tanggal  07  Agustus  2017

yang   dibuat   dan   dltanda   tangani   oleh   dr.    EDY   SUHARTO,    Spf   dokter

Pemerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI   RATO   EBU    BANGKALAN

pemeriksaan terhadap  korban ANI  FAUZIYAH  LAILl  sebagai  berikut

I.     Pemeriksaan  luar  :

1.   Jenazah  berpakaian  celana  panjang  jenis  jeans  merk  prada,  kaos

lengan  panjang  warna  abu-abu,  secarik  kaos  berbentuk  segi  empat

warna   biru   langit,   selembar   kain   warna   sudah   luntur   berbentuk

lingkaran  dengan  sampul  mati,   Celana  dalam warna  kuning  muda,

2.   Jenazah    dibawa    ke    Rumah    Sakit    Umum    Daerah    Syamrabu

menggunakan    kantong    ienazah    dengan    kondisi    mayat    kedua

tangan   dan   kaki   terikat   dengan   tali   tampar   warna   biru,   dalam

keadaan.kondisim!yatbusuk,

3.    Jenazah  seorang  perempuan  dengan  usia  tujuh  belas  tahun,  tinggi
Eiifii=d``-'J2¥i?,r    Seratus    lima    puluh    sentimeter,    berat    badan    tiga    puluh

jlc}gra`m     dengan     kondisi     mayat     busuk,     warna   ~kulit    -kuning

kaku  mayat  sudah  lemas  kembali,   lebam  mayat  pada

Kepala

5.    Leher

6.    Dada

7.    Perut

n  belakang  kondisi  busuk;

.   Rambut     sudah     terkelupas     pembusukan

lanjut,        tulang        tengkorak        tidak        ada

kekerasan,  mata,  hidung  dan  telinga  kanan

kiri      pembusukan   lanjut,   gigi      atas   lepas

satu  biji  proses  pembusukan

:   Kulit  dan  daging  leher  proses  pembusukan

lanjut

Kulit  dan  daging  dada  proses  pembusukan

lanjut,

Kulit  dan  daging  perut  proses  pembusuka.i

lanjut;

Hal  20  dari  82  halaman  Nomor 605/PID.SUS,'2018/1'1`  SB\'

Ji



8.   Anggotagerakatas      .   Kulit   dan   daging   lengan   atas   dan   bawah

kanan   kiri  prose§  pembusukan  lanjut;

9.    Anggot?  gerak  bavyah  :  Kulit  dan   daging   paha  dan   kaki   kanan   kiri

proses  pembusukan  lanjut;

10.Kelamin

11.   Dubur

11.    Pemeriksaan  dalam  :

1.    Rongga  Kepala

ga  leher

R'ongga dada

4.    Rongga  perut

pada   daerah   vagina   proses   pembusukan

lanjut   dan    celana    dalam    masih    melekat

pada  daerah  vagina,

Pada  daerah  dubur  proses  pembusukan

lanjut,

:   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan,

Pada      leher     kulit     dan      daging      proses

pembusukan  lanjut;

:   Jantung  dan  paru  sudah  membubur  wania

kehitaman  proses  pembusukan  lanjut,

Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses  pembusukan  lanjut,.

Kesimpulan   :   Sebab   kematian   korban   tidak   dapat   ditentukan   dengan

pasti     karena     kondisi    jenazah     sudah     mengalami     proses

pembusukan  lanjut.

Perbuatanterdakwa  sebagaimana diatur dan  diancam  pidana  dalam  pasal

338  KUHP  Jo   Pasal  55  ayat (1)  ke  1  KUHP  ,

ATAU;

KEDUA  ;

Bahwa    ia   terdakwa,    MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    bersama    MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD,.MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,  MUHAMMAD
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HAYAT  Alias  MAT  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan  dalam

berkas  perkara  terpisah)  dan  Sohib  (DPO)  pada  hari  dan  tanggal  yang  sudah

tidak   bisa   diingat   kembali   dalam   bulan   Mei   2017   sekitar  pukul   1100  wib   atau

setidak-setidaknya  dalam  tahun  2017,  bertempat  dibukit  pantai  rongkang  Desa

Kwanyar   barat   Kec.   Kwanyar   Kab.   Bangkalan   atau   setidak-tidaknya   di   suat.u

tempat   yang    masih   termasuk   di   dalam   daerah    Hukum    Pengadilan    Negeri

Bangkalan,   mereka  yang   melakukan,   yang   menyuruh   lakukan   dan   yang   turut

serta   melakukan   peinbunuhan!yang   diiku"   disert;I   atau   didahului   oleh   suatii

perbuatan  pidana,  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau

mempermudah   pelaksanaannya   atau   untuk   melepaskan   diri   sendiri   maupim

peserta    lainnya    dan    pidana    dalam    hal    tertangkap    tangan    ataupun    untuk

memastikan      penguasaan      barang      yang      diperolehnya      secara      melawan

an cara sebagai  berikut  .

pada  hari  Selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada jam  /  pukul  yang

tentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN

.  JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alias  HASAN.Bin  SAMUF`l,

D     HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin     HOSNAN     (masing-masing

dilakukan  penuntutan  dalam  berkas  perkara terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)  yang

merupakan    penduduk    Desa    Kwanyar   dan    bertempat   tinggal    di    dekat   /

disekitar    pantai    Rongkang    berencana    yang    kemudian    bersepakat   "untijk

mengganggu   orang-orang   yang   berpacaran   dipantai   Rongkang'    kemudian

terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN,   menerima  telpon  dari  saksi   MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  menggangngu  orang  yang

berpacaran  di  pantai  rongkang.

Bahwa  untuk  pelaksanaan   niatnya     saksi     MOHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA   B.in   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   datang   ke   pantai   Rongkang

untuk  mencari  orang  yang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  dan  pada  saat  itu

melihat   keberadaan   seorang   laki-laki   bersama   seorang   perempuan   yang

diketahul    bernama    Korban    AHMAD    dan    korban    ANI     FAu'ZIYAH     LAILl
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sebagaimana  data  dari  ijasah  sekolah  yaitu  AHMAD  masih  berumur 20  tahun,

sedangkan  ANI   FAUZIYAH   LAILl   berumur   16  tahun   (masih  dibawah   umur)

sedang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  Desa  Kwanyar  Barat  Kec   Kwanyai

Kab.    Bangkalan,    lalu    saksi    MUHAMMAD    HAYAT    AIIas    MAT    BETA    Bin

HOSNAN    bersama    SOHIB    (DPO)    mencari    keberadaan    terdakwa    MOH

JEPPAR   Bin   AKUD   untuk   melaporkan   bahwa   terdapat     orang   pacaran   ai

pantai  Rongkang

Bahwa   sewaktu   terdakwa   MOH.    HAJIR   bin   DURAHMAN   berada   di   dekG`.

amal-amal  Desa  Kwanyar  Barat.  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkalar

didatangj    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD    Alia`)

HASAN   Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN

erkata  „ ayo  ikut  kak  Jir,   ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  Moll

URAHMAN  berkata  "lYA  AYO"  dengan  berbonceiigan  3  (tiga/

OH.  JEPPAR  Bin  AKUD  yang  menyetir  terdakwa   MOH    HAJIP\

MAN   duduk  ditengah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias   HASAN

Bin  SAMURl  duduk  dibelakang  dan   langsung   kembali  kearah  b`arat    prenujLi

ke atas  bukit di  Pantai  Rongkang.

Bahwa    sewaktu    sampai    dan    berada    di    atas    bukit   di    pantai    Rongkang

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  melihat  keberadaan  seorang  laki-laki

(korban   AHMAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seoran'.

perempuan     (ANI      FAUZIYAH      LAILl)     tangannya     dipegang     oleh     saksi

MUHAMMAD       HAYAT      Alias       MAT      BETA      Bin       HOSNAN,       kemudiaii

sebagaimana   yang   telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan   kembali

sebilah  pisau  kepada  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MOH,

JEPPAR   Bin   AKUD.    Kemudian   saksi   MOH.    JEPPAR   Bin   AKUD   menarl!``

tangan  korban  AHMAD  dengan  jarak  kurang   lebih  1/2  meter  dari  korban  ANI

FAUZIYAH   LAILI,   lalu  saksi  MOH.   JEPPAR   BIn  AKUD   mengambll  kerudunG

yang  dipakai  oleh  korban  ANI   FAUZIYAH   LAILl  dengan  cara  ditarik,  setelah

itu   kerudung   tersebut  diikatkan   /  dililitkan   ke   mulut   korban  AHMAD   supaya
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tidak  berteriak,  Mengetahui  hal tersebut,  lalu  saksi  MUHAMMAD Alias  HASAN

Bin  SAMURl  memainkan  sebilah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korban

AHMAD  dengan  cara  diayun-ayunkan  dihadapan  korban  AHMAD  dan  pada

saat  itu  juga   SOHIB  (DPO)   berkata   "sudah   bunuh   saja"   lalu   saksi   MOH

JEPPAR  B.in AKUD  mencari tall tampar disekitar  lokasi   untuk  mengikat kedua

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh tali tampar warna  biru,  kemudian

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban

AHMAD  dengan  menggunakan  tali  tampar  warna  biru,   sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN  dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT  BETA

Bin   HOSNAN   memegang   korban   ANI    FAUZIYAH    LAILl,   sehingga   korban

AHMAD    bersama    korban    ANI    FAUZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan

perlawan.    Selanjutnya    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin   AKUD   dengan    sengaja

lapgs_uLng  menusukkan  sebilah  pisau  kearah  perut   korban  AHMAD  sebanyak

sukan dengan   menggunakan   tangan   kanan,   sehingga   akhirnya

D    jatuh    dan    meninggal    dunia,    untuk    menghilangkan    jejak

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   berinisiatif  membawa   mayat

AD  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD

memegang    badannya   dan    SOHIB    (DPO)   memegang    kakjnya,    kemudian

mayat  korban AHMAD diletakkan  di  bawah  gowa  ,

Setelah  selesai  meletakkan jenazah  korban AHMAD  lalu  saksi  MOH  JEPPAR

Bin   AKUD   bersama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukit   dan   menuju   ke

korban  ANI   FAUZIYAH   LAILI  dan  mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAlu   (korban)
I

yang  saat jtu  dipegang  oleh  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersama

terdakwa  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH.  JEPPAR

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saja"    dan    semua    menyetujui    serta

menjawab  "AYO  (ayo)"  Ialu  ANI   FAUZIYAH   LAILI   memberontak,   lalu  SOHIB

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengan

merebahkan   secara   paksa   tubuh   ANI   FAUZIYAH   LAILl   ketanah,   sehingga

saksi    MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl    memegang  tangan    kiri  ANl
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FAUZIYAH      LAILl      (korban),      sedangkan      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bin

DURAHMAN  memegang tangan  kanannya,  SOHIB  (DPO)  memegang  kaki  kiri

dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias  MAT  BETA   Bin   HOSNAN   memegang   kaki

kanan,   lalu   saksi   MOH.   JEP'PAR   Bin  AKUD   me.mbuka   celana   yang   dipakai

oleh  ANI   FAuZIYAH   LAILl   (korban)   dengan   cara   paksa   dan   merobek   baju

yang  dipakai  ANI   FAUZIYAH   LAILI   (korban),   sehlngga,ANI   FAUZIYAH   LAILI

