
PU TUSAN

NOMOR :   37  /PID.B/2012/PN.TBK.

`` DEMi KEADiLAN BERDASARRAN KETUHANAN yANe MAMA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung  Balai  Karimun yang memeriksa dan mengadili

perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan
biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

Jenis  Kelamin

Tempat Lahir

Umur / Tgl.Iahir

Kebangsaan

Alamat

Agama

Pekerjaan

HENDRO     AGuS     PRASETYO     Ale     ARIS     Bin

BAMBANC SUGIANTO ;

:        Laki-laki;

:      Jember;

:       21  Tahun/01Agustusl984;

:       Indonesia;

:       Dusun   Krajan   Kulon   RT   006   Rw   001    Kecamatan

Wuluhan    Kabupaten  Jember  Propinsi  Jawa  Timur  /

Rumah     Kos    belakang     Diskotik    Bravo     Puakang

Kecamatan Karimun  Kabupaten Karimun ;

:        Islam;

:      Wraswasta(TukangBangunan);        ~

Terdakv\ra    tersebut   ditahan    berdasarkan    Surat    Perintah    /   Penetapan

Penahanan dari :

1.  Penyidik Nomor : SP.Han/68exl/2011/RESKRIM, tanggal 26 November 2011, sejak

tanggal 16 November 2011   sampai dengan  tanggal 05 Desember 2011  ;

2.Perpanjangan      Penahanan      oleh      Penuntut      Umum      Nomor      :      PRINT-

1075/N.10.12/Epp.1/11/2011,    tanggal    29    Nopember   2011,    sejak   tangga    06

Desember 2011   sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;

3.  Perpanjangan  Penahanan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun

Nomor  Olmen.Pid/2012/PN.TBK.,   tanggal   12  Januari   2012,   sejak  tanggal   15

Januari 2012 sampai dengan fanggal 13 Februari 2012 ;

4.  Penuntut  Umum  Nomor  :  PRINT-      IN.10.12/EP.1/02re012  tanggal  13  Pebruari

2012, sejak tanggal 13 Pebruari 2012  sampai dengan tanggal 03 maret 2012 ;

5.  Hakim Pengadilan  Negeri Tanjung Balai Karimun  Nomor 37/Pen.Pid/2012/PN.TBK

sejak tanggal 23 Februari 2012  sampai dengan  tanggal 23 Maret 2012 ;

6.  Perpanjangan  Penahanan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun

Nomor :  37men.Pid/2012/PN.TBK, tanggal 21  Maret 2012, sejak tanggal 24 Maret

2012  sampai dengan fanggal 22 Mei 2012 ;
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7.  Perpanjangan   Penahanan   pertama   oleh   Ketua   Pengadilan   Tinggi   Pekanbaru

Nomor 296/Pen.Pid/2012mTR,  tanggal  15  Mei  2012,  sejak tanggal  23  Mei  2012

sampai dengan tanggal 21  Juni 2012 ;

8.  Perpanjangan Penahanan kedua oleh  Ketua Pengadilan Tinggi  Pekanbaru  Nomor

:  362/Pen.Pid/2012/PTR, tanggal  13 Juni 2012,  sejak tanggal 22 juni 2012 sampai

dengan tanggal 21  Juli 2012 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh  Penasehat Hukum yang  bemama  DP .

AGUS ROSITA. SH. dan RIDWAN .SH.,  Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum

beralamat  di  Jln.    Batu  Lipai    No.  36    RT.01   RW.  01   Baran  Meral,  Tanjung  Balai

Karimun,  berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim

Pengadilan  Negeri Tanjung  Balai  Karim  Nomor  :  37/Pen.Pid/2012/PN.TBK„  tanggal

29 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah    membaca    berkas    perkara    dan    surat   -    surat   yang    terlampir

didalamnya ;

Telah      mendengar      dakwaan      Penuntut      Umum      yang      dibacakan

/dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah  memperhatikan  barang  -  barang  bukti  yang  diajukan  oleh  Penuntut

Umum dipersidangan ;

Telah   mendengar   Tuntutan   Hukum   (:Requisitoir)   Penuntut   Umum   yang

dibacakan dipersidangan ;

Telah  mendengar  Pembelaan  (Pledoi;  Penasehat  Hukum  Terdakwa  dan

Terdakwa yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara

lisan dipersidangan ;

Menimbang,  bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh  Penuntut

Umum   dengan   didalowa   telah   melakukan   tindak   pidana   sebagaimana   diuraikan

didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06ITBK/Ep.1/02/2012.

tanggal 13 Pebruari 2012, sebagai berikut :
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KESATU :

Primair :

Bahwa  Terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASEIYO  Als  ARIS  Bin  BAMBANG

SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011  sekira pukul 16.30 WIB atau

setidak-tidaknya   pada  suatu  waktu  dalam   bulan   Nopember  2011,   atau   setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011  berfempat di  Perumahan  New Orland

Jalan   Bukit   Senang   Kelurahan   Lubuk   Semut   Kecamatan   Karimun   Kabupaten

Karimun   atau   setidak-tidaknya   pada  suatu  tempat  yang   masih   termasuk  dalam

daerah   hukum   Pengadilan   Negeri  Tanjung   Balai   Karimun,   dengan   sengaja  dan

dengan rencana teriebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•    Awalnya  pada  hari  Sabtu  tanggal  12  Nopember  2011  sekira  pukul  13.30  WIB.

Terdakwa   yang    sedang    bekeria   sebagai   buruh    bangunan   dirumah   WATI

SETIAWATI  Als  TIA  di  Pemumahan  New  Orland  Jalan  Bukit  Senang  Kelurahan

Lubuk Semut Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun  bertengkar mulut dengan

WATI  SETIAWATI Als TIA dikarenakan WATI  SETIAWATI Als TIA kesal dengan

}rdakwa yang  lambat dalam  melakukan  pekeriaan pemasangan keramik rumah

ATI  SETIAWATI Als TIA,  pada saat itu datang Saksi ZAHERMAN Als MAN  Bin

AHAR dan menanyakan kepada WATI SEllAWATI Als TIA apakah teman WATl

ETIAWATI  Als  TIA jadi  membeli  sepeda  motor  atau  tidak,  lalu  setelah  Saksi

ZAHERMAN  Als  MAN  Bin  SAHAR  pergi,  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  memarahi

Terdakwa   mengenai   pekerjaan   bangunan   yang   dilakukan   Terdakwa,   karena

Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa

WATI   SETIAWATI   Als  TIA,   lalu  Terdakwa   menuju   kamar  mandi   rumah   dan

Terdakwa  membasuh  mukanya,  kemudian  sekira  pukul  16.30  WIB  pada  saat

WATI SETIAWATI Als TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa

langsung mengambil 1  (satu) buah kayu broti ukuran ± 105 meter yang berada ± 2

(dua)  meter didepan  pintu  kamar mandi,  dan  Terdakwa  memukul  pundak WATI

SETIAWATI  Als  TIA  sebanyak   1   (satu)  kali  dengan  menggunakan   kayu   broti

tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA teriatuh di lantai kamar mandi dalam

posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati
WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan

Terdakwa.  Sekira ± 2 (dua) menit kemudjan Terdakwa melihat WATI SETIAWATI

Als TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak

WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1  (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Als

TIA teriatuh lagi ke lanfai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan

diri,  lalu  kayu  broti  tersebut Terdakwa  letakkan  di  luar  kamar  mandi.  Kemudian

pada   saat   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   sadar   dan   berusaha   untuk   bangun,
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Terdakwa  langsung  menarik  kerah  baju  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dari  arah

belakang hingga WATI SET[AWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan diri ;

•    Kemudian Terdakwa  berencana  untuk menghabisi  nyawa WATI  SETIAWATI Als

TIA  dengan  cara  mencekiknya,  lalu  Terdakwa  keluar  rumah  mencari  tali,  dan

Terdakwa mendapatkan  1  (satu)  utas tali nilon warna  hijau dengan panjang ± 82

(delapan puluh dua) centimeter dan 1  (satu) utas tali palstik wama kuning dengan

panjang ±  134 (seratus tiga puliih empat) centimeter,  lalu Terdakwa kembali ke
kamar mandi, dan Terdakv`/a menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA dengan 2

(dua)  utas tali tersebut dari arah  belakang WATI  SETIAWATI Als TIA,  pada saat
Terdakwa  menjerat  leher WATI  SETIAWATI  Als TIA,  WATI  SETIAWATI Als TIA

sadar dan berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-

kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Als TIA selama ± 15 (lima

belas) menit hingga WATI SETIAWATI Als TIA tidak bengerak lagi,  lalu Terdakwa

melepaskan jeratannya  dan  tubuh WATI  SETIAWATI  Als TIA   jatuh  kearah  bak

mandi   dengan   posisi   kepala   masuk   kedalam   bak   mandi   yang   berisi   air,

sedangkan  badan  dan  kaki  berada  diluar  bak  mandi,  lalu  Terdakwa  mengambil

ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada

di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan

pecahan  keramik  tersebut Terdakwa  letakkan  diatas  pundak WATI  SETIAWATI
Als TIA sehingga  kepala WATI  SETIAWATI  Als TIA tenggelam  di  dalam  air bak

mandi,  dan  kaki WATI  SETIAWATI  Als TIA jinjit diluar bak  mandi,  lalu  Terdakwa

menuju  ruang  tamu.  Sekira  15  (lima  belas)  menit  kemudian  handphone  merek

Samsung type S3600i wama silver milik WATI  SETIAWATI Als TIA berbunyi dan

yang menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang memupakan anak dari WATI
SETIAWATI Als TIA,  Ialu Terdakwa  mengangkat telepon tersebut dan  Terdakwa

mengatakan bahwa "mama ada di rumah sebelah,  handphonenya lagi di charge".

Lalu   WINSON   Als   WINSEN   meminta   Terdakwa   untuk   menjemputnya   dan

diantarkan   ke   WATI   SETIAWATI   Als   TIA,   kemudian   Terdakwa   menjemput

WINSON  Als  WINSEN  yang  berada  di  perumahan  Sidorejo  blok  F  nomor  2

dengan  menggunakan  1  (satu)  unit  sepeda  motor  merek  Vario  Techno  dengan

nomor  polisi  BP  2932  KO  milik  WATI  SETIAWATI  Als  TIA.  Setelah  sampai  di

perumahan   sidorejo   blok   F   nomor   2      Terdakwa   memanggil   WINSON   Als

WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar rumah. Terdakwa membawa

WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno

dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA ke jalan Lubuk

Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;

•    Selanjutnya   karena   Terdak\^/a   khawatir   WINSON   Als   WINSEN   mengetahui

perbuatan  Terdakwa  yang  telah  menghabisi  nyawa  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,
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maka  Terdakwa  terms  membawa  WINSON  Als  WINSEN  berputar-putar  dengan

sepeda  motor,  Ialu  Terdalowa  membawa  VVINSON  Als WINSEN  ke  tempat  kos

Terdakwa   yang   berada   di   Belakang   Discotique   Bravo   Puakang   Kecamatan

Karimun  Kabupaten  Karimun  kamar nomor 303 di  lantai  3,  sedangkan WINSON

Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar

mengantarkan    WINSON    Als    WINSEN    ke    mamanya,    sehingga    Terdalowa

merencanakan  akan  menghabisi  nyawa  WINsa\l  Als  WINSEN.   Sekira  pukul

20.00 WIB pada saat WINSON Als WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan

hendak berialan  keluar kamar kos, Terdakwa  langsung mengambil  1  (satu)  buah

celana  pendek  wama  coklat  merek  Blue  Tome,  dan  Terdakwa  memasukkan

celana  pendek  tersebut  ke  kepala  W[NSON  Als  WINSEN  dari  arah  belakang

sambil menariknya hingga WINSON Ale WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa

masih tefap menarik celana yang  ada di  kepala WINSON Als WINSEN dari arah

samping   kiri,   sedangkan   WINSON   Als   VVINSEN   terus   meronta-ronta   sambil

melakukan  perlawanan  sehingga  muka  WINSON  Als  WINSEN  terbentur  lantai.

namun  Terdakwa  tetap  menarik  celana  yang  berada  di  kepala  WINSON  Als

WINSEN  hingga  tali  celana  tersebut  melilit  leher WINSON  Als  WINSEN  sambil

rdakwa menekan  bagjan kepala WINSON Als WINSEN ke lantai dan lutut kaki

nan  Terdakwa  berada  di  pinggang  WINSON  Als  WINSEN  selama  ±  30  (tiga

luh)  menit.  Kemudian Terdakwa menuju  kamar mandi dan  mengambil  1  (satu)

ah tali tambang terbuat dart plastik wama hijau dengan panjang ± 170 (seratus
;tujuh  puluh) centimeter,  Ialu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian

leher  WINSON  Als  WINSEN   sebanyak  2   (dua)   kali  dan   mengikat  ujung  tali

tersebut  ke  kedua  kaki  WINSON  Als  WINSEN  dengan  terlebih  dahulu  melipat

kedua  kaki  WINSON  Als  WINSEN  kearah  belakang  dan  simpul  ikatan  terakhir

dibagian  kedua  kaki.  Lalu  Terdakwa  pergi  dengan  menggunakan  1   (satu)  unit

sepeda  motor  merek  Vario  Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO  untuk

membeli  kantong  plastik  wama  hitam  dengan  motive  love  di  toko  buah  Lucky

Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos,

lalu tubuh WINSON  Als WINSEN  dibungkus dengan jas  hujan  plastik warna  biru

dan  dimasukkan  ke  dalam  kantong  plastik  warna  hitam  dengan  motive  love,

kemudian  diletakkan  di  sudut  kamar  kos.  Selanjutnya  Terdakwa  meninggalkan

kamar kos dengan  membawa  1(satu)  unit laptop  merek Acer wama  hitam dan  1

(satu)  unit  handphone  merek  nokia type  N.97 wama  hiram  menuju  rumah  Saksi
SUTRISNO Als SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung  Balai Kan.mun dengan

menggunakan  sepeda  motor merek Vario Techno dengan  nomor polisi  BP 2932

KO.   Setelah   itu  Terdakwa   bertemu  dengan   Saksi   SuNARTI  Als   CINDI   Binti

AMRAN   dan   Terdakwa   bersama   Saksi   SIJNARTI   Als   CINDI   Binti   AMRAN

menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, [alu pada hari Minggu tanggal
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13  Nopember  2011  sekira  pukul  06.00  WIB  Terdakwa  membawa  1  (satu)  unit

sepeda   motor   merek   Vario   Techno   dengan   nomor   polisi   BP   2932   KO   ke

Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun,  dan  meninggalkan  sepeda  motor tersebut di

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI

Als  CINDI   Binti  AMRAN   untuk  menjemput  Terdakv\ra  di  depan   Hotel   Holiday

Tanjung  Balai  Karimun,  dan Terdakwa  bersama Saksi  SUNARTI Als CINDI  Binti

AMRAN   kembali   lagi  ke   Hotel  Super  88.   Sekira  pukul   11.00  WIB  Terdakwa

menyerahkan    1(satu)   unit   laptop   merek   Acer   wama   hitam,    1    (satu)   unit

handphone  merek  nokia  type  N.97  wama  hitam  dan  1   (satu)  unit  handphone

merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI Binti

AMRAN dan Terdalow/a menyuruh  Saksi SUNARTI Als CINDI  Binti AMRAN  untuk

menjualnya.   Selanjutnya   Saksi   SUNARTI  Als  CINDI   Binti  AMRAN   menjual   1

(satu)  unit  handphone  merek  Samsung  type  S3600i  wama  silver kepada  Saksi
HASRIEPI Als EPI  seharga  Rp.  350.000,- (tiga  ratus  lima puluh  ribu  rupiah).  Lalu

sekira  pukul  13.30 Wib  Terdakwa  mengambil  penginapan  di Wisma  lndah jalan

Nusantra Tg.  Balai  Karimun denagn  kamar 204 dan  pada  hari  Senjn tanggal  14

November 2011  sekira pukul  14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar nomor 101  di

Visma  lndah,  kemudian  pada  hari  Selasa fanggal  15  Nopember 2011  dilakukan

enangkapan terhadap Terdakwa ;

Berdasarkan  hasil Visum et  Repertum  Nomor  :  52/Visum-RSUDAIl/2011  tanggal

28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Karimun  dan  ditandatangani  oleh  dr.   Rusyepi  Maspaitella  menyatakan  bahwa

hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :

1.   Korban datang dalam keadaan henti nafas ;

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Denyut nadi tidak teraba ;

b.   Nafastidakada ;

c.   Tekanan darah tidak temukur ;

d.   Pupil melebar ;

3.   Pada Pemerikasaan luar ditemukan :

1.   pakaian mayat :

a.   Sweater  lengan  panjang  tanpa  merk  warna  biru  dengan  tujuh  buah

kancing warna biru di bagian depan ;

b.   Kaos tanpa lengan merk Feng Ge Yilin wama putih bergambar seorang

wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ` Since Built Turn 1995 ;

c.   BH Wama hitam dan terdapat tulisan sport bra ;

d.   Celana   pedek  bahan  jeans  warna  biru   merk  J   Girl   No.27  dengan

panjang  38  cm,  terdapat  5  buah  kancing wama  kuning  bermata  putih
mengkilat,  tulisan  jeans.   Disaku  celana  sebelah  kiri  depan  terdapat
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gambar  minnie  mouse,  dan  di  dalam  saku  terdapat  1   lembar  uang
kertas  senilai  dua  ribu  rupiah.   Disaku  celana  sebelah  kanan  depan

terdapat tempelan  kain berbentuk hunt C dan  huruf 0.  Djsaku celana

sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse :

e.   Celana dalam wama coklat muda merk Calven Klein ;

2.   Benda samping mayat :

a.   Ikat karet rambut warna coklat tua ;

b.   Tali warna kuning sepanjang 130 cm ;

c.   Tali wama hijau sepanjang 80 cm ;

3.   Lebam   mayat  terdapat  pada  wajah   berwama  mrah  tidak  hilang   pada

penekanan ;
4.   Mayat   adalah   seorang   perempuan,   berumur   kurang   lebih   37   tahun,

panjang tubuh  145 cm,  mayat dalam  keadaan  basah  dari  kepala sampai
badan, pada kulit terdapat semen yang mengering ;

5.   Rambut kepala wama hitam, panjang 40 cm ;

6.   Mata kanan dan mata kiri tertutup ;

7.   Mulut : Terbuka 1  cm ;

Lidah : Te.gigit dan teriulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah ;

Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari ieher ;

8.   Dari lubang hidung keluar : darah berwama merah ;

Dari lubang mulut keluar : busa halus ;

9.    Luka-luka :

- Iuka  lecet tekan di  regio punggung,  bentuk lingkaran dengan  diameter 8

Cm;

- kulit di regio sekhar pusar terkelupas.  bentuk tidak beraturan dengan 23 x

10 cm ;

-luka memar dibelakang leher sampai punggung, wama ungu ;

KESIMPULAN  :

Telah  diperiksa  dan  ditangani  seorang  mayat  perempuan  berumur  tiga

puluh  tujuh  tahun.   Datang  dalam   keadaan  tidak  adanya  tanda-tanda  vital

(tekanan  darah,  denyut  nadi,  pemafasan).  Lebam  mayat  pada  wajah,  busa
halus pada  mulut,  darah  keluar dari  lubang  hidung,  tampak 2 jejas mendatar

melingkari leher.  Kulit disekitar pusar terkelupas.  bentuk tidak beraturan.  Luka

lecet  tekan   dipunggung   bentuk   lingkaran,   luka   memar  dl   belakang   leher

sampai   punggung  wama   ungu.   Korban  diduga   meninggalkan   akibat  mati

lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggefam, penyebab utama kematian

tidak  dapat  dipastikan   karena  tidak  dilakukan   pemeriksaan  dalam  (bedah

Otopsi)  ;
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•    Berdasarkan  hasil Visum et Repertum  Nomor :  53Msum-RSuon(I/2011  tanggal

30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Karimun   dan   ditandatangani   oleh   dr.   Chairunrisa   menyatakan   bahwa   hasil

pemeriksaan korban WINSON Als WINSEN adalah :

1.   Korban  datang  dalam  keadaan  sudan  meninggal  mengunakan  kaos  singlet

putih,  baju  panjang merk sport fashion we[corn.  celana dalam  beTwama  putih
bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kctoran Feces :

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Pupil midriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidak ada ;

d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit ± 1/2 cm ;
- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

-Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, lebar 8 cm ;

-Ada tanda - tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- D.rtemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm ;

Sebelah kanan ± 5 cm ;
-  Ditemukan  lebam  mayat  mulai  dari  wajah,  dada,  paha,  lengan,  pipi  kiri

wama merah ;

f.    Tinggibadan  l25cm ;

3.   Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah

RSUD Karimun ;

KESIMPULAN  :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laiki-laki berumur sebelas tahun,

datang  dalam  keadaan  sudah  meninggal,  pada  pemeriksaan  ditemukan  patah

dalam di  leher sebelah  kanan,  lidah tergigit ±  % cm  kedua telinga  luka  lecet kiri

dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm dan lebar 8

cm,  luka lecet bagian wajah kiri ± 12 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher,

patah pada tulang hidung, Iuka lecet pada tangan kiri sekitar ± 4 cm x 3 cm, jejas
bekas  jeratan  /  ikatan  tali  dipergelangan  kaki  sebelah  kiri  ±  10  cm  dan  kaki

sebelah kanan ± 5 cm, lebam mayat mulai dart wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri

warna merah. Korban diduga meninggal akibat penbunuhan ;
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Perbuatan  Terdakv\/a  sebagajmana  diatur dan  diancam  pidana  berdasarkan

ketentuan pasal 340 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa  Terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASETYO  Als  ARIS  Bin  BAMBANG

SUGIANTO  pacla  hari  Sabtu tanggal  12  Nopember 2011  sekira  pukul  16.30 WIB

atau   setidak-tidaknya   pada   suatu  waktu  dalam   bulan   Nopember  2011,   atau

setidakLticlal{nya  pada  suatu  walctu  delam  taliun  2011  bertempat di  Perumahan

New  Orland  Jalan  Bukit  Senang  Kelurahan  Lubuk  Semut  Kecamatan  Karimun

Kabupaten   Karimun   atau   setidalctidaknya   pada   suatu   tempat   yang   masih

termasuk   delam   daerah   hukLim   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun,

dengan sengaja merampas nyawa orang fain ;

Perbuatan Terdakwa dilaltukan dengan cara sebagai berikut :

•    Awalnya pada hari Sabtu tanggal  12 Nopember 2011  sekira pukul  13.30 WIB,

Terdakwa   yang   sedang   bekerja   sebagai   buruh   bangunan   dirumah  WATI

SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan

Lubuk   Semut   Kecamatan   Karimun   Kabupaten   Karimun   bertengkar   mulut

dengan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dikarenakan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

kesal     dengan     Terdakwa    yang     lambat    dalam     melakukan     pekeriaan

pemasangan  keramik rumah WATI  SETIAWATI Als TIA,  pada saat itu datang

Saksi  ZAHERMAN  Als  MAN   Bin  SAHAR  dan  menanyakan  kepada  WATI

SETIAWATI  Als TIA  apakah  teman  WATI  SETIAWATI  Als  TIA jadi  membeli

sepeda motor atau tidak, lalu setelah Saksi ZAHERMAN Als MAN Bin SAHAR

pergi,  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  memarahi  Terdakwa  mengenai  pekerjaan

bangunan  yang   dilakukan  Terdakwa,   lalu  Terdakwa  menuju   kamar  mandi

rumah dan Terdakwa membasuh mukanya, kemudian sekira pukul  16.30 WIB

pada  saat  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sedang  berdiri  di  depan  pintu  kamar
mandi, Terdakwa langsung  mengambil  1  (satu) buah  kayu  broti  ukuran ±  105

meter yang berada ± 2 (dua) meter didepan pintu kamar mandi, dan Terdakv`ra

memukul  pundak WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sebanyak  1   (satu)  kali  dengan

menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA teriatuh

di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari

kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu

dalam   kondisi   lemas   akibat   pukulan   Terdakwa.   Sekira   ±   2   (dua)   menit

kemudian  Terdakwa  melihat  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  hendak  berdiri,  dan

Terdakwa  kembali  memukulkan  kayu  broti  ke  pundak WATI  SETIAWATI  Als

TIA sebanyak 1  (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Als TIA teriatuh lagi ke

lantai kamar mandi  dalam  posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri,  lalu  kayu
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broti  tersebut  Terdalowa  letakkan  di  luar  kamar  mandi.  Kemudian  pada  saat