(korban)   tldak   memakai    pakaian   apapun    (telanjang    bulat),    Setelah    posisi

badan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sudah  terbaring  diatas  tanah  dan  dalam

keadaan   tidak   berdaya   serta  tidak  dapat  melakukan   perlawanan   lalu   saksi

MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  melakukan  persetubuhan  secara  paksa  terhadap

lYAH  LAILl,  setelah  itu  bergantian  dengan  saksi  MUHAMMAD  Alias

SAMURl,     dilanjutkan     dengan    terdakwa     MOH      HAJIR     Bin

lalu    SOHIB    (DPO)   dan   yang   terakhir   adalah    MOHAMMAD

s  MAT  BETA  Bin  HOSNAN.

h    semua    selesai    menyetubuhi/memperkosa    ANI    FAUZIYAH    LAILl

secara  bergantian  dan  bergillran,    kemudian  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA   Bin   HOSNAN   berkata   kepada   SOHIB   ``udah   bunuh   saja   kak   hib"

kemudian    SOHIB    (DPO)    dengan    sengaja    mencekik    leher    korban    ANI

FAUZIYAH  LAILl  dengan  menggunakan  kedua  tangannya,  karena  korban ANI

FAUZIYAH   LAILl   masih   bernafas,   maka   saksi     MUHAMMAD   HAYAT  Alias

MAT   BETA   Bin    HOSNAN    mencekjk   kembali   leher   ANI    FAUZIYAH    LAILI

dengan  menggunakan  kedua tangan,  sehingga  menyebabkan ANI  FAUZIYAH

LALILl  meninggal  dunia,  kemudian  saksi  MOH.  JEPPAR  BIn  AKUD  bersama

MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT  BETA  Bin   HOSNAN   memakaikan   pakaian

ANI  FAUZIYAH  LAILl,

Bahwa  untuk  menghilangkan  jejak  perbuatannya  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin

DURAHMAN,  bersama  MOH,  JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alia  HASAN

Bin  SAMURI,  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  BIn  HOSNAN  (dlajukan

penuntutan  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIB  (DPO)  bersama-sama

Hal  25  dari  82  halaman  Nomor 605/PID.SUS/201 a,'PT  SB\'

J



.I

membawa ANI  FAUZIYAH  LAILl  menuju  kebawah  gc>wa  dan  meletakan  tubuh

korban  ANI   FAuZIYAH   LALl    di  dekat/sebelah    tubuh   korban  AHMAD  yang

sudah    berada    di    bawah    gowa,    lalu    terdakwa    HAJIR    Bin    DURAHMAN,

MUHAMMAD   Alias   HASAN   Bin   SAMURl   dan   MUHAMMAD   HAYAT   Alias

MAT  BETA  Bin  HOSNAN  kembali  keatas  bukit.  sedang  saksi  MOH,  JEPPAR

Bin  AKUD  mengambil  lakban/isolasi  yang  berada  di  dalam  jok  sepeda  motor

yang   telah   dipersiapkan   sebelumnya   dan   menuju   ke   dalam   gowa   untiik

melakban   mulut  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dengan   menggunakan   lakban/lsolasi

yang   sudah   djbawa   /   dibeli   dari   toko   lndomaret   Kwanyar,       lalu         MOH

JEPPAR   Bin   AKUD,    langung   mengambil   cincin,    anting   dan   gelang   yang

dipakai   ANI   FAUZIYAH   LAILl,   sedang   barang   milik   korban   AHMAD   yang

diambil  oleh   MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  berupa  1  (satu)  Unit  Handphone  merk

warna  putih,  kemudian  MOH  JEPPAR  Bin  AKUD  berkata  kepada

0)   "Wes   HIB   langsung   ikat",   lalu   MOH    JEPPAR   Bin   AKUD

dua   tangan   ANI   FAuZIYAH   LAILl   dan   AHMAD   dari   belakang

sisi  berdempetan,  sedangkan  SOHIB  (DPO)  mengikat  kaki AHMAD

dan   kaki   ANI   FAUZIYAH   LAILl,   setelah   itu   MOH    JEPPAR   Bir}  AKUD   pada

saat  berada  disekitar  gowa  meletakkan  kain  warna  hijau  milik  ANI  FAUZIYAH

LAILl  diatas  pohon  ;

Selanjutnya   saksi   MOH     JEPPAR   Bin   AKUD   membagikan   barang-barang

milik    korban    AHMAD    dan    korban    ANI    FAuZIYAH    LAILl    masing-masing

kepada.                           I

1.  Saksi   MOHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   mendapat  bagian   barang

berupa  1  unit  Handphone merk  Samsung  warna  putih,  T

2   Terdakwa  MOH    HAJIR  Bin  DURAHMAN  mendapat  bagian    berupa  Uang

sebesar Rp.  30.000  ,-(Tiga  puluh  ribu  rupiah),

3.  SOHIB   (DPO)  mendapat  bagian   berupa   Uang   sebesar  Rp.   30.000,-  (tiga

puluh  rjbu  rupiah)  sedangkan    MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin

HOSNAN tidak diberi  barang  apapun  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin AKUD
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4.  Saksi     MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mendapat  bagian  berupa   1   (satu)    unit

sepeda  motor  honda  beat  warna  pink  berikut  STNKnya,  1   unit  handphone

merk  Oppo  warna   putih,   2   buah   gelang   emas,   2   bual.`   cincin   emas   dan

Sepasang  anting  emas diambil  oleh  saksi  MOH   JEPPAR  Bin AKUD

-    Bahwa   terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN      membantu   saksi   MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD  mengantarkan  sepeda  motor  Suzuki  Shogun  Warna  Biru

No.Pol.  W-5012  -XB  milik  terdakwa  ke  rumah  orang  tua  MOH  JEPPAR  Bin

AKUD   yang   bernama   NIRAH,   sedangkan   saksi   MOH.JEPPAR   Bin   AKUD

mengantar      saksi      MUHAMMAD      Alias      HASAN      Bin      SAMURI      pulang

kerumahnya  dengan  mengendarai  sepeda motor Handa  bead  warna  Magenta

Hitam  No.Pol.M-3453-GA  milik  ANI  FAUZIYAH  LAILI.

ten   pada   hari   Jum'at   tanggal   21    Juli   2017   sewaktu   saksl   RIYONO

ncari  kayu  di   Pantai   Rongkang   pada   saat  berada  di  gowa  saksi

encium   bau   bangkai,   kemudian   saksi   RIYONO   mengaiak   RIFAl

mendatangi    gowa    yang    berada    dilokasi    pantai-i,
Rongkang    tersebut,    dan    melihat    2    (dua)    mayat    dalam    keadaan    telah

membusuk     dan     telihat     tulang      belulang,      selanjutnya      saksi      RIYONO

melaporkan   kejadian  tersebut  kepada   Polsek   Kwanyar,  Akhirnya  perbuatan

terdakwa        MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN,    bersama    MUHAMMAD    Alias

HASAN   Bin   SAMURI,   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD,   MUHAMAD   HAYAT  Alias

MAT    BETA    Bin    HOSNAN(diajukan    dalam    berkas    perkara    terpisah)    dan

SOHIB  (DPO)  diketahui oleh  petugas  Polres  Bangkalan

-    Akibat   dari   perbuatan   terdakwa   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN,   bersama

MUHAMMAD    Alias     HASAN     Bin     SAMURl,     MOH.     JEPPAR     Bin    AKUD,
I

MUHAMAD   HAYA.T  Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN(diajukan   dalam   berkas

perkara    terpisah)    dan    SOHIB    (DPO)    menyebabkan    AHMAD    dan    ANI

FAUZIYAH  LAILI  meninggal dunia  sebagaimana terseblit pada

1.  Visum  et  Repertum    No.  358/1562/433.208/2017   tanggal  07  Agustus  2017

yang   dibuat   dan   ditanda   tangani   oleh   dr.   EDY   SUHARTO.   Spf   dokter
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pemerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI   RATO   EBu   BANGKALAN

yang   hasil   pemeriksaan   terhadap   korban   AHMAD   dan   ANI   FAUZIYAH

LAILI  sebagai  berikut  :

I.   Pemeriksaan  luar :

1.Jenazah  berpakaian  celana  panjang  warna  biru  tua,  kaos    lengari

panjang warna  biru tua;

2.Jenazah    di.bawa    ke    Rumah    Sakit    Umum    Daerah    Syamrabu

bangkalan   dimasukkan   dalam    kantong   jenazah   dengan    kedui

tangan  dan  kaki terikat kondisi  mayat kedua` tangan  dan  kaki terikat

oleh tali tampar warna  biru,  dalam   kondisi  mayat busuk,

3. Jenazah  seorang  laki-lakin  dengan  usia  delapan  belas tahun,  tinggi

badan  seratus  enam  puluh  lima  sentimeter,  berat  badan  tiga  puluh

kilogram     dengan     kondisi     mayat     busuk,     warna     kulit     kuning

pucatan,  kaku  mayat  sudah  lemas  kembali,  lebam  mayat  pada

uh  bagian  belakang  kondisi  busuk;

5. Leher

6. Dada

7. Perut

Rambut  sudah  terkelupas.Tulang  tengkorak

tidak   ada    kekerasan,    mata,    hidung   dan

telinga   kanan   kiri     pembusukan   lanjut,   gigi

lepas     enam     biji     bagian     atas      Tulang

tengkorak    lepas    dari    pangkal    tengkorak

dalam  kondisi  busuk.

:   Kulit  dan  daging   pada  pada  leher  dengan

kondisi  busuk  lanjut

Kulit    dan     daging     dada    dengan     kondisi

busuk  lanjut,

Kulit    dan     daging     perut    dengan     kondisi

busuk  lanjut,

8.Anggota gerak atas      :  Kulit  daging  lengan  atas  dan  bawah  kanan

kiri  proses  pembusukan  lanjut;
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9.Anggota  gerakbawah:   paha     dan     kaki          kanan     kiri          proses

pembusukan  lanjut;

10.Kelamin  dan dubur     :   pada  penis  dan  dubur  proses  pembusuk,in

lanjut;

lI.Pemeriksaan  dalam  :

1. Rongga  Kepala              :   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan  dan

kiri  proses  pembusukan;

2.Ronggaleher         I          ;   Daerah        leh6r    kulit    dan    daging    proses

pembusukan  lanjut,

3. Rongga dada                     Jantung  dan  paru  sudah  membubur  warm

kehitaman-   hitaman      proses   pembusuka'i

lanjut,

gga  perut                  :   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses  pembusukan  lanjut;

impulan    :       Sebab    kematian    korban    tidak   dapat   ditentukan

dengan  pasti  karena  kondisi jenazah  sudah  mengalami

proses pembusukan  lanjut.