WATI   SETIAWATI  Als  TIA  sadar  dan   berusaha   untuk  bangun,   Terdakwa

langsung  menarik  kerah  baju  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dari  arah  belakang

hingga WATI  SETIAWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan  diri.  Kemudian

Terdakwa ke]uar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1  (satu) utas

tali nilon warna hijau dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) centimeter dan

1   (satu)  utas  tali  palstik  warna  kuning  dengan  panjang  ±  134  (seratus  tiga

puluh   empat)   centimeter,   lalu   Terdakwa   kembali   ke   kamar   mandi,   dan

Terdakwa  menjerat leher WATI  SETIAWATI Als TIA dengan  2  (dua)  utas tali

tersebut dari  arah  belakang WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  pada  saat Terdakwa

menjerat  leher WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sadar

dan  berusaha  untuk  berdiri  sambil  menjerit,  namun  Terdakwa  menarik  kuat-

kuat tali yang  sudah  dililitkan  di  leher WATI  SETIAWATI Als TIA selama  ±  15

(lima  belas)  menit  hingga WATI  SETIAWATI  Als  TIA tidak  bergerak  lagi,  Ialu

Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI  SETIAWATI Als TIA  jatuh

kearah bak mandi dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi

air,   sedangkan   badan   dan   kaki   berada   diluar  bak   mandi,   Ialu   Terdakv\ra

mengambil  ember  bekas  tempat  cat  yang   berisikan  semen  dan  pecahan

keramik yang  berada di samping  kamar mandi,  dan  ember bekas tempat cat

yang   berisikan  semen  dan  pecahan   keramik  tersebut  Terdakwa   letakkan
diatas pundak WATI  SETIAWATI Als TIA sehingga kepala WATI  SETIAWATI

Als TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI  SETIAWATI Als TIA

jinjit  diluar  bak  mandi,   Ialu  Terdakwa  menuju   ruang  tamu.   Sekira   15  (lima

belas)  menit kemudian  handphone merek Samsung type S3600i wama silver

milik   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   berbunyi   dan   yang   menelepon   adalah

WINSON Als WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Als TIA,

lalu   Terdakwa   mengangkat   telepon   teTsebut   dan   Terdakwa   mengatakan

bahwa  "mama  ada  di  rumah  sebelah,  handphonenya  lagi  di  charge".   Lalu

WINSON    Als    WINSEN    meminta    Terdakwa    untuk    menjemputnya    dan

diantarkan  ke  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  kemudian  Terdakwa  menjemput

WINSON  Als  WINSEN  yang  berada  di  perumahan  Sidorejo  blok  F  nomor 2

dengan menggunakan  1  (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan

nomor polisi  BP  2932  KO  milik WATI  SETIAWATI  Als TIA.  Setelah  sampai  di

perumahan  sidorejo  blok  F  nomor  2     Terdakwa  memanggil  WINSON  Als

WINSEN,   dan   setelah   WINSON   Als   WINSEN   keluar   rumah,   Terdakwa

membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek

Vario  Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO  milik WATI  SETIAWATI  Als

TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;
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•    Selanjutnya  karena  Terdakwa  khawatir  WINSON  Als  WINSEN  mengetahui

perbuatanTerdakwayangtelahmenghabisinyawaWATISETIAWATIAlsTIA,
maka   Terdakwa   terus   membawa   WINSON   Als   WINSEN   berputar-putar

dengan  sepeda  motor,  lalu  Terdakwa  membawa  WINSON  Als  WINSEN  ke

tempat  kos  Terdatwa  yang  berada  di  Belakang  Discotique  Bravo  Puakang

Kecamatan   Karimun   Kabupaten   Karimun   kamar   nomor   303   di   lantai   3,

sedangkan WINSON Als WINSEN terms menerus menanyakan mamanya dan

meminta Terdakwa  agar mengantarkan WINSON  Als WINSEN  ke mamanya.

Sekira  pukul  20.00 WIB  pada  saat WINSON  Als  WINSEN  mengambil  kunci

sepeda  motor  dan  hendak  beTialan  keluar  kamar  kos,  Terdakwa  langsung

mengambil  1  (satu) buah celana pendek warna coklat merek BIue Tome,  dan

Terdakwa   memasukkan   celana  pendek  tersebut  ke   kepala  WINSON  Als

WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN

teriatuh  di  lantai,  dan  Terdakwa  masih  tetap  menarik  celana  yang  ada  di

kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als

WINSEN  terus  meronta-ronta  sambil  melakukan  perlawanan  sehingga  muka

WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdalowa tetap menarik celana

yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit
leher   WINSON   Als   WINSEN   sambil   Terdak`^/a   menekan   bagian   kepala

WINSON  AIs  WINSEN  ke  lantai  dan  lutut  kaki  kanan  Terdakwa  berada  di

pinggang  WINSON  Als WINSEN  selama  ±  30  (tiga  puluh)  menit.  Kemudian

Terdakwa  menuju  kamaT  mandi  dan  mengambil  1  (satu)  buah  tali  tambang

terbuat  dart  plastik wama  hijau  dengan  panjang  ±  170  (seratus tujuh  puluh)

centimeter,  lalu  Terdakwa  melilitkan  tall  tambang  tersebut  ke  bagian  leher

WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut

ke  kedua  kaki  WINSON  Als WINSEN  dengan  terlebih  dahulu  melipat  kedua

kaki  WINSON   Als  WINSEN   kearah   belakang   dan   simpul   ikatan   terakhir

dibagian kedua kaki.  Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan  1  (satu)  unit

sepeda  motor  merek Vario Techno  dengan  nomor  po[isi  BP  2932  KO  untuk

membeli kantong plastik wama hitam dengan  motive love di toko buah  Lucky

Cake  Puakang  Tanjung  Balai  Karimun,  dan Terdakwa  kembali  lagj  ke  kamar

kos,   lalu  tubuh  WINSON  Als  WINSEN  dibungkus  dengan  jas  hujan  plastik

wama  biru  dan  dimasukkan  ke  dalam  kantong  plastik  wama  hiram  dengan

motive  love,  kemudian diletakkan  di  sudut kamar kos.  Selanjutnya Terdakwa

meninggalkan  kamar  kos  dengan  membawa  1(satu)  unit  laptop  merek  Acer

wama hiram dan  1  (satu) unit handphone merek nokia type N.97 wama hitam

menuju   rumah   Saksi   SuTRISNO  Als   SUTRIS   Bin   RAMLJ   di   Bukit  Tiung

Tanjung   Balai   Karimun  dengan  menggunakan  sepeda  motor  merek  Vario

Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO.  Setelah  itu  Terdakwa  bertemu
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dengan  Saksi  SUNAF{TI  Als  CINDI   Binti  AMRAN  dan  Terdakwa  bersama

Saksi SUNARTI Als CINDI  Binti AMRAN  menginap di Hotel Super 88 Tanjung

Balai  Karimun,  lalu  pada hari  Minggu tanggal  13 Nopember 2011  sekira pukul

06.00  WIB  Terdakwa  membawa   1   (satu)  unit  sepeda  motor  merek  Vario

Techno  dengan   nomor  polisi   BP   2932   KO   ke   Pelabuhan  Tanjung   Balai

Karimun,  dan  meninggalkan  sepeda  motor  tersebut  di  Pelabuhan  Tanjung

Balai  Karimun,  kemudian  Terdakwa  meminta  Saksi  SUNARTI Als  CINDI  Binti

AMRAN  untuk  menjemput  Terdakwa  di  depan  Hotel  Holiday  Tanjung  Balai

Karimun,  dan  Terdakwa  bersama  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI  Binti  AMRAN

kembali    lagi    ke    Hotel    Super   88.    Sekira    pukul    11.00   WIB    Terdakwa

menyerahkan   1(satu)   unit   laptop   merek  Acer  warna   hitam,   1   (satu)   unit

handphone  merek nokia type  N.97 warna  hitam dan  1  (satu)  unit handphone

merek Samsung type S3600i wama silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI

Binti   AMRAN   dan   Terdakwa   menyuruh   Saksi   SUNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN   untuk   menjualnya.   Selanjutnya   Saksi   SUNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN menjual  1  (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i wama

silver kepada Saksi HASRIEPI Als Epl seharga Rp.  350.000,- (tiga  ratus lima

puluh    ribu    rupiah).    Lalu   sekira   pukul    13.30   Wib   Terdalowa   mengambil

penginapan di Wisma  lndah jalan  Nusantra Tg.  Balai  I(arimun denagn  kamar

204 dan  pada  hari  Senin tanggal  14  November 2011  sekira  pukul  14.00 Wib

Terdakwa  pindah  ke  kamar nomor  101  di Wisma  lndah,  kemudian  pada  hari

Se[asa    tanggal    15    Nopember   2011    dilakukan    penan9{apan    terhadap

Terdatwa ;

•     Berdasarkan   hasil   Vlsum   et   Repertum   Nomor   :   52/Vlsum-RSUDexlraoll

tanggal 28 Nopember 2011 yang djkeluarfan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten    Karimun    dan    ditandatangani    oleh    dr.    Rusyepi    Maspaitella

menyatakan  bahwa   hasil   pemeriksaan   korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA

adalah :

1.   Korban datang dalam keadaan henti nafas ;

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Denyut nadi tidak teraba ;

b.   Nafas tidak ada ;

c.   Tekanan darah tidak terukur ;

d.   Pupil melebar :

3.   Pada Pemerikasaan luar ditemukan :

1.   pakaian mayat :

a.   Sweater lengan panjang tanpa merk wama biru dengan tujuh buah

kancing wama biru di bagian depan ;
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b.   Kaos  tanpa   lengan  merk  Feng  Ge  Yilin  warna  putih  bergambar

seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ` Since Built

Turn 1995   ;

c.   BH Wama hitam dan terdapat tulisan sport bra ;

d.   Celana  pedek  bahan  jeans  warna  biru  merk  J  Girl  No.27  dengan

panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bemata putih
mengkilat,  tulisan jeans.  Disaku  celana  sebelah  kiri depan  terdapat

gambar minnie  mouse,  dan  di  dalam  saku  terdapat  1  lembar uang
kertas senilai dua  ribu  rupiah.  Disaku  celana sebdah  kanan  depan

terdapat  tempelan   kain   berbentuk  hurul  C  dan  huruf  0.   Disaku

celana   sebelah   kiri   be[akang   terdapat   bordiran   gambar   Mickey

MOuse ;

e.   Celana dalam wama coklat muda merk Calven Klein ;

2.   Benda samping mayat :

a.   Ikat karet rambut wama coklat tua ;

b.   Tali warna kuning sepanjang 130 cm  ;

c.   Tali warna hijau sepanjang 80 cm ;

3.   Lebam  mayat terdapat  pada  wajah  berwama  mrah  tidak  hilang  pada

penekanan ;
4.   Mayat  adalah  seorang  perempuan,   berumur  kurang  lebih  37  tahun,

panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai
badan, pada kulit terdapat semen yang mengering ;

5.   Rambut kepala wama hitam, panjang 40 cm ;

6.   Mata kanan dan mata kiri tertutup ;

7.   Mulut : Terbuka 1  cm ;

Lidah : Tergigit dan teriulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah ;

Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher ;

8.   Dari lubang hidung keluar : darah berwama merah ;

Dari lubang mulut keluar : busa halus ;

9.    Luka-luka :

- luka lecet tekan di regio punggung,  bentuk lingkaran dengan diameter

8cm;

- kulit di  regio sekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan dengan

23 x 10 on ;
-luka memar dibelakang leher sampai punggung, warna ungu ;

KESIMPULAN  :

Telah diperiksa dan ditangani seorang  mayat perempuan  bemumur tiga

puluh  tujuh  tahun.   Datang  dalam  keadaan  tidak  adanya  tanda-tanda  vital
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(tekanan  darah,  denyut  nadi,  pernafasan).  Lebam  mayat  pada  wajah,  busa
halus pada  mulut,  darah  keluar dari  lubang  hidung,  tampak 2 jejas  mendatar

melingkari leher.  Kulit disekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan.  Luka

lecet  tekan   dipunggung   bentuk   lingkaran,   luka   memar  dj   belakang   leher

sampai   punggung   wama   ungu.   Korban  diduga   meninggalkan   akibat  mati

lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggebm, penyebab utama kematian

tidak  dapat  dipastikan   karena  tidak  dilakukan   pemeriksaan  dalam   (bedah