2.Visum  et  Repertum  No.  358 /1561/ 433.  208 / 2017   tanggal  07 Agustus  2017

yang    dibuat    dan    ditandatangani    oleh    dr     EDY    SUHARTO,    Spf   dokter

pemerintah   pada   RSUD   SYARIFAH   AMBANI    RATO   EBU    BANGKALAN

yang  hasil  pemeriksaannya  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sebagai

berikut

I.  Pemeriksaan  luar  :

1.   Jenazah   berpakaian   celana   panjang   jenis   Jeans   merk   prada,   kaos

lengan   panjang  warna  abu-abu,   secarik  kaos  berbentuk  segi  empat

warna    biru    langit,    selembar   kain    warna    sudah    luntur   berbentuk

lingkaran  dengan  sampul  mati.  Celana  dalam warna  kuning  muda,
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2.      Jenazah     dibawa     ke     rumah     sakit     umum     daerah     syamrabu

menggunakan  kantong  jenazah  dengan  kondisi  mayat  kedua  tangan

dan  kaki terikat dengan  lali tampar warna  biru,  dalam  keadaan  kondisi

mayat  busuk;

3        Jenazah  seorang  perempuan  dengan   usia  tujuh   belas  tahun,  tinggi

badan   seratus   lima   puluh   lima   sentimeter,   berat   badan   tiga   puluh

kilogram  dengan  kondisi  mayat  busuk,  warna  kulit  kuning  kepucatan,

kaku   mayat  sudah   lemas  kembali,   lebam   mayat  pada  tubuh   bagian

belakang  kondisi  busuk,

4.   Kepala

6.   Dada

7.   Perut

Rambut   sudah   terkelupas   pembusukan

lanjut,       tulang       tengkorak       tidak       ada

kekerasan,     mata,     hidung     dan     telinga

kanan  kiri  proses  pembusukan  lanjut,  gig;

atas  lepas  satu  biji  proses  pembusukan;

Kulit         dan         daging         leher         proses

pembusukan  lanjut;

Kulit         dan         daging         dada         proses

pembusukan  lanjut,

Kulit         dan         daging         perut         prose.`

pembusukan  lanjut;

8.   Anggota  gerakatas                 :   Kulit   dan   daging   lengan   atas   dan   bawah

I           kanan  kiri  pros6s  pembusukan  laniut,

9.   Anggota  gerakbawah               Kulit  dan  daging   paha  dan   kaki   kanan   kiri

proses  pembusukan .Ianjut,

10.  Kelamin

11.   Dubur

:   pada   daerah   vagina   proses   pembusukan

lanjut      dan   celana   dalam   masih   melekat

pada daerah  vagina;

:   Pada   daerah   dubur   proses   pembusukan

lanjut:

Hal  30  dai.i  82  hi`ltiman  Nomor  605/PID.Sl,'S'2018/PT  SBY

_11



11.  P®merlk8aan  dalam  :

1.Rongga  Kepala

2.Rongga  leher

3.Rongga dada

4.Rongga  perut

:   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak  besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan;

•   Pada      leher      kulit     dan      daging      proses

pembusukan  lanjut,

:   Jantung   dan   paru-paru   sudah   membubur

warna      kehitaman      proses     pembusukari

lanjut;

:   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses  pembusukan  lanjut;

ulan   :     Sebab   kematian   korban  tidak  dapat  ditentukan  dengar

pasti  karena  kondisi  jenazah  sudah  mengalami  proses

pembusukan  lanjut

atan   terdakwa   sebagaimana   diatur   dan   diancam   pidana   dalam

pasal  339  KUHP jo  Pasal  55  ayat (1)  ke  1  KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa   ia   terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN,   bersama   MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    MUHAMMAD

HAYAT  Alias  MAT  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan  dalam

berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIB  (DPO)  pada  hari  dan  tanggal  yang  sudah

tidak  bisa   diingat   kembali   dalam   bulan   Mei   2017   sekitar  pukul   11.00  wib   ataii

setidak-setidaknya  dalam  tahun  2017,  bertempat  dibukit  pantai  rongkang  Desa

Kwanyar   barat   Kec.   Kwanyar   Kab    Bangkalan   atau   setidak-tidaknya   di   suatu

tempat   yang    masih    termasuk    di    dalam    daerah    Hukum    Pengadilan    Negeri

Bangkalan,   mengambil sesuatu  barang  berupa  :

-1  unit  Handphone  merksamsungwarna  putih,
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-uangtunai   sebesar  Rp.  60.000  ,-(Enam  puluh  ribu  rupiah),

-1  (satu)   unit sepeda motor honda  beatwarna  pink  berikut sTNKnya,

•       1  unithandphonemerkoppowarna  putih,

-       2 buahgelang emas, 2  buah cincin emasdan  sepasang anting emas

Yang  seluruhnya  atau  sebagian  milik  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki

dengan  melawan  hukum,  yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasaii

atau  ancaman  kekerasan terhadap orang dengan  maksud  untuk mempersiapkan

atau    mempermudah    pencurian    atau    dalam    hal    tertangkap    tangan    untuk

memungkinkan   melarikan   diri   sendiri   atau   peserta   lainnya,   atau   untuk   tetap

menguasai  barang  yang  dicurinya, jika  perbuatan  mengakibatkan  luka  berat atau

mati  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  disertai  pula  oleh  salah

satu  hal  yang  diterangkan  dalam   poin   1   dan   3  yang  dilakukan  oleh  terdakwa

dengan  carasebagai  berikut  :     I

ermula pada  hari  Selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada jam  /  pukul  yang

itentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN

.  JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alias  HASAN-Bin  SAMURl`

HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin     HOSNAN     (masing-masing

penuntutan  dalam  berkas  perkara terpisah)  dan SOHIP  (DPO)  yang

merupakan    penduduk    Desa    Kwanyar   dan    bertempat   tinggal    di    dekat   /

disekitar    pantai    Rongkang    berencana    yang    kemudian    bersepakat"untuk

mengganggu   orang-orang   yang   berpacaran   dipantai   Rongkang"   kemudian

terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN,   menerima  telpon  dari   saksi   Moll

JEPPAR  Bin  AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  menggangngu  orang  yang

berpacaran  di  pantai  rongkang.

Bahwa   untuk  pelaksahaan   niatnya     saksi     MOHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT

BETA   Bin   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   datang   ke   pantai   Rongkang

untuk  mencari  orang  yang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  dan  pada  saat  itu

melihat   keberadaan   seorang    laki-laki   bersama   seorang    perempuan   yang

diketahui    bernama     Korban    AHMAD    dan    korban    ANI     FAUZIYAH     LAILl
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erkata  "  ayo  ikut  kak  Jir,  ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  MOH

sebagalmana  data  dari  ijasah  sekolah  yaitu AHMAD  masih  berumur 20  tahun,

sedangkan   ANI   FAUZIYAH   LAILl   berumur   16   tahun   (masih   dibawah   umur)

sedang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  Desa  Kwanyar  Barat  Kec   Kwanyar

Kab.    Bangkalan,    Ialu    saksi    MUHAMMAD    HAYAT   Alias    MAT    BETA    Bin

HOSNAN    bersama    SOHIB    (DPO)    mencari    keberadaan    terdakwa    MOH

JEPPAR   Bin   AKUD   untuk   melaporkan   bahwa   terdapat     orang   pacaran   di

pantai  Rongkang

Bahwa   sewaktu  terdakwa   MOH.   HAJIR   bin   DURAHMAN     berada  di  dekat

amal-amal  Desa  Kwanyar  Bara,t,  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkalan,

didatangi    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD   Alias

HASAN   Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAN

DURAHMAN  berkata  "rYA  AYO"  dengan  berboncengan  3  (tiga)

OH.  JEPPAR  Bin  AKUD  yang  menyetir  terdakwa  MOH    HAJIR

HMAN   duduk  ditengah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias   HASAN

Bin  SAMURl  duduk  dibelakang  dan  langsung  kembali  kearah  barat    menuju

ke atas  bukit di  Pantai  Rongkang.

Bahwa    sewaktu    sampai    dan    berada    di    atas    bukit   di    pantai    Rongkang

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  melihat  keberadaan  seorang  laki-laki

(korban   AHMAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seorang

perempuan      (ANI      FAUZIYAH      LAILl)     tangannya      dipegang      oleh      saksi

MUHAMMAD      HAYAT      Alias      MAT      BETA      Bin      HOSNAN,      kemudian

sebagaimana   yang  telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan   kembali

sebilah  pisau  kepada  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MOH

JEPPAR   Bin   AKUD.   Kemudian   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   menarik

tangan  korban  AHMAD  dengan  jarak  kurang   lebih  1/2  meter  dari  korban  ANI

FAUZIYAH  LAILl,   lalu  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mengambil  kerudung

yang  dipakai  oleh  korban  ANI   FAuZIYAH  LAILl  dengan  cara  dltarik,  setelah

itu   kerudung   tersebut  diikatkan  /  dililitkan   ke   mulut   korban  AHMAD   supaya
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tidak  berteriak.  Mengetahui  hal tersebut,  lalu  saksi  MUHAMMAD Alias  HASAN

Bin  SAMURl  memainkan  sebilah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korban

AHMAD  dengan  cara  diayun-ayunkan  dihadapan  korban  AHMAD  dan  pada

saat  itu  juga   SOHIB   (DPO)   berkata  "sudan   bunuh   saja"   lalu   saksi  MOH

JEPPAR  Bin AKUD  mencari tal.I tampar d.isekitar  lokasi   untuk  mengikat kedua

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh tall tampar warna  biru,  kemudian

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban

AHMAD  dengan  menggunakan  tali  tampar  warna  biru,  sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN   dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA

Bin   HOSNAN   memegang   korban   ANI   FAUZIYAH   LAILl,   sehingga   korban

AHMAD    bersama    korban    ANI    FAuZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan
._T==-r_``_

n.   Selanjutnya     saksi     MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   dengan   sengaia

menusukkan seb.``ah  p.isau   kearah  perut   korban AHMAD  sebanyak

tusukan   dengan   menggunakan  tangan   kanan,   seh`ngga   akh.irnya

MAD   jatuh   dan   meninggal   dunia,       untuk   menghilangkan   jejak

uatannya    saksi  MOH.  JEPPAR   Bin  AKUD  berinisiatif  membawa  mayat

korban  AHMAD  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD

memegang   badannya   dan   SOHIB   (DPO)   memegang   kakinya,   kemudian

mayat  korban AHMAD diletakkan  di  bawah  gowa  ;

Setelah  selesai  meletakkan jenazah  korban AHMAD  lalu  saksi  MOH   JEPPAR

Bin   AKUD   bersama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukit   dan   menuju   ke

korban  ANI   FAuZIYAH   LAILl   dan   mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)

yang  saat itu  dipegang  oleh  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersama

terdakwa  MUHAMMAD Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH.  JEPPAR

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saia"    dan    semua    menyetujui    serta

menjawab  "AYO  (ayo)"  lalu  ANI   FAUZIYAH   LAILI   memberontak.   Ialu  SOHIB

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengan

merebahkan   secara   paksa   tubuh   ANI   FAUZIYAH   LAILl   ketariah,   sehingga

saksi    MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl    memegang  tangan    kiri  ANl
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FAUZIYAH      LAILl      (korban),      sedangkan      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bin

DURAHMAN     memegang  tangan   kanannya,   SOHIB  (DPO)  memegang  kakl

kiri  dan  MUHAMMAD  HAYA+ Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  memegang .kaki

kanan,   lalu  saksi  MOH.   JEPPAR  Bin  AKUD   membuka  celana  yang  djpakai

oleh  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)   dengan   cara   paksa   dan   merobek   baju

yang  dipakai  ANI   FAUZIYAH   LAILI   (korban),   sehlngga  ANI   FAUZIYAH   LAILl

(korban)   tidak   memakai   pakaian   apapun   (telanjang   bulat),    Setelah   posisi

badan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sudah  terbaring  diatas  tanah  dan  dalam

keadaan   tidak  berdaya   serta  tidak   dapat  melakukan   perlawanan   lalu   saksi

MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  melakukan  persetubuhan  secara  paksa  terhadap

ANl.FAUZIYAH  LAILl,  setelah  itu  bergantian  dengan  saksi  MUHAMMAD  Alias

HAj=AQ!|_    Bin     SAMURl,     dilanjutkan     dengan     terdakwa     MOH.     HAJIR     Bin

lalu    SOHIB   (DPO)   dan   yang   terakhir   adalah    MOHAMMAD

AT  BETA Bin  HOSNAN.

a    selesai    menyetubuhi/memperkosa    ANI    FAUZIYAH    LAILl

ntian  dan  bergiliran,    kemudian  MUHAMMAD  HAYAT Alias  MAT

BETA   Bin   HOSNAN   berkata   kepada   SOHIB   "udah   bunuh   saja   kak   hib"

kemudian    SOHIB    (DPO)    dengan    senga/a    mencekik    leher    korban    ANI

FAUZIYAH  LAILl  dengan  menggunakan  kedua  tangannya,  karena  korban ANI

FAUZIYAH   LAILl   masih   bernafas,   maka   saksi     MUHAMMAD   HAYAT  Alias

MAT   BETA   Bin   HOSNAN   mencekik   kembali   leher   ANI   FAUZIYAH   LAILl

dengan     menggunakan     kedua     tanggan,     sehingga     menyebabkan     ANI

FAUZIYAH   LALILl   meninggal   dunia,      kemudian   saksi   MOH     JEPPAR   Bin

AKUD    bersama    MUHAMMAD    HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin    HOSNAN

memakaikan  pakajan ANI  FAuZIYAH  LAILl,

Bahwa  untuk  menghilangkan  jejak  perbuatannya  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin

DURAHMAN,  bersama  MOH   JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alia  HASAN

Bin  SAMURl,  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  (diajukan

penuntutan dalam  berkas  perkara terpisah) dan  SOHIB  (DPO)  bersama-sama
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membawa ANI  FAUZIYAH  LAILl  menuju  kebawah  gowa  dan  meletakan  tubuh

korban  ANI   FAUZIYAH   LALl    di  dekat/sebelah    tubuh   korban  AHMAD  yang

sudah    berada    di    bawah    gowa,    lalu   terdakwa    HAJIR    Bin    DURAHMAN,

MUHAMMAD   Alias   HASAN    Bin   SAMURl   dan   MUHAMMAD    HAYAT   Alias

MAT  BETA  Bin  HOSNAN  kembali  keatas  bukit.  sedang  saksi  MOH.  JEPPAR

Bin  AKUD  mengambil  lakban/isolasi  yang  berada  di  dalam  jok  sepeda  motor

yang   telah   dipersiapkan   sebelumnya   dan   menuju   ke   dalam   gowa   untuk

melakban   mulut  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dengan   menggunakan   lakban/lsolasi

yang   sudah   dibawa   /   dibeli   dari   toko   lndomaret   Kwanyar,      lalu         MOH.

JEPPAR   Bin   AKUD,    langung   mengambil   cincin,   anting   dan   gelang   yang

dipakai   ANI    FAUZIYAH   LAILl,   sedang   barang   milik   korban   AHMAD   yang

diambil  oleh   MOH.  JEPPAR  Bin AKUD  berupa  1  (satu)  Unit  Handphone  merk

G  warna  putih,  kemudian  MOH  JEPPAR  Bin  AKUD  berkata  kepada\
)   "Wes   HIB   langsung   ikat",   lalu   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD

a   t?ngan   AN|   FAUZIYAH   LAILl  ,dan   AHMAD   dari   belakang

berdempetan,  sedangkan  SOHIB  (DPO)  mengika±  kaki AHMAD

I   FAUZIYAH   LAILl,   setelah   itu   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   pada

saat  berada  disekitar gowa  meletakkan  kain  warna  hijau  milik ANI  FAUZIYAH

LAILI  diatas  pohon  ;

Selanjutnya   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   membagikan   barang-barang

milik  korban  AHMAD  dan  korban  ANI  FAuZIYAH  LAILl  yaitu

1.  Saksi   MOHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   mendapat  bagian  barang

berupa  1  unit  Handphone  merk  Samsung  warna  putih,

2.  Terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  mendapat  bagian    berupa  uang

sebesar Rp.  30.000.,-(Tiga  puluh  ribu  rupiah),

3.  SOHIB  (DPO)  mendapat  bagian  berupa  Uang  sebesar  Rp    30 000,-  (tiga

puluh  ribu  rupiah)  ;edangkan    MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin

HOSNAN tidak diberi  barang  apapun  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin AKUD
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4.  Saksi     MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mendapat  bagian   berupa   1   (satu)     unit

sepeda  motor  honda  beat  warna  pink  berikut  STNKnya,  1   un.it  handphone

merk  Oppo  warna   putih,   2   buah   gelang   emas,   2   buah   cincin   emas  dan

Sepasang  anting emas diambil  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD.

-     Bahwa   terdakwa    MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    membantu    saksi    MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD  mengantarkan  sepeda  motor  Suzuki  Shogun  Warna  Biru

No.Pol.  W-5012  -XB  milik  terdakwa  ke  rumah  orang  tua   MOH  JEPPAR   Bin

AKUD   yang   bernama   NIRAH,   sedangkan   saksi   MOH.JEPPAR   Bin   AKUD

mengantar      saksi      MUHAMMAD      Alias      HASAN      Bin      SAMURl      pulang

nya  dengan  mengendarai  sepeda motor Handa  bead warna  Magenta

ol.M-3453-GA  milik  ANI  FAUZIYAH  LAILl.

ada   hari   Jum'at   tangga[  21    Juli   2017   sewaktu   saksi   RIYONO

ncari  kayu  di   Pantai   Rongkang   pada  saat  berada  di  gowa  saksi

mencium   bau   bangkai,   kemudian  saksi   RIYONO   mengajak   RIFAl

dan    SULISTIYO    untuk    mendatangi    gowa    yang    berada      lil'okasi    pantaj

Rongkang    tersebut,    dan    melihat    2    (dua)    mayat    dalam    readaan    telah

membusuk     dan     telihat     tulang      belulang,      selanjutnya      saksi      RIYONO

melaporkan   kejadian  tersebut  kepada   Polsek   Kwanyar,  Akhirriya   perbuatan

terdakwa        MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN,    bersama    MUHAMMAD   Alias

HASAN   Bin   SAMURI,   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD,   MUHAMAD   HAYAT  AIIas

MAT   BETA   Bin    HOSNAN   (diajukan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan

SOHIB  (DPO)  diketahui  oleh  petugas  Polres  Bangkalan

-    Akibat   dari   perbuatan   terdakwa   MOH.    HAJIR   Bin    DURAHMAN,    bersama

MUHAMMAD    Alias    HASAN    Bin    SAMURI,        MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD,

MUHAMAD   HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin   HOSNAN   (diajukan  dalam  berkas

perkara    terpisah)    dan    SOHIB    (DPO)    menyebabkan    AHMAD    dan    ANI

FAUZIYAH  LAILl  meninggal  dunia  sebagaimana tersebut pada

1.     Vlsum   et   Repertum      No.   358/1562/433.208/2017      tanggal   07   Agustus

2017     yang   dibuat   dan   ditanda   tangam   oleh   dr    EDY   SUHARTO,   Spf

Hal  3l  dari  82  halt`man Noihor 605/PID.SUS  2018/PT  SBY



dokter     pemerintah     pada     RSUD     SYARIFAH     AMBANI     RATO     EBU,

BANGKALAN  yang  hasil  pemeriksaan  terhadap  korban  AHMAD  sebagai

berikut  :

I.Pemeriksaanluar:         I

1.Jenazah   berpakaian   celana   panjang   warna   biru   tua,   kaos     lengan

panjang warna  biru tua;

2.Jenazah     dibawa     ke     Rumah     Sakit     Umum     Daerah     Syamrabu

bangkalan    dimasukkan    dalam    kantong    jenazah    dengan    kedua

tangan  dan  kaki  terikat  kondisi  mayat  kedua  tangan  dan  kaki  terikat

oleh  tali tampar warna  biru,  dalam   kondisi  mayat busuk;

3.Jenazah  seorang  laki-lakin  dengan  usia  delapan  belas  tahun,  tinggl

badan  seratus  enam  puluh  ITma  sentimeter,  berat  badan  tiga  puluh

dengan  kondisi  mayat busuk,  warna  kulit  kuning  kepucatan,

yat  sudah  lemas  kembali,  lebam  mayat  pada  tubuh  bagian

kondisi  busuk:

5.Leher

6.Dada

7.Perut

8.Anggota gerak atas

Rambut        sudah        terkelupas.      -.Tulang

tengkorak    tidak    ada    kekerasan,    mata,

hidung          dan          telinga          kanan          kiri

pembusukan   lanjut,   gigi     lepas  enam   bij.I

bagian  atas   Tulang  tengkorak  lepas  dari

pangkal  tengkorak  dalam  kondisi  busuk.

Kulit  dan  daging  pada  pada  leher  dengan

kondisi  busuk  lanjut

Kulit   dan    daging    dada    dengan    kondisi

busuk  lanjut;

Kulit   dan    daging    perut    dengan    kondisi

busuk  lanjut:

Kulit daging  lengan  atas  dan  bawah  kanan

kiri  proses  pembusukan  lanjut;
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9.Anggota gerak bawah

10.Kelamin  dan dubur

ll.Pemeriksaan dalam  :

1.Rongga  Kepala

2.Rong9a  leher

paha     dan     kaki         kanan     kiri         proses

pembusukan  lanjut;

pada        penis        dan        dubur        proses

pembusukan  lanjut;

:   Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan;

Daerah        leher    kulit    dan    daging    proses

pembusukan  lanjut,

:   Jantung  dan  paru  sudah  membubur  warna

kehitaman-   hitaman      proses   pembusukan

lanJut;

:   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses pembusukan  lanjut;

Kesimpulan    :Sebab    kematian    korban    tidak    clap.at    ditentukan

dengan  pasti  karena  kondisi jenazah  sudah  mengalami

proses  pembusukan  lanjut.