Otopsi) ;

•     Berdasarkan   hasil   Vlsum   et   Repertum   Nomor   :   53Ivisum-RSUDexl/2011

tanggal 30 Nopember 2011  yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten  Karimun  dan  ditandatangani  oleh  dr.  Chairunnisa  menyatakan

bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Als WINSEN adalah :

1.   Korban dafang dalam keadaan sudah meninggal mengunakan kaos singlet

putih,  baju  panjang  merk  sport  fashion  welcom,  celana  dalam  berwama

putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces ;

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
Pupil midriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidak ada ;

Pernafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, Iidah tergigit ± 1/2 cm ;
- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

-Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, Iebar 8 cm;

-Ada tanda - tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm :

Sebelah kanan ± 5 cm ;
- Ditemukan lebam mayat mulai dart wajah, dada, paha, Iengan, pipi kiri

wama merah ;

f.    Tinggi badan l25cm ;

3.   Terhadap   korban   dilakukan   penanganan   gawat   darurat  di   pemusaran

jenarah RSUD Karimun ;
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KESIMPULAN  :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas

tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan

patah  dalam di  leher sebelah  kanan,  Iidah tergigit ± % cm  kedua telinga  luka
lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm

dan  lebar  8  cm,  luka  lecet  bagian  wajah  kiri  ±  12  cm,  jejas  bekas jeratan  /

ikatan  tali  di  leher,   patah  pada  tulang   hidung,   luka  lecet  pada  tangan  kiri

sekitar  ±  4  cm  x  3  cm,  jejas  bekas jeratan  /  ikatan  tall  dipergelangan  kaki

sebelah  kiri ±  10 cm dan  kaki sebelah kanan ± 5 cm,  lebam mayat mulai dari

wajah.  dada,  paha,  lengan,  pipi  kiri  warna  merah.  Korban  diduga  meninggal

akibat pembunuhan ;

Perbuatan Terdakwa  sebagaimana diatur dan  diancam  pidana  berdasarkan

ketentuan pasal 338 KUHP ;

DAN

Bahwa  Terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASETYO  Als  ARIS  Bin  BAMBANG
0,

`====±::::::€>''§UGIANTO  pada  hari  Sabtu tanggal  12  Nopember 2011  sekira  pukul  20.00 WIB

atau   setidak-tidaknya   pada   suatu  waktu   dalam   bulan   Nopember  2011,   atau

setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  tahun  2011  berfempat  di  Kamar  Kos

nomor   303   lantai   3   yang   berada   di   Belakang   Discotique   Bravo   Puakang

Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai

Karimun,   melakukan   kekejaman,   kekerasan   atau   ancaman   kekerasan,   atau

penganiayaan  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  mati,  yakni  terhadap  korban
WINSON Als WINSEN yang masih berusia 11  (sebelas) tahun ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•    Awalnya pada hart Sabtu tanggal  12 Nopember 2011  sekira pukul  16.30 WIB,

Terdakwa  telah  merampas  nyawa  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  di  Perumahan

New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun

Kabupaten    Karimun,   selanjutnya   sekira    15   (lima    belas)    menit   setelah

Terdakv\/a  menghabisi  nyawa  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  handphone  merek

Samsung type S3600i wama  silver  milik WATI  SETIAWATI Als TIA berbunyi

dan  yang  menelepon  adalah  WINSON  Als  WINSEN  yang  merupakan  anak

dari WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  lalu  Terdakwa  mengangkat telepon  tersebut



16

dan    Terdakwa    mengatakan    bahwa    "mama    ada    di    rumah    sebelah,

handphonenya lagi di charge". Lalu WINSON Als WINSEN meminfa Terdak`^ra

untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI  SETIAWATI Als TIA,  kemudian

Terdakwa   menjemput  WINSON  Als  WINSEN   yang   berada  di   perumahan

Sidorejo  blok  F  nomor  2  dengan  menggunakan  1  (satu)  unit  sepeda  motor

merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI

Als  TIA.  Setelah  sampai  di  perumahan  sidorejo  blok  F  nomor  2    Terdakwa

memanggil WINSON Als WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar

mumah,  Terdalowa  membawa  WINSON  Als  WINSEN  berputar-putar  dengan

sepeda  motor  merek  Vario  Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO  milik

WATI  SETIAWATI  Als TIA ke jalan  Lubuk Semut,  lalu  ke  Sei  Ayam,  dan  ke

arah Kapling ;

•    Selanjutnya  karena  Terdakwa  khawatir  WINSON  Als  WINSEN  mengetahui

perbuatan Terdalowa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA,
maka   Terdakwa   terms   membawa   WtNSON   Als   WINSEN   berputar-putar

dengan  sepeda  motor,  lalu  Terdalowa  membawa  WINSON  Als  WINSEN  ke

tempat  kos  Terdalowa  yang  berada  di  Belakang  Discotique  Bravo  Puakang

Kecamafan   Karimun   Kabupaten   Karimun   kamar   nomor   303   di   lantai   3,

sedangkan WINSON Als WINSEN terms menerus menanyakan mamanya dan

meminta Terdakwa  agar mengantarkan WINSON Als WINSEN  ke  mamanya.

Sekira  pukul  20.00  WIB  pada  saat WINSON  Als  WINSEN  mengambil  kunci

sepeda  motor  dan  hendak  berjalan  keluar  kamar  kos,  Terdalowa  langsung

mengambil  1  (satu) buah celana pendek wama coklat merek BIue Tome, dan

Terdakwa   memasukkan   celana   pendek  tersebut  ke   kepala  WINSON  Ale

WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN

teriatuh  di  lantai,  dan  Terdalova  masih  tetap  menarik  celana  yang  ada  di

kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kin., sedangkan WINSON Als

WINSEN  terus  meronta-ronta  sambil  melakukan  perlawanan  sehingga  muka

WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana

yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit

leher   WINSON   Als   WINSEN   sambil   Terdakwa   menekan   bagian   kepala

VVINSON  Als  WINSEN  ke  lantai  dan  lutut  kaki  kanan  Terdakwa  berada  di

pinggang  WINSON  Als  WINSEN  selama  ±  30  (tiga  puluh)  menit.  Kemudian

Terdakwa  menuju  kamar  mandi  dan  mengambil  1  (satu)  buah  tali  tambang

terbuat  dari  plastik wama  hijau  dengan  panjang  ±  170  (seratus tujuh  puluh)

centimeter,  Ialu  Terdakwa  melilitkan  fali  tambang  tersebut  ke  bagian  leher

WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut

ke  kedua  kaki WINSON  Als  WINSEN  dengan  terlebih  dahulu  melipat  kedua

kaki  WINSON   Als   WINSEN   kearah   belakang   dan   simpul   ikatan  terakhir
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djbagjan kedua kaki.  Lalu Terdakwa pergj dengan menggunakan  1  (satu) unit

sepeda  motor  merek Vario Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO  untuk

membeli kantong  plastik wama hitam dengan  motive love di toko buah  Lucky

Cake  Puakang Tanjung  Balai  Karimun,  dan Terdakwa  kembali  lagi  ke kamar

kos,  lalu  tubuh  WINSON  Als  WINSEN  dibungkus  dengan  jas  hujan  plastik

wama  biru  dan  dimasukkan  ke  dalam  kantong  plastik  wama  hitam  dengan

motive  love,  kemudian  diletakkan di  sudut kamar kos.  Selanjutnya Terdakwa

meninggalkan  kamar  kos  dengan  membawa  1(satu)  unit  laptop  merek Acer

wama hitam dan  1  (satu) unit handphone merek nokia type N.97 wama hitam

menuju   rumah   Saksi   SuTRISNO  Als   SuTRIS   Bin   RAMLI   di   Bukit  Tiung

Tanjung   Balai   Karimun  dengan  menggunakan  sepeda  motor  merek  Vario

Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO.  Setelah  itu  Terdakwa  bertemu

dengan  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI   Binli  AMRAN  dan  Terdakwa  bersama

Saksi SUNARTI Als CINDI  Binti AMRAN  menginap di  Hotel Super 88 Tanjung

Balai  Karimun,  Ialu pada ham. Minggu tanggal  13  Nopember 2011  sekira pukul

06.00  WIB  Terdalowa  membawa   1   (safu)  unit  sepeda  motor  merek  Vario

Techno  dengan   nomor  polisi   BP  2932   KO   ke   Pelabuhan  Tanjung   Balai

Karimun,  dan  meninggalkan  sepeda  motor  tersebut  di  Pelabuhan  Tanjung

Balai  Karimun,  kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Als CINDI  Binti

AMRAN  untuk  menjemput  Terdakwa  di  depan  Hotel  Holicfay  Tanjung  Balai

Karimun,  dan  Terdakwa  bersama  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI  Binti  AMRAN

kembali    lagi    ke    Hotel    Super   88.    Sekira    pukul    11.00   WIB   Terdakwa

menyerahkan   1(satu)   unit   laptop   merek  Acer  wama   hitam,   1   (satu)   unit

handphone merek nokia type  N.97 wama hitam dan  1  (satu)  unit handphone

merek Samsung type S3600i wama silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI

Binti   AMRAN   dan   Terdakwa   menyuruh   Saksi   SUNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN   untuk   menjualnya.   Selanjutnya   Saksi   SuNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN menjual  1  (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i wama

silver kepada Saksi HASRIEPI Als Epl seharga Rp.  350.000,- (tiga ratus lima

puluh    ribu    rupiah).    Lalu   sekira   pukul    13.30   Wib   Terdakwa   mengambil

penginapan di Wisma lndah jalan  Nusantra Tg.  Balai  Karimun denagn  kamar
204  dan  pada  hart  Senin tanggal  14  November 2011  sekira pukul  14.00 Wib

Terdakwa pindah  ke  kamar nomor  101  di Wisma  lndah,  kemudian  pada  hart

Selasa   tanggal    15    Nopember   2011    dilakukan    penangkapan    terhadap

Terdakwa ;

•    Berdasarkan   hasil   Vlsum   et   Repertum   Nomor   :   53Ivisum-RSUD«l/2011

tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten   Karimun  dan   ditandatangani  oleh  dr.   Chairunnisa   menyatakan

bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Als WINSEN adalah :
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1.   Korban datang dalam keadaan sudah meninggal mengunakan kaos singlet

putih,  baju  panjang  merk  sport fashion  welcom,  celana  dalam  berwama

putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces ;

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Pupil midriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidak ada ;

d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit ± % cm ;

- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, lebar 8 cm;

- Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm ;

Sebelah kanan I 5 cm ;
- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri

wama merah ;

f.    Tinggi badan l25cm ;

3.   Terhadap   korban   dilakukan   penanganan  gawat  darurat  di   pemusaran

jenazah RSUD Karimun ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas

tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan

patah dalam di  leher sebelah  kanan,  lidah tergigit ± 1/a cm  kedua telinga  luka
lecet kiri dan kanan, dibagian pusar penit ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm

dan  lebar  8  cm,  luka  lecet  bagian  wajah  kiri  ±  12  cm,  jejas  bekas jeratan  /

ikatan  tali  di  leher,  patah  pada  tulang  hidung,  luka  lecet  pada  tangan  kiri

sekitar ±  4  cm  x  3  cm,  jejas  bekas jeratan  /  ikatan  tali  dbergelangan  kaki

sebelah kiri ± 10 cm dan kaki sebelah kanan ± 5 cm,  lebam mayat mulai dari

wajah,  dada.  paha,  lengan,  pipi  kiri  warma  merah.  Korban  diduga  meninggal

akibat pembunuhan ;
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Perbuatan Terdakwa  sebagaimana diafur dan  diancam  pidana berdasarkan

ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak ;

DAN

KETIGA :

Bahwa  Terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASETYO  Als  ARIS  Bin  BAMBANG

SUGIANTO pada hart Sabtu tanggal  12  Nopember 2011  sekira pukul  16.30 WIB

dan sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Nopember  2011,   afau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  tahun  2011

bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut

Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun  dan  di  Kamar Kos  nomor  303  lantai  3

yang   berada   di   Belakang   Discotique   Bravo   Puakang   Kecamatan   Karimun
Kabupaten   Karimun   atau   setidak-tidaknya   pada   suatu   tempat   yang   masih

termasuk   dalam   daerah   hukum   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Balai   Karimun,

mengambjl barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  yang  didahului,  disertai