2.Visum     et     Repertum     dari     RSUD     SYARIFAH     AMBANI     RATO     EBU

BANGKALAN  No   358/  1561/ 433.208/2017   tanggal  07 Agustus  2017  atas

nama  korban ANI  FAUZIYAH  LAILl  yaitu

I.  Pemeriksaan  luar  :

1.Jenazah   berpakaian   celana   panjang   jenis   `eans   merk   prada,

kaos  lengan  panjang  warna  abu-abu,  secarik  kaos  berbentuk  segl

empat   warna    biru    langit,    selembar   kajn    warna    sudah    luntur

berbentuk  lingkaran  dengan   sampul   mati.   Celana   dalam  warna

kuning  muda;

2.Jenazah    dibawa    ke    rumah    sakit    umum    daerah    syamrabu

menggunakan   kantong   jenazah   dengan   kondisi   mayat   kedua
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tangan   dan   kaki   terikat  dengan   lali   tampar  warna   biru,   dalam

keadaan  kondisi  mayat busuk;

3.Jenazah   seorang   perempuan   dengan   usia   tuiuh   belas   tahun,

tinggi  badan  seratus  lima  puluh  lima  sentimeter,  berat  badan  tiga

puluh   kilogram  dengan   kondisi  mayat  busuk,  warna  kulit  kuning

kepucatan,  kaku  mayat  sudah  lemas  kembali,  lebam  mayat  pada

tubuh  bagian  belakang  kondisi  busuk,

4.Kepala

7.Perut

Rambut    sudah    terkelupas    pembusukan

lanjut      ,      .tulang      tengkorak      tidak      ada

kekerasan,  mata,  hidung  dan  telinga  kanan

kiri    proses    pembusukan    lanjut,    gigi    atas

lepas  satu  biji  proses pembusukan:

•   Kulit  dan  daging  leher  proses  pembusukan

lanJut;

:   Kulit  dan  daging  dada  proses  pembusukan

lanjut

Kulit  dan  daging  perut  proses  penibusukan

lanjut;

8.Anggota gerak atas :   Kulit  dan   daging   lengan   atas   dan   bawah

kanan  kiri  proses  pembusukan  lanjut,

9.Anggotagerak  bawah                       Kulit   dan   daging   paha   dan   kaki

kanan  kiri  proses  pembusukan  lanjut;

10.Kelamrn

11.Dubur

Il.Pemeriksaan dalam  :

pada   daerah   vagina   proses   pembusukan

lanjut      dan   celana   dalam   masih   melekat

pada  daerah  vagina,

:   Pada   daerah   dubur   proses   pembusukan

lanjut;

Hal  40 dari  82  halaman  Nomor  605/PID.SUS/2018/PT  SBY



1.Rongga  Kepala          :  Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak   besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan,

2.Rongga  leher

3.Rongga dada

4.Rongga  perut

:   Pada      leher      kulit     dan      daging      proses

pembusukan  lanjut,

:   Jantung   dan   paru-paru   sudah   membubur

warna      kehitaman      proses      pembusukan

lanjut;

Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses  pembusukan  lanjut;

Kesimpulan    .Sebab    kematian    korban    tidak    dapat    ditentukan

dengan  pasti  karena  kondisi jenazah  sudah  mengalami

proses  pembusukan  lanjut.

terdakwa   sebagaimana   diatur   dan   diancam    pidana   dalam

KUHP

DAN

KEEMPAT  :

KESATU

PRIMAIR  :

Bahwa    ia   terdakwa   Mob.    HAJIR   Bin    DufaAHMAN    bersama    MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    MUHAMMAD

HAYAT  Alias  MAT  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan  dalam

berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIP  (DPO)  pada  hart  Rabu  tanggal  17  Mei  2017

sekitar  pukul   11.00  Wib  atau   setidak-setidaknya   dalam  tahun  2017,   bertempat

dibukit  pantai  rongkang  Desa  Kwanyar  barat  Kec.  Kwanyar  Kab   Bangkalan  atau

setidak-t.idaknya  di  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  di  dalam  daerah  Hukum

Pengadilan     Negeri     Bangkalan,    mereka    yang    melakukan,    yang    .menyuruh

melakukan     dan     yang     turut     serta     melakukan     perbuatan     tindak     pidana
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sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76  D  yaitu  dilarang  melakukan  kekerasan

atau  ancaman  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetiibuhan  dengannya

atau      dengan      orang      lain      menimbulkan      korban      lebih      1      (satu)      orang,

mengakibatkan   luka   berat,   gangguan  jiwa,   penyakit   menular,   terganggu   atau

hilangnya  funsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meniggal  dunia,  perbuatan terdakwa

tersebut dilakukan dengan  cara  sebagai  berikut  :

-     Bahwa  bermula  pada  hari  Selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada jam  /  pukul  yang

tidak  dapat  ditentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN

bersama    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD,        MUHAMMAD    AIIas    HASAN    Bin

SAMURl,    MUHAMMAD   HAYAT   Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN   (masing-

masing   dilakukan   penuntutan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan   SOHIP

(DPO)  yang  merupakan  penduduk    Desa  Kwanyar  dan  bertempat  tinggal  di

dekat   /   disekitar   pantai   Rongkang   berencana   yang   kemudian   bersepakat

gganggu    orang-orang     yang    berpacaran    dipantai     Rongkang"

akwa   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN,   menerima   telpon   dari

PPAR  Bin AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  menggangngu

rpacaran  dl  pantai  rongkang.

uk  pelaksanaan   niatnya     saksi     MOHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA   Bin   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   datang   ke   pantai   Rongkang

untuk  mencari  orarg  yang  birpacaran  di  pantai  Rongkang  dan  pada  saat  itu

melihat   keberadaan   seorang   laki-laki   bersama   seorang   perempuan   yang

diketahui    bernama    Korban    AHMAD    dan    korban    ANI    FAUZIYAH     LAILI

sebagaimana  data  dari  ijasah  sekolah  yaitu  AHMAD  masih  berumur 20  tahun,

sedangkan  ANI   FAUZIYAH   LAILl   berumur   16  tahun   (masih   dibawah   umur)

sedang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  Desa  Kwanyar  Barat  Kec    Kwanyar

Kab.    Bangkalan,    lalu    saksi    MUHAMMAD    HAYAT   Alias    MAT    BETA    Bin

HOSNAN    bersama    SOHIB    (DPO)    mencari    keberadaan    terdakwa    MOH

JEPPAR   Bin   AKUD   untuk   melaporkan   bahwa   terdapat     orang   pacaran   di

pantai  Rongkang
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Bahwa   sewaktu  terdakwa   MOH.   HAJIR   bin   DURAHMAN     berada   di   dekat

amal-amal  Desa  Kwanyar  Barat,  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkalan,

didatangi    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD    Alias

HASAN   Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN

dengan    berkata  "  ayo  ikut  kak  Jir,  ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  MOH.

HAJIR  BIN   DURAHMAN   berkata  "lYA  AYO"  dengan  berboncengan  3  (tiga)

yaitu  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  yang  menyetir  terdakwa  MOH    HAJIR

Bin   DURAHMAN   duduk  ditengah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias   HASAN

Bin  SAMURI  duduk  dibelakang  dan   langsung  kembali  kearah   barat    menuju

ke  atas  bukit di  Pantai  Rongkang

Bahwa    sewaktu    sampai   dan    berada    di    atas    bukit   di    pantai    Rongkang

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  melihat  keberadaan  seorang  laki-laki

n   AHMAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seorang

n      (ANI      FAUZIYAH      LAILl)     tangannya     dipegang      oleh      saksi

D      HAYAT      Alias      MAT      BETA      Bin      HOSNAN,      kemudian

na   yang   telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan  .kembali

isau  kepada  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MOH.

JEPPAR   Bin   AKUD.    Kemudian   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   menarik

tangan  korban  AHMAD  dengan  jarak  kurang  lebih  1/2  meter  dari  korban  AN|

FAUZIYAH   LAILl,   lalu  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mengambil  kerudung

yang  dipakai  oleh  korban  ANI   FAuZIYAH   LAILl  dengan  cara  ditarik,   setelah

itu   kerudung   terse.but  d`lkat|an   /  dililitkan   ke   mulut   korban  AHMAD   supaya

tidak  berteriak.  Mengetahui  hal  tersebut,  lalu  saksi  MUHAMMAD  Alias  HASAN

Bin  SAMURl  memainkan  sebilah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korban

AHMAD  dengan  cara  diayun-ayunkan  dihadapan   korban  AHMAD  dan  pada

saat  itu  juga   SOHIB   (DPO)   berkata   "sudah   bunuh   saja"   lalu   saksi   MOH.

JEPPAR  Bin AKUD  mencari  tall  tampar disekitar lokasi   untuk  mengikat  kedua

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh tall tampar warna  biru,  kemudian

saksi   MOH    JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban
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AHMAD  dengan  menggunakan  tali  tampar  warna  biru,  sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN  dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA

Bin   HOSNAN   memegang   korban   ANI   FAUZIYAH   LAILl,   sehingga   korban

AHMAD    bersama    korban    ANI    FAUZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan

perlawan.   Selanjutr`ya     saksi      MOH    JEPPAR   Bin   AKUD   dengan   sengaja

langsung  menusukkan  sebilah  pisau   kearah  perut   korban AHMAD  sebanyak

satu   kali   tusukan   dengan   menggunakan   tangan   kanan,   sehingga   akhirnya

korban   AHMAD   jatuh   dan    meninggal   dunia,       untuk   menghilangkan   jejak

perbuatannya    saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  berinisiatjf  membawa  mayat

korban  AHMAD  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH   JEPPAR  Bin  AKUD

meinegang    badannya   dan    SOHIB   (DPO)   memegang    kakinya,    kemudian

mayat korban AHMAD diletakkan  di  bawah  gowa  ;

riis-GLesai  meletakkan jenazah  korban AHMAD  lalu  saksi  MOH.  JEPPAR

rsama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukit   dan   menuiu   ke

UZIYAH   LAILl   dan   mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)

ipegang  oleh terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersama

UHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH   JEPPAR

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saja"    dan    semua    menyetujui    serta

menjawab  "AYO  (ayo)"  Ialu  ANI   FAUZIYAH   LAILl  memberontak,   lalu  SOHIB

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengan

merebahkan   secara   paksa   tubuh  ANI   FAuZIYAH   LAILl   ketanah,   sehingga

saksi    MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl    memegang  iangan    ki.ri  ANI

FAUZIYAH      LAILI      (korban),      sedangkan      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bin

DURAHMAN     memegang  tangan  kanannya,   SOHIB  (DPO)   memegang  kaki

kiri  dan  MUHAMMAD  HAYAT Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  memegang  kaki

kanan,   lalu   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   membuka   celana  yang   dipakai

oleh  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)   dengan   cara   paksa   dan   merobek   baju

yang  dipakai  ANI   FAUZIYAH   LAILI   (korban),  sehlngga  ANI   FAUZIYAH   LAILI

(korban)   tidak   memakai   pakaian   apapun   (telanjang   bulat),    Setelah   posisi
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badan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sudah  terbaring  diatas  tanah  dan  dalam

keadaan   tidak  berdaya   serta  tidak  dapat  melakukan   perlawanan   lalu   saksi

MOH    JEPPAR  Bin  AKUD  melakukan  persetubuhan  secara  paksa  terhadap

ANI  FAuZIYAH  LAILl,  setelah  itu  bergantian  dengan  saksi  MUHAMMAD  Alias

HASAN     Bin     SAMURl,     dilanjutkan     dengan     terdakwa     MOH.     HAJIR     Bin

DURAHMAN,    lalu    SOHIB    (DPO)   dan   yang   terakhir   adalah    MOHAMMAD

HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan

dalam  berkas  terpisah)  dan  SOHIB  (DPO)  melakukan  persetubunan  terhadap

ANI  FAUZIYAH  LAILl  secara  bergantian /  bergiliran  dimulai  dari

•Pertama    kali    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    melihat    korban    ANI

FAUZIYAH   LAILl  tidak  memakai   pakaian  apapun   (telanjang   bulat)  dan

dalam   keadaan   tidak   berdaya,   karena   kedua   tangan   dan   kedua   kaki

n  ANI   FAUZIYAH  LAILl  dalam  keadaan  dipegang  oleh  4  (  empat)

ambil     memohon     dengan     berkata     "MOHON     MAAF     PAK

PERKOSA",   namun   saksi   MOH.   JEPPAT   Bin   AKUD   tidak

kannya,    setelah    itu    terdakwa    MOH.    JEPPAR    Bin-'AKUD

ka   celana   yang   dipakainya   sendiri   dan   secara   paksa   menindih

tubuh  korban  ANI   FAUZIYAH  LAILl  dan  mulai  menyetubuhi  korban  ANI

FAUZIYAH  LAILl  secara  paksa   Dengan  cara  memasukan  kemaluannya

(penisnya),  secara  paksa  ke dalam  alat kelamin  / Vagina ANI  FAUZIYAH

LAILl  (korban)  serta  menggesekkan  kemaluannya  kedalam  vagina  (alat-

kemaluan    ANI    FAUZIYAH    LAILl    (korban)    selama    4    (empat)    menit

sampai  sperma  saksi  MOH.  JEPPAR  BIN  AKUD  keluar  didalam  kelamin

ANI    FAUZIYAH    LAILl  I(    korban),    setelah'   selesai    menyetubuhi    ANI

FAUZIYAH    LAILl    (korban),    saksi   MOH.   JEPPAR    Bin   AKUD   berkata

kepada   MUHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl,,   "GANTI   MAD",   lalu

saksi     MOH.     JEPPAR     Bin    AKUD     bertukar    posisi     dan     mengganti

memegang  tangan  klri  korban  ANI  FAUSIYAH  LAILl  sedangkan  tangan

kanan  di  pegang  oleh  terdakwa  MOH    HAJIF`  Bin  DURAHMAN,   SOHIB
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(DPO)  memegang   kaki  kiri  dan   saksi   MUHAMMAD   HAYAT  Alias  MAT

BETA  Bin  HOSNAN  memegang  kaki  kanan,

•Kemudian   MUHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl     menaikkan  sarung

yang   dipakainya   dan   mulai   menyetubuhi   dengan   paksa   korban   ANI

FAUZIYAH  LAILl  yang  saat  itu  tetap  memohon  sambil  berkata  "MOHON

MAAF   PAK,   JANGAN   DIPERKOSA"   akan   tetapi   MUHAMMAD  Alias

HASAN   Bin  SAMURl    tidak  menghiraukan  serta  tetap  menyetubuhinya

dengan   cara   memasukan   kemaluannya   (penisnya)   secara   paksa   ke

dalam  alat  kelamin  ANI  FAUZIYAH  LAILl    (korban)  serta  menggesekkan

kemaluannya   kedalam   vagina   (alat   kemaluan)   ANI   FAUZIYAH   LAILl

(korban)   selama    5    (lima)   menit   sampai    sperma    MUHAMMAD   Alias

SAN    Bin    SAMURl    keluar   didalam    kelamin    ANI    FAUZIYAH    LAILl

setelah  selesai  dan  merasa  puas  menyetubuhi  ANI  FAUZIYAH

si   MUHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   berkata  "GANTl

terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN   mendapat  giliran

enyetubuhi  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)   lalu  terdakwa   MOH

HAJIR    Bin    DUROHMAN    menjawab    "    YA",    kemudian    tukar    posisi

MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl  mengganti  memegang  tangan

kanan   korban  ANI   FAuZIYAH   LAILl,   dan     MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD

memegang     tangan     kiri,     SOHIB     (DPO)     memegang     kaki     kiri     dan

MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN   memegang   kakl

kanan

• Setelah  itu  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin  DUROHMAN  langsung  membuka

celana   panjang   yang   dipakainya   dan   langsung   menindih   tubuh   korba

ANI    FAuZIYAH    LAILl    dan    menyetubuhi    secara    paksa    korban    ANI

FAUZIYAH    LAILl    dan    saat    itu   ANI    FAUZIYAH    LAILl    tetap    berkata

"MOHON   MAAF   PAK,   JANGAN   DIPERKOSA"   akan   tetapi  terdakwa

MOH.   HAJIR  Bin  DURAHMAN    tidak  peduli  dan  tetap  menyetubuhinya

dengan   cara   memasukan   kemaluannya   (pentsnya)   secara   paksa   ke
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dalam  alat  kelamin  ANI  FAUZIYAH  LAILl    (korban)  serta  menggesekkan.

kemaluannya   kedalam   vagina   (alat   kemaluan   ANI    FAUZIYAH    LAILl

(korban)  selama  5  (lima)  menit  sampai  sperma  terdakwa  MOH    HAJIR

Bin  DURAHMAN  keluar  Pidalam  kelamin  AN!  FAUZIYAH  LAILl  (  korban)

setelah  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin  DURAHMAN     selesai  memperkosa

ANI      FAuZIYAH      LAILl,      kemudian      terdakwa      MOH.      HAJIR      Bin

DUROHMAN   memakal  celananya   kembali   lalu   berkata   kepada   SOHIB

"lNI   HIB   SUDAH   SELESAl"   Selanjutnya  terdakwa     MOH    HAJIR   Bin

DUROHMAN  bergantian  posisi  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl

memegang  tangan  kanan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  dan  saksi  MOH

JEPPAR  Bin  AKUD  memegang  tangan  kiri,  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin

DUROHMAN  memegang  kaki  kiri  dan  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA  Bin  HOSNAN   memegang  kaki  kanan

a   SOHIB   (DPO)   membuka   celana   pendek   yang   dipakainya,

langsung    menyetubuhinya   secara    paksa   ANI    FAUZIYAH

at  itl]  ANI   FAUZIYAH   LALl  berkata  "MOHONIMAAF  PAK,

lpERKOSA"   akan   tetapi   SOHIB   (DPO)   tidak   peduli   dan

nyetubuhinya,  dengan  cara  memasukan  kemaluannya  secara

paksa    ke    dalam    alat   kelamin   ANI    FAuZIYAH    LAILl    (korban)    serta

menggesekkan    kemaluannya    kedalam    vagina    (alat    kemaluan)    ANI

FAuZIYAH  LAILl  (korban)   sampai  SOHIB  (DPO)  mengeluarkan  sperma

dan   merasa   puas,    Setelah   SOHIB   (DPO)   selesai   menyetubuhi   ANI

FAUZIYAH      LAILl,      lalu      ANI      FAuZIYAH      LAILl      berkata      kepada

MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  "SUDAH  MAT",

lalu  MUHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl  memegang  Tangan  kanan

ANI    FAUZIYAH    LAILI,    sedangkan    saksi    MOH     JEPPAR    Bin   AKUD

mengganti   memegang   tangan   kiri   korban   ANI   FAuZIYAH   LAILl,   dan

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DUROHMAN  memegang  kaki  kiri  dan  SOHIB

memegang  kaki  kanan,

Hal  47  dari  82  halaman  Nomor  605/PID.Sl'S/2018/PT  SBY



•Kemudian     MUHAMMAD     HAYAT     Al.ias     MAT     BETA     Bin     HOSNAN

membuka     celana     pendek     yang      dipakainya      lalu      dan      langsung

menyetubuhinya  secara  paksa  korban ANI  FAUZIYAH  LAILl  dan  saat  itu

Ani    Fauziyah    Laili    tetap    berkata    "MOHON    MAAF    PAK,    JANGAN

DIPERKOSA"   akan  tetapi   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA   Bin

HOSNAN         tidak    peduli    dan    tetap    menyetubuhinya    dengan     cara

memasukan   kemaluannya   secara   paksa   ke   dalam   alat   kelamin   ANI

FAUZIYAH  LAILl    (korban)  serta  menggesekkan  kemaluannya  kedalam

vagina   (alat   kenialuan   ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)   sampai   sperma

MUHAMMAD   HAYAT   Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN   mengeluarkan

sperma   dan   merasa   puas,   saat   itu   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD

langsung     memegang     tangan     kanan     ANI     FAUZIYAH     LAILl,     dan

MMAD  Alias  HASAN   Bin  SAMURl memegang  tangan  kiri,  MOH.

DURAHMAN  memegang  kaki  kiri,  sedangkan    SOHIB  (DPO)

kaki  kanan

selesai    menyetubuhi/memperkosa    ANI    FAUZIYAH.   LAILl

ntian  dan  bergiliran,    kemudian  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA   Bin   HOSNAN   berkata   kepada   SOHIB   "udah   bunuh   s?ja   kak   hib"

kemudian    SOHIB    (DPO)    dengan    sengaja    mencekik    leher    korban    ANI

FAUZIYAH  LAILl  dengan  menggunakan  kedua  tangannya,  karena  korban  ANI

FAUZIYAH   LAILl   masih   bernafas,   maka   saksi     MUHAMMAD   HAYAT  Alias

MAT    BETA    Bin    HOSNAN    mencekik   kembali    leher   ANI    FAUZIYAH    LAILl

dengan     menggunakan     kedua     tanggan,      sehingga     menyebabkan     ANI

FAUZIYAH   LALILl   meninggal   dunia,      kemudian   saksi   MOH     JEPPAR   Bin

AKUD    bersama    MUHAMMAD    HAYAT    Alias    MAT    BETA    Bin    HOSNAN

memakaikan  pakaian  ANI  FAUZIYAH  LAILl,

Bahwa   untuk  menghilangkan  jejak  perbuatannya  terdakwa  MOH    HAJIR   Bin

DURAHMAN,  bersama  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Alia  HASAN

Bin  SAMURl,  MUHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT  BETA  Bin  HOSNAN  (diajukan
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penuntutan  dalam  berkas  perkara  terpisah)  dan  SOHIB  (DPO)  bersama-sama

membawa ANI  FAUZIYAH  LAILl  menuju  kebawah  gowa  dan  meletakan  tubuh

korban  ANI   FAUZIYAH   LALl     di  dekat/sebelah     tubuh  korban  AHMAD  yang

sudah    berada    di    bawah    gowa,    lalu    terdakwa    HAJ!R    Bin    DURAHMAN,

MUHAMMAD   Alias   HASAN    Bin   SAMURl   dan   MUHAMMAD   HAYAT   Alias

MAT  BETA  Bin  HOSNAN  kembali  keatas  bukit.  sedang  saksi  MOH   JEPPAR

Bin  AKUD  mengambil  lakban/isolasi  yang  berada  di  dalam  iok  sepeda  motor

yang   telah   dipersiapkan   sebelumnya   dan   menuiu    ke   dalam   gowa   untuk

melakban   mulut  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dengan   menggunakan   lakban/lsolasi

yang  sudah  dibawa  /  dibeli  dari  toko  lndomaret  Kwanyar,  lalu  MOH   JEPPAR