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan

maksud  untuk  mempersiapkan  atau  mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal

tehangkap  tangan,   untuk   memungkinkan   melarikan   diri   sendiri   atau   peserta

lainnya,  atau  untuk  tetap  menguasai  barang  yang  dicuri,  yang  mengakibatkan

kematian ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•    Awalnya pada hari Sabtu tanggal  12 Nopember 2011  sekira pukul  13.30 WIB,

Terdakwa    sedang    beketja    sebagai    buruh    bangunan    dirumah    WATI

SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Ortand Jalan Bukit Senang Kelurahan

Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Ialu sekira pukul 16.30

WIB pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sedang berdiri di depan pintu kamar

mandi, Terdakwa mengambil 1  (satu) buah kayu broti ukuran ± 105 mcter yang

berada  ± 2  (dua)  meter didepan  pintu  kamar mandi,  dan Terdakv\ra  memukul

pundak    WATI    SETIAWATI    Als    TIA    sebanyak    1     (satu)    kali    dengan
menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh

di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dart

kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu

dalam   kondisi   lemas   akibat   pukulan   Terdakwa.   Sekira   ±   2   (dua)   menit

kemudian  Terdakwa  melihat WATI  SETIAWATI  Als  TIA  hendak  berdiri,  dan



20

Terdalowa  kembali  memukulkan  kayu  broti  ke  pundak WATI  SETIAWATI  Als

TIA sebanyak 1  (satu) kali sehingga WATI SEllAWATI Als TIA teriatuh lagi ke

lantai kamar mandi dalam  posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri,  lalu  kayu

broti  tersebut Terdakwa  letakkan  di  luar  kamar  mandi.  Kemudian  pada  saat

WATI   SETIAWATI  Als  TIA  sadar  dan  berusaha   untuk  bangun,  Terdakwa

langsung  menarik  kerah  baju  WATI  SETIAWATI  Als  TIA dari  arah  belakang

hingga WATI  SETIAWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan diri.  Kemudian

Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1  (satu) utas

tali nilon warna hijau dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) centimeter dan

1   (satu)  utas  tali  palstik  wama  kuning  dengan  panjang  ±  134  (seratus  tiga

puluh   empat)   centimeter,   Ialu   Terdakwa   kembali   ke   kamar   mandi,   dan
Terdakwa  menjerat leher WATI  SETIAWATI Ais TIA dengan  2  (dua)  utas tali

tersebut dari  arah  belakang WATI  SETIAWATI  Als TIA,  pada  saat Terdakwa

menjerat  leher WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  WATI  SETIAWATI  Als  TIA sadar

an  berusaha  untuk  berdiri  sambil  menjerit,  namun  Terdakwa  menarik  kuat-

at tali yang  sudah  dililitkan  di  leher WATI  SETIAWATI Als TIA selama  ±  15

rna  belas)  menit  hingga WATI  SETIAWATI  Als  TIA tidak  bergerak  lagi,  lalu

erdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI  SETIAWATI Als TIA  jatuh

kearah bak mandi dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi

air,   sedangkan   badan   dan   kaki   berada   diluar  bak  mandi,   Ialu   Terdakwa

mengambil  ember  bekas  tempat  cat  yang  berisikan  semen  dan   pecahan

keramik yang  berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat

yang  berisikan  semen  dan   pecahan   keramik  tersebut  Terdakwa   [etakkan
diatas pundak WATI  SETIAWATI Als TIA sehingga kepala WATI  SETIAWATI

Als TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Als TIA

jinjit  diluar  bak  mandi,  lalu  tanpa  izin  pemiliknya  Terdakwa  mengambil  tas

dompct   wama    hitam   milik   WATI    SETIAWATI   Als   TIA,    dan   Terdakwa

mengambil  isi  dari  dompet tersebut  berupa  uang  tunai  sebesar  Rp.  70.000,-

(tujuh  puluh  ribu  rupiah)  dan  Ssing  41   (empat  puluh  satu  dolar  Singapura),

serta Terdakwa juga mengambil 1  (satu) unit handphone merek Samsung type

S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA,  lalu tas dompet tersebut

Terdak`^ra  buang   keatas  plafond  rumah,  dan Terdakwa  menuju  ruang tamu.

Sekira   15   (lima  belas)  menit  kemudian  handphone  merek  Samsung  type

S3600i   warna   silver   milik  WATI   SETIAWATI   Als   TIA   yang   diambil   oleh

Terdakwa berbunyi dan yang  menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang

merupakan  anak dari WATI  SETIAWATI Als TIA,  lalu Terdakwa  mengangkat

te[epon  tersebut  dan  Terdakwa  mengatakan  bahwa  "mama  ada  di  rumah

sebelah,  handphonenya  lagi di  charge".  Lalu WINSON Als WINSEN  meminta

Terdalowa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Als TIA,
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kemudian  Terdatwa  tanpa  .ran  pemiliknya  mengambil  1   (satu)  un.rt  sepeda

motor  menck  Vario  Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  K0  milife  WATI

SETIAWATI  Als TIA,  lalu  Terdakwa  mertemput WINSON  Als WINSEN  yang

berada di perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan sepeda

motormerekVarioTechnodengannomorpolisiBP2932KO.Setelahsampai

di  perumahan sidorejo  I)lok  F  nomol  2    Terdatwa  memanggil  WINSON  Als

WINSEN,   dan   setelah   WINSON   Als   WINSEN   keluar   rumah,   Terdatwa

membawaWINSONAlsWINSENberputar-putardengansepedamotormerek

Vario Techno dengan  nomor  polisi  BP  2932  K0  milik WATI  SETIAWATI  Als

TIAkejalanLubukSemut,lalukeSeiAyam,dankearahKapling;

•    Selanjutnya  karena  Terdakwa  khawatir  WINSON  Als  WINSEN  mengetahui

perbuatanTerdatwayangtelahmenghabisinyawaWATISETIAWATIAlsTIA,
maka   Terdakwa   terus   membawa   WlusoN   Als   WINSEN   beputar-putar

dengan  sepeda  motor,  Ialu  Terdatwa  membava  WINSON  Als  WINSEN  ke

tempat  kos Terdakwa  yang  berada  di  Belakang  Discotique  Bravo  Puakang

Kecamatan   Karimun   Kabupaten   Karimun   kamar   nomor   303   di   lantai   3,

sedangkan WINSON Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan

meminta Terdakwa  agar mengantarkan WINSON Als WINSEN  ke mamanya.

Sekira  pukul  20.00  WIB  pada  saat WINSON  Als  WINSEN  mengambil  kunci

sepeda  motor  dan  hendak  berialan  keluar  karnar  kos,  Terdakwa  langsung

mengambil  1  (satu) buah celana pendek wama coklat merek Blue Tome, dan

Terdakwa   memasukkan   celana  pendek  tersebut  ke   kepala  WINSON  Als

WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN

teriatuh  di  lantai,  dan  Terdalowa  masih  tetap  menarik  celana  yang  ada  di

kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als

WINSEN  terms  meronta-ronta  sambil  mefakukam  perlawanan  sehingga  muka

WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana

yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit
leher   WINSON   Als   WINSEN   sambil   TerdaLtwa   menekan   bagian   kepala

WINSON  Als  WINSEN  ke  lantai  dan  lufut  kaki  kanan  Terdakwa  berada  di

pinggang  WINSON  Als  WINSEN  selama  ±  30  (tiga  puluh)  menit.  Kemudian

Terdakwa  menuju  kamar  mandi  dan  mengambil  1   (satu)  buah  tali  tambang

terbuat dart  plastik \^/ama  hijau  dengan  panjang  ±  170  (seratus tujuh  puluh)

centimeter,  lalu  Terdakwa  melilitkan  fali  tambang  tersebut  ke  bagian  leher

WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut

ke  kedua  kaki  WINSON  Als WINSEN  dengan  terlebih  dahulu  melipat  kedua

kaki  WINSON   Als  WINSEN   kearah   belakang   dan   simpul   ikatan   terakhir

dibagian kedua kaki.  Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan  1  (satu) unit

sepeda  motor merek Vario Techno dengan  nomor polisi  BP 2932  KO  untuk
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membelj kantong plastik wama  hitam dengan motive love di toko buah  Lucky

Cake  Puakang Tanjung  Balai  Karimun,  dan Terdakwa  kembali  lagi  ke  kamar

kos,  lalu  tubuh  WINSON  Als  WINSEN  dibungkus  dengan  jas  hujan  plastik

wama  biru  dan  dimasukkan  ke  dalam  kantong  plastik  warna  hitam  dengan

motive  love,  kemudian  diletakkan di  sudut kamar kos.  Selanjutnya tanpa  izin

pemiliknya Terdakwa  mengambil  1 (satu)  unit laptop merek Acer wama  hitam
dan  1  (satu)  unit handphone merek nokia type N.97 wama hitam yang ada di

dalam  tas  laptop  milik WINSON  Als WINSEN,  dan  Terdalowa  meninggalkan

kamar kos dengan  membawa  laptop dan  handphone tersebut menuju  rumah

Saksi   SuTRISNO   Als   SUTRIS   Bin   RAMLl   di   Bukit  Tiung   Tanjung   Balai

Karimun  dengan  menggunakan  sepeda  motor  merek  Vario  Techno  dengan

nomor  polisi   BP  2932   KO.   Setelah   itu  Terdakwa   bertemu  dengan   Saksi

SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als

CINDI  Binti AMRAN  menginap di  Hotel  Super 88 Tanjung  Balai  Karimun,  lalu

pada   hari   Minggu   tanggal   13   Nopember   2011   sekira   pukul   06.00   WIB

rdakwa membawa  1  (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan

or   polisi   BP   2932   KO   ke   Pelabuhan   Tanjung   Balai   Karimun,   dan

inggalfan  sepeda  motor  tersebut  di  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun,

udian Terdakwa meminta  Saksi  SUNARTI Als  CINDI  Binti AMRAN  untuk

+leer:i::utbeT:rad;f|:a::]dse::RHT:teisH:°:][::i=j::juAn::a{a!ke::=]u::g:::

Hotel  Super 88.  Sekira pukul  11.00 WIB Tedakwa menyerahkan  1(satu)  unit

[aptop  merek Acer wama  hitam,  1  (satu/  unit  handphone  merek  nokia  type

N.97 wama  hitam dan  1  (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i

wama  silver yang  telah  Terdakwa  ambil  kepada  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI

Bjnti   AMRAN   dan   Terdalowa   menyuTuh   Sakei   SUNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN   untuk   menjualnya.   Selanjutnya   Saksi   SUNARTI   Als   CINDI   Binti

AMRAN menjual 1  (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i wama

silver     milik  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  kepada  Saksi   HASRIEPI  Als  EPI

seharga Rp.  3sO.000,- (tiga ratus Jina pulwh ribu rupiah),  sedangkan  1(satu)

unit laptop merek Acer wama hitam dan  1  (satu) unit handphone merek nokia

type N.97 wama  hitam  belum  laku tedual.  Dan  uang  basil penjualan  1  (satu)

unit handphone merek Samsung I)pe S3600i w/ama silver tersebut Terdakwa

pengunakan   untuk   membayar   sewa   penginapan   di   Vvisma   lndah   jalan
Nusantra Tg.  Balai  Karimun dengan  kamar 204 dan  pada  hari  Senin tanggal

14 November 2011  sekira pukul  14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar not.iior

101  di Wisma  lndah,  kemudian pada hari Selasa tanggal  15  Nopember 2011

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
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•    Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.

25.000.000,-  (dua  puluh  lima juta  rupiah`/  atau  setidak-tidaknya  lebih  dari  Rp

250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

•    Berdasarkan   hasil   Vlsum   et   Repertum   Nomor   :   52Msum-RSUDexl/2011

tanggal 28 Nopember 2011  yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten    Karimun    dan    ditandatangani    oleh    dr.    Rusyepi    Maspaitella

menyatakan   bahwa   hasil   pemeriksaan   korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA

adalah :

1.   Korban dafang dalam keadaan henti nafas ;

2.   Pada pemerikeaan fisik ditemukan :

a.   Denyut nadi tidak teraba ;

b.   Nafastidakada ;

c.   Tekanan darah tidak terukur ;

d.   Pupil melebar ;

3.   Pada Pemerikasaan luar ditemukan :

1.   pakaian mayat :

a.   Sweater lengan  panjang tanpa  merk wama biru dengan tujuh  buah

kancing wama biru di bagian depan ;

b.   Kaos  tanpa  lengan  merk  Feng  Ge  VIlin  wama  putih  bergambar

seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ` Since Built

Turn 1995 ;

c.   BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra ;

d.   Celana  pedek  bahan  jeans  warna  biru  merk  J  Girl  No.27  dengan

panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih
mengkilat,  tulisan jeans.  Disaku  celana  sebelah  kiri depan terdapat

gambar minnie  mouse.  dan  di dalam  saku  terdapat  1  lembar  uang
kertas senilai dua  ribu  rupiah.  Disaku  celana sebelah  kanan depan

terdapat  tempelan  kain  berbentuk  hurLrf  C  dan  huruf  0.   Disaku

celana   sebelah   kiri   belakang   terdapat   bordiran   gambar   Mickey

MOuse ;

e.   Celana dalam warna cok[at muda merk Calven K[ein ;

2.   Benda samping mayat :

a.   Ikat karet rambut wama coklat tua ;

b.   Tali warna kuning sepanjang 130 cm ;

c.   Tali warna hijau sepanjang 80 cm ;

3.   Lebam  mayat terdapat  pada  wajah  berwarna  mrah  tidak  hilang  pada

penekanan ;
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4.   Mayat  adalah  seorang  perempuan,  berumur  kurang  lebih  37  tahun,

panjang tubuh  145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai
badan. pada kulit terdapat semen yang mengering ;

5.   Rambut kepala wama hitam, panjang 40 om ;

6.   Mafa kanan dan mata kiri tertutup ;

7.   Mulut : Terbuka 1  cm ;

Lidah : Tergigit dan teriulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah ;

Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher ;

8.   Dari lubang hidung keluar : darah berwama merah ;

Dari lubang mulut keluar : busa halus ;

9.   Luka-luka :

- luka lecet tekan di regio punggung,  bentuk lingkaran dengan diameter

8cm;
- kulit di  regio sekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan  dengan

23 x 10 on ;
-luka memar dibe]akang leher sampai punggung, wama ungu ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seorang  mayat perempuan  berumur tiga

puluh  tujuh  tahun.   Datang  dalam  keadaan  tidak  adanya  tanda-tanda  vital

(tekanan  darah,  denyut  nadi,  pemafasan).  Lebam  mayat  pada  wajah,  busa
halus  pada  mulut,  darah  keluar dari  lubang  hidung, tampak 2 jejas  mendatar

melingkari leher.  Kulit disekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan.  Luka

lecet  tekan   dipunggung   bentuk  lingkaran,   Iuka   memar  di   belakang   leher

sampai   punggung  warna   ungu.   Korban  diduga   meninggalkan   akibat  mati

lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggelam, penyebab utama kematian

tidak  dapat  dipastikan   karena  tidak  dilakukan   pemeriksaan  dalam   (bedah

Otopsi)  ;

•    Berdasarkan   hasil   Vlsum   et   Repertum   Nomor   :   53Ivlsum-RSUD"l/2011

tanggal 30 Nopember 2011  yang dike]uarkan o[eh Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten   Karimun  dan  ditandatangani  oleh  dr.   Chairunnisa   menyatakan

bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Als WINSEN adalah :

1.   Korban datang dalam keadaan sudah meninggal mengunakan kaos singlet

putih,  baju  panjang  merk  sport  fashion  welcom,  celana  dalam  berwama

putih bergambar kelelaM/ar ukuran XL dan didapati kotoran Feces ;
2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Pupil midriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;



25

c.   Denyut nadi tidak ada ;

d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, Iidah tergigit ± % cm ;
- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, Iebar 8 cm;

-Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Ditemukan jejas-bekas jeratan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 on ;

Sebelah kanan ± 5 cm ;
- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri

wama merah :

f.    Tinggibadan l25cm ;

3.   Terhadap   korban   dilakukan   penanganan   gawat  darurat  di   pemucaran

jenazah RSUD Karimun ;

KESIMPULAN  :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas

tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan

patah dalam di  leher sebelah  kanan,  Iidah tengigit ± % cm  kedua telinga  luka
lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm

dan  lebar 8  cm,  luka  lecet  bagian  wajah  kiri  ±  12  cm,  jejas  bekas jeratan  /

ikatan  tali  di  leher,  patah  pada  tulang  hidung,  Iuka  lecet  pada  tangan  kiri

sekitar  ±  4  cm  x  3  cm,  jejas  bekas jeratan  /  ikatan  tali  dipergelangan  kaki

sebelah kiri ± 10 cm dan kaki sebelah kanan ± 5 cm,  Iebam mayat mulai dari

wajah,  dada,  paha,  lengan,  pipi  kiri  wama  merah.  Korban  diduga  meninggal

akibat pembunuhan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  pidana  berdasarkan

ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang,      bahwa    atas  dakwaan    Penuntut  umum  tersebut  diatas

Penasehat   Hukum   Terdakwa   dipersidangan   menyatakan   bahwa   la   tidak   akan

mengajukan keberatan atau eksepsi, dan selanjutnya mohon agar sidang perkara ini

dilanjutkan ;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  membuktikan  dakwaannya  tersebut,

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi - Saksi, yang memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai beTi.kut :

1. i?ksi ANG BOON HvyA :
-    Bahwa Saksi kenal dengan Terdalowa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa  Saksi  adalah  suaminya  korban WATI  SETIAWATI  Als TIA,  dan  bapak

kandungnya korban WINSol\l Als WINSEN ;

-   Bahwa  Terdakwa  adalah  tukang  bangunan  yang  mengeriakan  pemasangan

keramit(  didapur  dan  di  kamar  mandi  rumah  Saksi  yaitu  di  perumahan  New

Oriand sgiv tahun 2011  ;
-    Bahwa  Saksi  menikah  dengan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  secara  sah  dan

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yaitu  WINSON  Als  WINSEN  yang  berumur  11

tahun dan sekolah kelas VI SD ;
-    Bahwa Saksi tinggal di Singapura dan 1  (satu) atau 2 (dua) minggu sekali Saksi

pulang  ke  Karimun  untuk  melihat  isteri  Saksi  yaitu  WATI  SETIAWAll  Als  TIA
dan anak Saksi yaitu WINSON Als WINSEN ;

-   Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Sidorejo bersama WATI SETIAWAll Als TIA

dan VVINSON Ais VVINSEN  ;

-    Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  12  Nopember  2011  sekira  Pukul  14.00  Wib

Saksi menghubungi WATI SETIAWATI Als TIA,  namun di telepon tidak dijawab

dan SMS tidak dibalas ;

-   Bahwa  selanjutnya   Saksi   meminta  tolong   pada  Saksi   RITA  Als   ITA  untuk

mencari  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dan  melihat  ke  rumah  WAll  SETIAWATI

Als TIA,  Apakah WATI SETIAWATI Als TIA ada di rumah ;

-    Bahwa  kemudian  Saksi  menyuruh  Saksi  RITA Als  ITA  untuk  mendobrak  pintu

rumalinya yang di Sidorejo dan   setelah dibuka oleh Saksi I+ARRY RULIAl\lTO

Als   llARRY   yang   merupakan   tukang   kunci   didapati   bah\^ra   rumah   dalam

keadaan kosong ;
•    Bahwa  Saksi  dalam  komunikasi  terakhir  dengan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

mendengar suara Terdalowa di telepon yang meminta keramik :
-   Bahwa Terdakv\ra sudah 2 sid 3 bulan bekeria di rumah barn Saksi diperumahan

Now Orland ;

-    Bah\^ra  Saksi  terakhir kali  bertemu WATI  SETIAWATI Als TIA dan  anak Saksi

yaitu  Wilson   pada   hari   Minggu,   tanggal   6   Nopember  2011,   dan   batik   ke
Singapura pada hari senin, tanggal 7 Nopember 2011  ;

-    Bahwa benar barang bukti yang diperiihatkan dipersidangan berLlpa handphone,

laptop dan pakaian adalah milik korban WATI SETIAWATI Als TIA dan WINSOIN

Als WINSEN ;
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-   Bahwa  sebelum  kejadian  pada  hari  Sabtu,  tanggal  12  Nopember 2011,  Saksi

menelpon istri Saksi yakni WATI SETIAWATI Als TIA sekira jam 16.25 Wib. dan

Saksi mengirim pesan singkat kepada istri Saksi yang berbunyi "pa udah makan

dan  udah di Ang Mo  Kio (sudan di  rumah)" tctapi tidak ada dibaEas oleli  en

Saksi.  Kemudian  sekira jam  19.00 wib.  Saksi  kembali  mengirim  SMS  kepada

istri  Saksi yang  berbunyi  "siang  lagi  apa  kok tak telpon  papa" tapi tak dibalas

jl,ga :
-   Bahwa Saksi pemah ada beltemu dengan Tepdak`ra semaktu Saksi datang ke

Tg.  Balai  Karimun  dari  Singapore  dengan  tujuan  untuk  melihat  istri  dan  anak

Saksi maupun uutuk melihat rumah Saksi :
-   Bahwa  Saksi  mengefahui  bahwa  istri  Saksi yang  bemama WATI  SETIAWATI

A[s TIA telah difemukan dalam keadaan meninggal di Perumahon Near Ohand

Bukit  Senang  yaitu  dari  Saksi  RITA  Als  ITA  Binti  AHMAD  yang  merupakan

tetangga  Satsi  yang  mane  sebelumnya  Saksi  ada  memberitahukan  atau
menelepon  ke  Hand  phone  (Hp)  istri  Saksi  yang  mana  Hand  phonenya tidak

aktif dan atas hal tersebutlah Saksi RITA Als lTA Binti AHMAD membarfui Sakei

untuk mencari keberadaan istri Saksi dan temyata pada hart Minggu, tanggal 14

Nopember  2011,  sekira  malam  hari  Scksj  diberi  kabar  melalui  Hand  phone

bahwa    istri    Saksi    telah    ditemukan    dalam    keadaan    meninggal    dunia

diperumahan New Orland Bukit Senang ;
-    Bahwa  setiap  harinya  anak Saksi  yang  bemama WINSON Als WINSEN  yang

masih bonmur 11  (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas Vl (enam)

Sekolah  Dasar  tidak  ada  orang  lain  yang  menjaganya,  dia  selalu  bersama

lbunya yakni istri Saksi yaitu WATI SETIAWATI Ab TIA ;

-   Bahwa semula saksi tidak mengetahui keadaan anak saksi namun setelah tiba

di  Kantor  Poli§i Tanjung  Balai  Kan.mun.  saksi  mengetahui  kafau  anak  laki-laki

saksi, telah meninggal ;
-   Bahwa  saksi  tldak  tahu  bagaimana  caranya  terdalowa  menghilangkan  nyawa

istri dan anak saksi ;

-   Batwa selama ini baik Saksj maapun istri Saksi sama sekali tidak ada memiliki

pefTTiasalahan atau perselisihan dengan pare tefangga maupun orang lain, dan

juga  balk  di]ingkungan  dis®khar  lingktJngan  diperumahan  Sidore}o  maupun  di
Perumahan  New  Orland  Bukit Senang juga tidak  ada  memiliki  permasalahan

atau perselisinan dengan orang lain ;
-   Bahwa benar barang - barang milik istri Saksi yang hilang dianfaranya adalah :

-    1  (satu)  unit  Kendaraan  bermotor  (R2)  Merk  Honda  Vario  Techno  dengan

nomoT Polisi BP 2932 KL wama merah hitam ;
-    1  (satu) buali  hand  phone (hp)  merk  Nokia jenis N97 dengan  casing wama

hftam dengan nomor kartu 08566578371  :
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-    1  (satu)  buah  hand  phone  (hp)  merk samsung  dengan  casing  wama  silver

dengan nomor kartu 082169077464 ;
-    1  (satu) buah laptop merk accer wama hitam ;

-    1    (satu)    unit   hand    phone   flexi   wama   merah    hjtam    dengan    nomor

07777011212 milik WINSON Als WINSEN ;

-   Bahwa harga bell 1  (satu) unit laptop merek accer wama hitam kurang lebih Rp,

5.700.000,-  (lima juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah),  1   (satu)  unit  handphone  merek

Nokia  type  N  97  warna  hitam  adalah  sebecar  lebih  kurang  Rp.  6.300.000,-