Bin   AKUD,   langung   mengambil   cincin,   anting   dan   gelang   yang   dipakai   ANI

FAUZIYAH   LAILl,   sedang   barang   milik   korban   AHMAD   yang   diambil   oleh

PAR  Bin  AKUD  berupa  1   (satu)  Unit  Handphone  merk  SAMSUNG

kemudian   MOH   JEPPAR   Bin   AKUD   berkata   kepada   SOHIB

HIB  langsung   ikat",   lalu   MOH.   JEPPAR   Bin  AKUD   mengikat

n  ANI  FAUZIYAH  LAILl  dan  AHMAD  dari  belakang .dengan  posisi

tan,  sedangkan  SOHIB  (DPO)  mengikat  kaki  AHMAD  dan  kaki  ANl

FAUZIYAH   LAILl,   setelah   ltu   MOH    JEPPAR   Bin   AKUD   pada   saat   berada

disekitar  gowa  meletakkan  kain  warna  hijau  milik  ANI  FAUZIYAH  LAILl  diatas`

pohon  ;

Selanjutnya   saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   membagikan   barang-barang

milik  korban  AHMA.D  dan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  yaitu  :

1.  Saksi  MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl  mendapat  bagian  barang

berupa  1  unit  Handphone  merk  Samsung warna  pHtih,

2.  Terdakwa   MOH.    HAJIR   Bin   DURAHMAN   mendapat   bagian      berupa

Uang  sebesar  Rp   30.000  ,-(Tiga  puluh  ribu  rupiah),

3.  SOHIB  (DPO)  mendapat bagian  berupa  Uang  sebesar  Rp   30  000,-(tiga

puluh   ribu   rupiah)   sedangkan     MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA
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Bin  HOSNAN  tidak  diberi  barang  apapun  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin

AKUD

4   Saksi    MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  mendapat bagian  berupa  li(satu)    unit

sepeda    motor    honda    beat    warna    pink    berikut    STNKnya`     1     unit

handphone  merk  Oppo  warna  putih,  2  buah  gelang  emas,  2  buah  cincin

emas  dan  Sepasang  anting  emas  diambil  oleh  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin

AKUD.

-     Bahwa   terdakwa    MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    membantu   saksi    MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD  mengantarkan  sepeda  motor  Suzuki  Shogun  Warna  Biru

No.Pol.  W-5012  -XB  milik  terdakwa  ke  rumah  orang  tua  MOH.JEPPAR  Bin

ng   bernama   NIRAHt   sedangkan   saksi   MOH.JEPPAR   Bin   AKUD

saksi      MUHAMMAD      Alias      HASAN      Bin      SAMURl      pulang

engan mengendarai  sepeda motor Handa  bead  warna  Magenta

I.M-3453-GA  milik ANI  FAUZIYAH  LAILl.

pada   hari   Jum'at   tanggal   21    Juli   2017   sewaktu   saksi   RIYONO

sedang   mencari  kayu  di   Pantai   Rongkang  pada  saat  berada  di  go\^/a  saksi

RIYONO   mencium   bau   bangkai,   kemudian   saksi   RIYONO   mengajak   RIFAl

dan     SULISTIYO    untuk    mendatangi    gowa    yang     berada    dilokasi    pantai

Rongkang    tersebut,    dan    melihat    2    (dua)    mayat    dalam    keadaan    telah

membusuk     dan     telihat     tulang      belulang,      selanjutnya      saksi      RIYONO

melaporkan   kejadian  tersebut  kepada   Polsek   Kwanyar,  Akhirnya   perbuatan
I

terdakwa    MOH.     HAJIR    Bin     DURAHMAN,     bersama    MUHAMMAD    Alias

HASAN   Bin   SAMURl,   MOH.   JEPPAR  Bin  AKUD,   MUHAMAD   HAYAT  Alias

MAT   BETA   Bin    HOSNAN   (diajukan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan

SOHIB  (DPO)  diketahui  oleh  petugas  Polres  Bangkalan

-    Akibat   dari   perbuatan   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAN,   bersama

MUHAMMAD    Alias     HASAN     Bin     SAMURl,     MOH.     JEPPAR     Bin    AKUD,

MUHAMAD   HAYAT  Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN(diajukan   dalam   berkas

perkara  terpisah)dan   SOHIB   (DPO)   ANI   FAUZIYAH   LAILl   meninggal   dunia.
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sebagaimana   tersebut   pada   Visum   et   Repertum    dari    RSuD   SYARIFAH

AMBANI  RATO  EBU  BANGKALAN      No.  358/1561/433.208/2017    tanggal  07

Agustus  2017 atas  nama  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  sebagai  berikut  .

I.  Pemeriksaan  luar  :

1.Jenazah  berpakaian  celana  panjang jenis Jeans  merk  prada,  kaos  lengan -

panjang  warna  abu-abu,  secarik  kaos  berbentuk  segi  empat  warna  biru

langit,   selembar   kain  warna   sudah   luntur   berbentuk   lingkaran   dengan

sampul  mati.  Celana dalSm warna  kunlng  muda;

2.Jenazah  dibawa  ke  rumah  sakit  umum  daerah  syamrabu  menggunakan

kantong  jenazah  dengan   kondisi   mayat  kedua  tangan  dan   kaki  terikat

dengan  lali tampar warna  biru,  dalam  keadaan  kondisi  mayat  busuk,

3.Jenazah  seorang  perempuan  dengan  usia tujuh  belas tahun,  tinggi  badan

eratus   lima   puluh   lima   sentimeter,   berat   badan   tiga   pu!uh   kilogram

n  kondisi  mayat  busuk,  warna  kul'it  kuning  kepucatan,  kaku  mayat

5.Leher

6.Dada

7.Perut

mas  kembali,  lebam  mayat  pada  tubuh  bagian  belakang  kondisi

`  Rambut      sudah      terkelupas      pembusukan

lanjut,        tulang        tengkorak        tidak        ada

kekerasan,  mata,  hidung  dan  telinga  kanan

kjri    proses    pembusukan    laniut,    gigi    atas

lepas satu  biji  proses  pembusukan;

Kulit  dan  daging  leher  proses  pembusukan

lanJut,

Kulit  dan  daging  dada  proses  pembusukan

lanjut;

.    Kulit  dan  daging  perut  proses  pembusukan

lanjut;

8.Anggota  gerakatas                    .   Kulit   dan   daging   lengan   atas   dan   bawah

kanan  kiri  proses  pembusukan ,lanjut,
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9.Anggota gerak bawah

10.Kelamin

11.Dubur

ll.Pemeriksaan dalam  :

1.Rongga  Kepala

2.Rongga  leher

:   Kulit  dan   dag.Ing   paha  dan   kak'i   kanan   k.iri

proses  pembusukan  lanjut;

:   pada   daerah   vagina   proses   pembusukan

lanjut      dan   celana   dalam   masih   melekat

pada daerah  vagina;

:   Pada   daerah   dubur   proses   pembusukan

lanJut;

Tulang  tengkorak  tidak  ada  kekerasan  dan

kelainan,   otak  besar  dan   kecil   kanan   dan

kiri  proses  pembusukan;

Pada      leher     kulit     dan      daging      proses

pembusukan  lanjut,

•   Jantung   dan   paru-paru   sudah   membubur

warna      kehitaman      proses     pembusukan

lanjut;

:   Organ    perut    berwarna    kehitam    hitaman

proses  pembusukan  lanjut,

Kesimpulan  :    Sebab  kematian  korban  tidak  dapat  ditentukan  dengan

pasti`karena  kondisi  jenazah  sudah  mengalami  proses

pembusukan  lanjut.

Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  F'asal

81  ayat  (5)  UU.RI  No.17  Tahun  2016 tentang  Penetap;n  Peraturan  Pemerintah

Pengganti  UU  No.  01   Tahun  2016  tentang  Perubahan  ke  dua  atas  uU  No.  23

Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  menjadi  UU jo  Pasal  76  D  UU  RI  No   35

tahun    2014    tentang     Perubahan    Atas    UU     No.     23    tahun    2002    tentang

Perlindungan Anak Jo  Pasal  55  ayat (1)  ke  1  KUHP

SUBSIDAIR  :

Hal  52  dai.i  82  halaman  Nomor 605/PID.SUS/2018/PT  SBY



F

Bahwa   ia   terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DURAHMAN,   bersama   MOH.

JEPPAR  Bin  AKUD,  MUHAMMAD  Allas  HASAN  Bln  SAMURI,  MUHAMMAD

HAYAT  Alias  MAT  Bin  HOSNAN  (masing-masing  dilakukan  penuntutan  dalam

berkas  perkara terpisah) dan  SOHIB  (DPO)  pada  hari  Rabu  tanggal  17  Mei  2017 .

sekitar   pukul   11.00  Wibatau   setidak-setidaknya   dalam   tahun   2017,   bertempat

dibukit  pantai  rongkang  Desa  Kwanyar barat  Kec.  Kwanyar  Kab.  Bangkalan  atau

setidak-tidaknya  di  suatu  tempal  yang  masih  termasuk  di  dalam  daerar  Hukum

Pengadilan  Negeri  Bangkalan,   mereka  yang  melakukan,  menyuriih  melakukan

atau    turut    serta    melakukan    perbuatan    pidana    sebag?imana    sebagaimana

dimaksud    dalam    pasal    76    C    yaitu    dilarang    menempatkan,     menibiarkan,

melakukan,     menyuruh    melakukan    atau    turut    serta    melakukan    kekerasan

terhadap    anak,dalam    hal    ini    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)    mati,

n oleh terdakwa dengan cara sebagai  berikut

;}bermula  pada  hari  selasa  tanggal  16  Mei  2017  pada lam  / pukul  yang

ditentukan  dengan  pasti  terdakwa  MOH.   HAJIR  Bin  DURAHMAN

MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD,        MUHAMMAD    Alias.`HASAN    Bin

MUHAMMAD   HAYAT   Alias   MAT   BETA   Bin   HOSNAN   (masing-

masing   dilakukan   penuntutan   dalam   berkas   perkara   terpisah)   dan   SOHIP

(DPO)  yang  merupakan  penduduk    Desa  Kwanyar  dan  bertempat  tinggal  di

dekat   /   disekitar   pantai   Rongkang   berencana   yang   kemudlan   bersepakat

"untuk    mengganggu    orang-orang    yang     berpacaran    dipantai    Rongkang"

kemudian   terdakwa   MOH.   HAJIR   B.in   DURAHMAN,   menerima   telpon   dari

saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  dan  mengajak  bersama-sama  menggangngu

orang  yang  berpacaran  di  pantai  rongkang.