(enam juta tiga ratus ribu  rupiah), dan  1  (satu) unit handphone merek samsung
type  S3600i  wama  silver  adalah  sebesar  Rp.730.000,-  (tujuh  ratus tiga  pu[uh

ribu rupiah) ;

Menimbang,  bahwa atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdak\^ra menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.seLkstHA.BRyF`uLIANTOAlsHARRy:
-   Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa  pengetahuan  Saksi  dalam  perkara  ini  adalah  Sakst  hanya  membantu

untuk   membukakan   pintu   rumah   yang   disewa   WATI   SETLAWATI   di   BTN

Sidorejo atas permintaan Saksi F`lTA Als lTA Binti AHMAD ;

-   Bahwa  awalnya,  pada  hari  Minggu  tanggal  13  November  2011,  sekira  pukul

21.30 Wib, saksi diberitahu oleh tctangga saksi, bahwa salah satu warga yaitu

saudari TIA dan anaknya tidak bias dihubungi ;
-   Bahwa  Handphone  saudari  TIA  tidak  aktif  dan  saat  itu  suami  saudari  TIA

sedang berada di Singapore ;
-   Bahwa  suami dari saudari TIA meminta tolong  kepada warga untuk mengecek

rumah kontrakannya di Perumahan BTN Sidorejo blok F No. 2 ;
-   Bahara satsi pekerjaannya adalah tukang kunci dan saat itu saksj diminta warga

untuk membuka pintu rumah kontrakan saudari WATI SETIAWATI Als TIA ;
-   Bahwa pada waktu itu setelah membuka rumah tersebut tidak difemukan WATI

SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa keadaan rumali saat itu  lampu dalam keadaan menyafa dan ac rumah

dalam keadaan hidup ;
-   Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut kosong, warga falu mengajak Saksi

untuk  pergi  kerumah  barunya  yang  berada  diperumahan  New  Oriand  Bukit

Senang Kel. Lubuk Semut ;
-   Bahwa sesampainya dirumah tersebut saudari TIA memanggil RT setempat dan

setelah    RT   datang    lalu   Saksi   membuka   pintu    rumah   tersebut   dengan

menggunakan alat pembuka kunci ;
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-    Bahwa  setelah  dibuka   lalu  warga  masuk  kedalam   rumah  dan  menemukan

mayat  dalam  wc  rumah  feisebut  lalu   Saksi   melaporkan   kejadian  tersebut

kepada Kepolisian dan setelah  Polisi datang barulah Saksi tahu  bahwa mayat

yang  ditemukan  didalam  wc  rumah  tersebut  adalah  saudari  TIA yang  sedang
dicari jtu  ;

-   Bahwa setahu Saksi se]ama tinggal bedetangga dengan WATI SET[AWATI Als

TIA tidak pemah  punya  masalah  dengan  warga  setempat namun  yang  Saksi

dengar  dari  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  ada  masalah  kehilangan  keramik  di

rumah barunya ;

-   Bahwa  Sakei  terakhir bertemu  dengan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA yaitu  pada

hari Jum'at, tanggal  11  Nopember 2011, dimana waktu itu  Saksi masih  melihat

WATI SETIAWATI Als TIA melintas disimpang rumahTtya menggunakan sepeda

motomya,   dan   setelah   itu   Saksi   tidak   ada   bertemu   lagi   dengan   WATI

SE"AWATI Als "A hingga akhimya fanggal  13 Nopember 2011, mayat WATI

SETIAWATI  Als  TIA  difemukan   dirumah   barunya  di  perumahan   BTN   New

Orland Bukit Senang Kel.  Lubuk Semut Kec.  Karimun Kab.  Karimun tersebut ;

Menimbang,  bahwa atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakwa  menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.  Saksi RITA Ale lTA Bind_ AHRAAD.:

-   Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahma Saksi terakhir bertemu dengan WA" SETIAWATI Als TIA adalah pada

hari Jum'at, tanggal 11  Nopember 2011  ;

-    Bahwa   yang   masuk   ke   dalam   rumah   baru  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  di

perurnahan  BTN  New  Orland  Bukit  Senang  Kel.  Lubuk  Semut  Kec.  Karimun

Kab. Karimun adalah Saksi SUMANI Als ATEK ;
-   Bahwa keadaan  rumah baru WATI  SETIAWATI Als TIA tersebut pada malam

hari gelap, jende]a dan pintu dalam keadaan terkunci ;
-    Bahwa Saksi bertemu WINSON Als WINSEN satu minggu sebelum kejadian ;

-   Bahwa barang bukti lap top merek aocer wama  hitam yang ditunjukkan dalam

persidangan adalah mililmya WINSON A]s WINSEN ;
-   Bahwa  tindakan  yang  Saksi  lakukan  setelah  mengetahui  bahwa  rumah  milik

korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  terfuttip  lalu  Saksi  mengirim  sins  (pesarri

singkat) kepada ANG BOON HWA Ale AANG (suaminya Wati) ;
-   Bahwa  untuk  mendobrak  pintu  rumah  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  Saksi  tidalk

berani  sendirian  maka  kemudian  Saksi  memanggil  Saksi  SuMANI  Als  ATEK,

Sdr A HIE, Sdr ADl, Sdri ALING, Sdri VINA, serta Saksi HARRY RULIANTO ;
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-   Bahwa  pada  saat  teman-teman  Saksj  masuk  ke  dalam  rumah  baru  WATI

SE"AWATI Als TIA, sementara Saksi bersama Sdri ALING dan Sdri VINA tidak

ikut  masiik  kedalam  rumah,  lalu  Saksi  mendengar  teman-teman  Saksi  yang

masuk   ke   dalam   rumah   tersebut   menjerit   sambil   bertari   kelu@r   dengan

mengatakan ada mayat, lalu Saksi bertanya kepeda salah seorang teman Saksi

yang  ikut  masuk  :  mayat  siapa  dan  dimana  lalu  dijawab  mayat  perempuan
didalam kamar mandi pakai baju biru dan kemudian mendengar hal tersebut lalu

Saksi   langsung   pingsan   didepan   rumah   bard  WATI   SETIAWATI   A!s   TIA,

sedangkan teman-teman Saksi yang ikut masuk kedalam  rumah edalah  Saksi

SuMANI Ais ATEK, Sdr A mE, Sdr ADl, dan Saksi HARRY RULIANTO ;
•   Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi mayat WATI  SETIAWATI Als

TIA didalam kamar mandi dirumah baru miliknya korban WATI SETIAWATI Als

TIA tersebut karena saat itu yang masuk hanya teman laki - laki Saksi ;
-   Bahwa WINSON Als WINSEN tidak ada bersama korban WATI SETIAWATI Als

TIA di rumah baru di perumahan New Orland tersebut ;
-   Bahwa  setelah   ditemukan   mayat  korban  WATI   SETIAWATI  Als  TEA  Satsi

mendapat   kabar   dari   teman   Saksi   bahwa   WINSON   Ale   WINSEN   telah

difemultan  dikamar  Kos-Kosan  Terdakwa  yang  berada  di  Puakang  Tg.  Balaj

Karimun dalam keadaan telah meninggal ;
-   Bahwa   Saksi   tidak   mengetahui   kapan   dan   bersama   siapa   WINSON   Als

WINSEN keluar dari rumah yang beralamat di perumahan Sidoneio lndah ;
-   Bahwa    pada    seat    melakukan    pemeriksaan    rumah    milik   korban   WATI

SETIAWATI  Als  TIA  yang  beralamat  di  perumahan  Sidorejo  lndah  dan  New

Orland    Bukit    Senang    Tg.    Balai    Karimun    kondisi    rumah    korban    WATI

SETIAWATI  Als  TIA  dalam  keadaan  sepi  sedangkan  lampu  di  dalam  rumah

Sidorejo lndah 1`/ dan AC serta lampu rumah dalam keadaan hjdup ;
-   Bahwa Saksi diminta oleh Saksi ANG BOON  HWA Als AANG untuk mengecek

rumah   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   pada   hari   Minggu,   tanggal   13

Nopember 2011, sekira jam 18.00 Wib.  ;

-   Bahwa  Saksi  sudah  mengenal  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dan  anak

korban  yaitu  WINSON  Als  WINSEN  kurang  lebih  5  (lima)  tahun  dan  antara

korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  dan  Saksi  tidak  ada  memiliki  hubungan

keluarga ataupun family dan hanya teman dekat saja ;

Menimbang,  bahwa  atas keterangan  Saksi fersebut,  Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.  Saksi SuMAI`IL Ale ATEK :

-   Bah\^ra Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
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-   Bahwa Saksi mengetahui adanya mayat wanita bemama WATI SETIAWATI Als

TIA;

-   Bahwa  Saksi  kenal dengan  korban WATI  SETIAWATI Als TIA karena  sebagai

tetangga di  Perumahan  Gsl sid.orejo, jarak rumah  Saksi dengan korban WATI

SETIAWATI Als TIA adalah  4 s/d 5 rumah ;
-   Bahwa  rumah  korban WATI  SETIAWATI Als TIA yang ditempati adalah  rumah

Sewa :
-    Bahwa  Saksi  kenal  dengan  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sudah  4  -  5

tahun ;

-   Bahwa  korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  sudah  berkeluanga  dan  memiliki

seorang anak laki - laki bemama WINSON Als WINSEN ;
-   Bahwa  suami  dari   korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  berkewarganegaraan

Singapura ;

-   Bahwa suami korban WATI  SETIAWATI Ale TIA selalu datang  setiap  1  atau  2

minggu  sekali  untuk menemui    koTban WATI  SETIAWATI  Als TIA dan  korban

WINSON Ale WINSEN ;

-    Bahwa  Saksi  diajak Saksi  RITA Als  lTA  Binti AHMAD  bersama  lbu ALDl,  sdri

ALING, sdr. ADI dan yang lainnya untuk mencari korban WATI SETIAWATI Als

TIA;

-    Bahwa  Saksi pada  hari Minggu, tanggal  17  Nopember sekira pukul 21.00 Wib.

pergi   menuju   ke   rumah   baru   milik   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   di

perumahan New Orland bersama ± 10 orang ;
-   Bah`ma Saksi pada saat itu membawa senter untuk masuk ke dalam rumah barn

korban WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa Saksi pada saat masuk ke dalam rumah korban WATI SETIAWATI Als

TIA befsama Sdr. ADI dan Saksi JULIANTO Als AHI, kemudian Saksi pada saat

itu menyenter di kamar mandi dan melihat mayat korban WATI SETIAWATI Als

TIA   dalam   posisi   tertelungkup   di   bak   mandi   kemudian   Saksi   berlari   dan

berferiak;
-   Bah\ma   3   (tiga)   hari   kemudian   Saksi   mendengar   WINSON   A[s   WINSEN

meninggal dirumah Kos yang terletak dibelakang Bravo ;
-   Bahwa korban WINSON Als WINSEN anaknya pandai temasuk pandai mengaji

juga ;
-   Bahwa   benar   rumah   barn   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   sedang   di

renovasi ;

Menimbang,  bahwa  alas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;
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5.  Saksj ZAHERMAN Ale MAN Bin SAHAB :
-   Saksi tidak kenal def`gan Terdalowa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa  Saksi  mengenal  korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  sudah  5  (lima)

tahun ;

-    Bahwa  sepeda  motor  yang  dimiliki  oleh  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

adalali HONDA VARIO TECHNO yang dibeli korban WATI SETIAWATI Als TIA

di Dealer MINO PERKASA secara kredit (belum lunas / cicilan);

-   Bahwa  Saksi  mengantar  korban  WATI  SETIAWATI  Ale  TIA  untLik  membe[i

sepeda motor HONDA VARIO TECHNO ke Dealer MINO PERKASA ;
-    Efahwa   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   memiliki   anak   laki-Iaki   1   (satu)

bemama WINSON Als WINSEN ;
-   Bahwa  Saksi  pada  hari  Sabtu, tanggal  12  Nopember 2011,  sekira pukul  13.00

Wib.   datang  ke   rumah   korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  yang   berada  di

Sidorejo, tetapi Saksi tidak bertemu dengan koTban WATI  SETIAWATI Als TIA.