•     Bahwa  untuk  pelaksanaan   niatnya     saksi     MOHAMMAD  HAYAT  Alias  MAT

BETA   Bin   HOSNAN   bersama   SOHIB   (DPO)   datang   ke   pantai   F`ongkang

untuk  mencari  orang  yang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  dan  pada  saat  itu

melihat   keberadaan   seorang   laki-laki   bersama   seorang   perempuan   yang

diketahui    bernama    Korban    AHMAD    dan    korban    ANI     FAUZIYAH    LAILl
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sebagaimana  data dari  ijasah  sekolah  yaitu AHMAD  masih  berumur 20 tahun,

sedangkan  ANI   FAUZIYAH   LAILl   berumur   16   tahun   (masih   dibawah   umur)

sedang  berpacaran  di  pantai  Rongkang  Desa  Kwanyar  Barat  Kec.   Kwanyar

Kab.    Bangkalan,    lalu.saksi    MUHAMMAD    HAYAT   Alias    MAT    BETA    Bin

HOSNAN    bersama    SOHIB    (DPO)    mencari    keberadaan    terdakwa    MOH.

JEPPAR   Bin   AKUD   untuk   melaporkan   bahwa   terdapat     orang   pacaran   di

pantai  Rongkang

Bahwa   sewaktu   terdakwa   MOH.   HAJIR   bin   DURAHMAN   berada   di   dekat

amal-amal  Desa  Kwanyar  Barat,  Kecamatan  Kwanyar  Kabupaten  Bangkalan,

didatangi    saksi    MOH.    JEPPAR    Bin    AKUD    bersama    MUHAMMAD    Alias

HASAN   Bin   SAMURl   dan   mengajak   saksi   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAN

dengan     berkata  "  ayo  ikut  kak  Jir,  ada  orang  pacaran"lalu  terdakwa  MOH   .

BIN  DURAHMAN  berkata  "lYA  AYO"  dengan  berboncengan  3  (tiga)

i  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  yang  menyetir  terdakwa  MOH    HAJIR

HMAN  duduk  ditenpah,   sedangkan     MUHAMMAD     Alias  HASAN

URI  duduk  dibelakang  dan  langsung   kembali  kearah  barat    menu`u

bukit di  Pantai  Rongkang.

Bahwa    sewaktu    sampai   dan    berada    di    atas    bukit   di    pantai    Rongkang

terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  mellhat  keberadaan  seorang  laki-laki

(korban   AHMAD)   tangannya   dipegang   SOHIB   (DPO)   sedangkan   seorang

perempuan      (ANI      FAUZIYAH      LAILl)     tangannya     dipegang     oleh     saksi

MUHAMMAD      HAYAT      Alias      MAT      BETA      Bin      HOSNAN,      kemudi.an

sebagaimana   yang   telah   direncanakan   SOHIB   (DPO)   memberikan   kembali

sebilah  pisau  kepada  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD,  pada  hal  saksi  MOH

JEPPAR   Bin   AKUD.    Kemudian   saksi   MOH.    JEPPAR    Bin   AKUD   menarik

tangan  korban  AHMAD  dengan  jarak  kurang  lebih  1/2  meter  dari  korban  ANI

FAUZIYAH  LAILl,   lalu  saksi  MOH    JEPPAR  Bin  AKUD  mengambil  kerudung

yang  dipakai  oleh  korban  ANI   FAuZIYAH   LAILl  dengan  cara  ditarik`  setelah

itu   kerudung   tersebut  diikatkan  /  dilHitkan   ke   mulut   korban  AHMAD   supaya
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tidak berteriak.  Mengetahui  hal tersebut,  lalu  saksi  MUHAMMAD Alias  HASAN

Bin  SAMURl  memainkan  sebllah  arit  rumput yang  dibawanya  di  depan  korban

AHMAD  dengan  cara  diayun-ayunkan  dihadapan  korban  AHMAD  daii  pada

saat  itu  juga  SOHIB   (DPO)   berkata   "sudah   bunuh  saja"   lalu   saksi   MOH.

JEPPAR  Bin AKUD  mencari tali tampar disekitar  lokasi   imtuk mengikat  kedua

tangan  korban AHMAD,  setelah  memperoleh tali tampar warna  birii,  keniudian

saksi   MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   mengikat   kedua   tangan   dan   kaki   korban

AHMAD  dengan  menggunakan  tall  tampar  warna  biru,   sedangkan  terdakwa

MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN   dan   MUHAMMAD   HAYAT  Alias   MAT  BETA

Bin   HOSNAN   memegang   korban   ANI   FAUZIYAH   LAILl,   sehingga   korban

AHMA.D    bersama    korban    ANI    FAuZIYAH    LAILl    tidak    dapat    melakukan

perlawan.   Selanjutnya     saksi      MOH.   JEPPAR   Bin   AKUD   dengan   sengaja

langsung  menusukkan sebnah  pisau   kearah  perut   korban AHMAD sebanyak

sukan   dengan   menggunakan   tangan   kanan,   sehingga   akhirnya

AD   jatuh   dan   meninggal   dunia,       untuk   menghilangkan   jejak

saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD  berinisiatif  membawa  mayat

AD  kebawah  gowa  dengan  cara  saksi  MOH.  JEPPAR  Bin  AKUD

memegang    badannya   dan    SOHIB    (DPO)    memegang    kakinya,    kemudian

mayat korban AHMAD  diletakkan  di  bawah  gowa  ;

Setelah  selesai  meletakkan jenazah  korban  AHMAD  lalu  saksi  MOH.  JEPPAR

Bin   AKUD     bersama   SOHIB   (DPO)   kembali   ke   atas   bukit   dan   menuju   ke

korban  ANI   FAUZIYAH   LAILl   dan   mendekati  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)

yang  saat  itu  dipegang  oleh  terdakwa  MOH.  HAJIR  Bin  DURAHMAN  bersama

terdakwa  MUHAMMAD  Allas  HASAN  Bin  SAMURl,    lalu  saksi  MOH   JEPPAR

Bin    AKUD    berkata    "sudah    perkosa    saja"    dan    semua    menyetujui    serta

menjawab  "AYO  (ayo)"  lalu  ANI   FAUZIYAH   LAILI  memberontak,   lalu  SOHIB

(DPO)  melakukan  pemaksaan  terhadap  korban  ANI  FAUZIYAH  LAIN  dengan

merebahkan   secara   paksa   tubuh  ANI   FAUZIYAH   LAILl   ketanah,   sehingga

saks`    MOHAMMAD  Alias  HASAN  Bin  SAMURl    memegang  tangan    kiri  ANl
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MUHAMMAD  Alias   HASAN   Bin   SAMURl   mengganti  memegang  tangan

kanan   korban   ANI   FAUZIYAH   LAILI,   dan      MOH.   JEPPAR   Bln   AKUD

memegang     tangan     kiri,     SOHIB     (DPO)     memegang     kaki     kiri     d;n

MUHAMMAD   HAYAT   Alias   MAT   BETA   BIn   HOSNAN   memegang   kakl

kanan

Setelah  itu  terdakwa  MbH    HAJIR  Bin   DUF`OHMAN  langsung  membuka

celana  panjang  yang  dipakainya  dan  langsung  menindih  tubuh  korba  ANI

FAUZIYAH  LAILl  dan  menyetubuhi  secara  paksa  korban  ANI  FAUZIYAH

LAILl  dan   saat  itu  ANI   FAuZIYAH   LAILl   tetap   berkata   "MOHON   MAAF

PAK,   JANGAN   DIPERKOSA"   akan   tetapi   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin

DURAHMAN        tidak    peduli    dan    tetap    menyetubuhinya    dengan    cara

asukan kemaluannya  (penisnya)  secara  paksa  ke  dalam  alat  kelamin

ZIYAH     LAILl     (korban)     serta     menggesekkan     kemaluannya

agina   (alat  kemaluan  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (korban)  selama  5

nit   sampai   sperma   terdakwa   MOH     HAJIR   Bin   DURAHMAN

didalam  kelamin  ANI   FAUZIYAH   LAILl   (  korban)  se;telah  !erdakwa

MOH.    HAJIR    Bin    DURAHMAN    selesai    memperkosa    ANI    FAUZIYAH

LAILl,    kemudian    terdakwa    MOH.    HAJIR    Bin    DUROHMAN    memakai

celananya    kembali     lalu     berkata     kepada    SOHIB     "lNI     HIB     SUDAH

SELESAl"     Selanjutnya     terdakwa         MOH.     HAJIR     Bin     DUROHMAN

bergantian   posisi   MUHAMMAD   Alias   HASAN   Bin   SAMURl   memegang

tangan  kanan  korban  ANI  FAUZIYAH  LAILl  dan  saksi  MOH   JEPPAR  Bin

AKUD   memegang  tangan   kiri,   terdakwa   MOH.   HAJIR   Bin   DUROHMAN

memegang    kaki    kiri   dan    MUHAMMAD    HAYAT   Alias    MAT   BETA   Bin

HOSNAN   memegang  kaki  kanan

Selanjutnya   SOHIB   (DPO)   membuka   celana   pendek   yang   dipakainya,

setelah  itu  langsung  menyetubuhinya  secara  paksa  ANI  FAUZYAH  LAILl

dan    saat    itu    ANI    FAuZIYAH    LALl    berkata    "MOHON    MAAF    PAK,

JANGAN  DIPERKOSA"  akan  tetapi  SOHIB  (DPO)  tidak  peduli  dan  tetap
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-2  (dua)  buahgelangemas;

-Sepasang antlng emas;

-     1  (satu)  buah  cincin  emas;

-     1  (satu)  unit  sepe.da  motor Suzuki  shogun  warna  biru,  Nopol  V`.,'-   012-XB,

-     1  (satu)  unit Handphone merk  MITO warna  hitam;

-     1  (satu)  potong  kaos warna  dongker;

-     1  (satu)  potong  kemeja  batik  lengan  pendek warna  coklat

-Talitamparwarna  biru;

-    senjata tajam jenis  arlt terbuat dari  besi:

-     1  (satu)  potong  celana  panjang  warna  abu-abu  merk AILTON

-1    (satu)    potong    kaos   warna    hitam    yang    didadanya   terda}``it   tulisan

TON  DENGAN  HATl

KB  sepeda  motor  Honda  Revo warna  putih  tahun  2t)'  7  No  Pol

R    Noka    MHIH86157K210480,    Nosin    H862E121.   322    atas

HAMMAD  HAYAT

)   lembar  STNKB   sepeda   motor   Honda   Revo   warne{   ),`,  :ih  tahun

2007       No.Pol.       M-2919       GR       Noka       MHIH86157K210d€"          Nosin

H862E1212522  atas  nama  MOHAMMAD  HAYAT

-     1   (satu)  Unit  sepeda  motor  Honda  Revo  warna  putih  tahun  20r``,  -No.Pol.

M-2919    GR    Noka    MHIH86157K210480,    Nosin    H862E1212  ;22    atas

nama  MOHAMMAD  HAYAT

Tetap  dalam  berkas  perkara  untuk  dipergunakan  dalam  per :ara  lain

An.  MOH.  HAYAT.

4       Menetapkan  agar terdakwa  dibebani  biaya  perkara  sebesar  Rp  r`  ''\   0,-(lima

ribu  rupiah)

Menimbang,    bahwa    Pengadllan    Negeri    Bangkalan   telah    me(  iatuhkan

putusan   tanggal   30   Mei   2018,   Nomor  2/Pid.SusB/2018/PN   Bkl   yano   3marnya

berbunyi  sebagai  berikut.
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