melainkan bertemu dengan korban WINSON Ale WINSEN dan kemudian Saksj

meminta nomor Hand phone kofban WATI SETIAWATI Als T[A kepada korban

WINSON  Ale  WINSEN,  seifelah  itu  Saksi  menghubungi  rromor  Hand  phone

kofoan WATI SETIAWATI Ale TIA dan diangkat oteh korban WATI SETIAWATI

Als TIA,  peda saat flu  korban WATI  SETIAWATI Als TIA mengatakan  sedang

berada di  perumahan  New Orland depan  rumahriya  Bupati,kemudian akhimya

Saksi  mendatangi/menemui  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  di  perumahan

New Orland tersebut ;
-   Bah`ra  Saksi  menemui  korban WATI  SETIAWATI Ale TIA di  perumahan  New

Orland  dan  berbincang-bincang  bersama  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,

dan  pada waktu itu  korban WATI  SETIAWATI Als TIA menceritakan mengenat

keramiknya yang hilang sebanyak 2 (dua) dus ;
-   Bahwa peda saat itu dirumah korban WATI  SETIAWATI Als TIA di Perumahan

New  Oriand,  Saksi  me[ihat Terdakwa didalam  mumah  tersebut dan  Terdat`ra

sebagai tukang yang bekeria di rumah tersebut ;
-   Bahwa pada saat itu rumah baru korban WATI SETIAWATI Als TIA sedang di

renovasi bagian dapur dan kamar mandinya ;
-    Bahwa  korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  membeli   motor  HONDA  VARIO

TECHNO wama merah ;
-   Bahwa  Saksi melinat Terdalowa  pada  saat dj  perumahan  New Oriand  sedang

mengerjakan keramik didinding dapur ;
-   Bahwa  korban  WATI  SETIAWAT[  pemah  membeli  sepeda  motor  MIO  SOUL

pada    dealer    Yamaha    secara    kredit    dan    dari    pihak    dealer    Yamaha
memerinfahkan   Saksi  untuk  melakukan  penagihan   uang   angsurannya  dan

setiap pembayaran  koTban  WATI  SETIAWATI  Ale TIA  sering  menyuruh  Saksi
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untuk  menjemput uang  dirumahnya  yang  beralamat di  Sidorejo Tanjung  Balai

Karimun  dan pada  \malchi  Saksi  mengambil  uang  angsuran  motor tersebut  ke

Tumah   korban  WATI   SETIAWATI   Ale  TIA,   Saksi   selalu   be¢umpa   dengan

anaknya yaitu WINSON Als WINSEN ;

-   Bahwa Saksi tidak mengenal tukang yang bekerja di rumch barn korban WATI

SETIAWATI Ais TIA tersebut (Sakei tidak kenal dengan Terdakwa) ;
-   Bahwa  Saksi  beriumpe  dengan  korban  WATI  SETIAWATI  Ale  TIA  pada  hari

Sabtu, tanggal 12 November 2011, sekira pukul 13.30 Wib. ;
-   Bahwa  adapun  pakaian  yang  dipakai  oleh  Terdakwa  pada  saat  becumpa

dengan  Saksi  edalah  wama  biru tua  dan  Terdalowa  pada  waktu  itu  memakai

topi  wama  hitam  yang  bertuliskan  Oneill  wama  putih  sedang  celana  yang

dipakai Terdalowa saat itu Saksi tidak ingat lagi ;

Menimbang,  bahwa atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakwa  menyatakan

keberatan dan membenarkannya ;

Saks] NELSI Binti YUDAS :
-   Bah`^ra Saksj kenal dengan Terdalowa namun tidak eta hubungan keluarga ;

-    Bahwa  yang  kos  di  dalam  kamar  303  Kos  Ftima,  Puakang  Tg.  Balai  Karimun

tersebut edalah Terdakwa ;
-    Bah\^ra  Saksi  mengenal Terdalowa lebih kurang setengah bulan yang  lalu akan

tetapi Saksi tidal< ada hubungan keluarga atau family dengan Terdalowa ;
-   Bah`ma Terdalenra mulai kos di kos Rima, Puakang Tg. Balai Karimun Saksi tidak

tahu  persis  akan  tetapi  lebth  kurang  lebih  sctengah  bulan  yang  lalu  sampai

dengan sekarang ;
-   Bahwa  pada  `malctu  itu  Saksi  bertemu  lerdalowa  pada  hari  Sabtu,  tanggal  12

l\Iopember 2011, sekira pukul 17.00 Wib. di depan kamar Saksi yaitu kamar 209

kos RIma, Puakang Tg. Balai Karimun ;

-   Bahwa  sewalctu  Saksi  berfemu  Terdakwa,  Terdakwa  bersama  anak  laki-laki

yang sedang beTjalan mau naik tangga menuju lartai atas (lantai 3) ;
-   Bahwa  sewalctu  Terdakwa  bersama  anak  laki-laki  sedang  berialan  mau  naik

tangga  menuju  lantai  afas  (lanfai  3) tersebut,  Terdalowa    ada  rnenegur Saksi

dengan kataltata "KAK" dan Saksj menjawab "lYA" ;
-   Bahwa  yang  memegang  anak  kunci  mau  masuk  ke  kos  Rima,  Puakang  Tg.

Balai Karimun tersebut adalah masing - masing yang kos di tempat tersebut ;
-   Bahwa  Saksi tidak tabu  peTsis siapa saia yang  kos di  kos Ftina Puakang Tg.

Balai Karimun tersebut yang rnana pemilik kos tersebu( adalah saudara AJU ;
-   Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya yang dibuat polisi ;
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Menimbang,  bahwa atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakva menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

7.  Saksl SUNARTI Ale CINDI Blnti AM_BAN :
-   Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa Satsi  mengenal Terdakwa  lebin  kurang 2 Tahun  dan  hubungan  Saksi

dengan Terdalowa adalah sebagai pacar (Saksi pacarnya Terdalowa) ;
-    Bahwa Saksi mengenal Terdalowa di Hotel Centuri ;

-   Bahwa Saksi bertemu dengan Terdala^ra beberapa kali yaitu pada hari Jum'at,

tanggal  11   Napember  2011  di  rumah  Kosnya  di  Puakang  Belakang  Diskotik

Bravo, kemudian pada hari Sabtu, tanggal  12  Nopember 2011,  Saksi bertemu

dengan Terdalowa  di  Hotel  Super 88,  sefelah  rfu  Saksi  berfemu  kembali  pada

tanggal 13 Nopember 2011 dan 14 Nopember 2011 di  Wisma lndah ;
-   Bahwa pada `malchl itu Saksi melinat Terdak`ra membawa Lap top dan 2 (due)

unit Handphone (merek Nokia dan Samsung) dan Saksi diminta oleh Terdakwa

untuk menjual Handphone dan lap topnya tersebtit ;
-   Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak mau pulang

ke tompat Kostnya karena takut ada tufang tagih banguman ;
-   Bahwa Saksi menawarkan Handphone dan Laptop tersebut ke Saksi llASRIEPI

Als Epl ;

-    Bahwa  Saksi  HASRIEPI  Als  Epl  membeli  Handphone  merek  Samsung  dari

Saksi yang ditawarkan oleh Saksi seharga Rp.400.000,- dan ditawar oleh Saksi

liASRIEPI Als Epl menjadi  Rp.350.000,-;
-   Bah\^ra  terdalowa  ada  menukarkan  uang  dollar  Singapore  di  Money  Changer

sebanyak  $ 41  (empat puluh satu) dollar Singapore ;
-   Bahwa   saksi  disuruh   oleh   terdakvra   untuk   menjual   Laptop  yang  terdalowa

titipkan kepada saksi ;
-   Bah\^ra  saksi  menawari<an  Laptop tersebut kepada  saudara  EPI  seharga  Rp.

2.000.000,- (due juta rupiah) ;

-   Bahwa haTga tersebut terdakvva yang menentukan ;

-   Bahwa yang membayar biaya nginap di Wisma lndah adalah Terdakvra ;

-    Bah`^ra yang mendobral{ pintu kamar Kost   Terdakwa adalah Potisi, dan kamar

kost tersebut  berada  di  lantai  3.  kemudian  ditemukan  kantong  plastik wama

hitan dan isinya mayat ;
-   Bahwa  yang  bisa  masuk  ke  delam  kamar  kost  Terdalowa  adalah  Terdalowa

sendiri karena tidak ada ysng pegang kunci selain Terdakwa ;

Menimbang,  bahwa  atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdalenra  menyafakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;
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8.    Saksi HASRIEPI Ale EPI :
-   Saksi kenal dengan Terdakvra namun tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa   Saksi   pernah   ada   membeli   barang   berupa   Handphone   (Hp)   dari

seseorang yang mana handphone (hp) yang Saksi beli tersebut adafah merek /

jenis Samsung wama silver dan orang yang mer`jual hand phone (hp) tersebut
kepada Sakei yaitu bemama SuNARTI Als CINDl :

-   Bahwa  adapun  Saksi  membeli  barang  berupa  handphone  (hp)  merek  / jenis

Samsung wama silver dan  Saksi SUNARTI Als CINDl yaitu  pada hari Minggu,

fanggal  13  Nopember 2011,  sekira pukul  19.45 Wib.  yang mana transaksi jual

bell handphone thp) tersebut dilakufan di tempat tinggalnya Saksi SUNARTI Als

CINDI   yang   berlokasi   didaerah   Pelipit   Tg.   Bailai   Karimun   dan   pada   saat

teriadinya  transaksi jual  bell tersebut yang  melihat  atau  yang  mengefahuinya

yafro anak dari Saksi  SuNARTI Ale CINDl sendiri yang  masih duduk dibangku
Sekolah Dasar (SD) akan tetapi siapa namanya Saksi tidak tahu ;

-   Bahwa  sebelumnya  Saksi  memang  sudah  kenal  dengan  Saksi  Sul\IARTI  Als

CINDI yang telah menjual barang berLJpa handphone (hp) merk / jenis Samsung

wama  silver kepada  Saksi yang  nana  Saksi  kenal dengannya  sekitar  kurang

lel)ih 2 (dua) tahun yang lalu ;

-   Bahwa pada saat Saksi SUNARTI Ale CINDl menawarkan handphone (hp) merk

/ jenis Samsung wama silver kepada Saksi dan selanjutnya Saksi beli memang

Saksi   SUNIARTI   Als   CINDI    ada   memberitahukan   kepada   Saksi   bahwa

handphone  (hp) tersebut adalah  milik kawannya dari  Malaysia  dan  kawannya

teeebut sedang butuh  uang  unfuk ongkos  pulang  ke Jawa dan  saat itu  Saksi

SUNARTI Als CINDl tidak mengatakan nama dari orang yang punya handphone

(hp)   tersebut   hanya   mengatakan   milik   kawannya   yang   baru   pulang   dart
Malaysia dan bLJtwh uang atau ongkos hendak pulang ke Jawa ;

-     Bahwa  kctika  pertama  kalinya  sampai  di  rumah  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI

dengan tujuan  hendak membeli handphone (hp) Samsung S 3600i,  Saksi ada

melihat barang-barang yang lain yaitu berupa laptop merk ACCER dan seat itu

laptop  tersebut  sempat  Saksi   buka   yang   mama   laptop  tersebut  tidak  ada

mousenya dan hanya ada casnya saja dan ketika Saksi buka ada paswordnya

dikarenakan  Saksi  tidak  mengerti  kemudian  laptop  tersebut  Satsi  tutup  dan

masukkan  lagi  ke  dalam  tasnya,  dan  juga  ketika  Saksi  SuNARTI  Als  CINDl

rlrmperlihatkan  handphone  (hp)  Samsung  jenis  S  3600i  wama  siiver  yang

hendak  dijual  kepada  Saksi  masih  ado  handphone  yang  lainnya  juga  yaitu

handphone (hp) merek / jenis  Nokia  N79 wama cassing  hitam dengan sarung

wama merah ;
-   Bahwa pada saat handphone (hp) Samsung S 3600i wama silver tersebut Saksi

beli  dari  Saksi  SUNARTI  Als  CINDl  memang  tidak  lengkap dalam  artian tidak



36

ada surat (nota pembelian), tidak ada kotak dan juga tidak ada casnya hanya
handphone (hp) samsung S 3600i wama silver saja ;

-   Bahwa handphone (hp) tipe Samsung S 3600i wama silver tersebut Saksi beli

dari  Saksi  SUNARTI  Als  CINDl  dengan  harga  Rp.350.000,-  (tiga  ratus  lima

puluh  ribu  rupiah),  namun  daLam  hal  ini  Saksi  tidak  mengetahui  beTapa  harga

pasaran terhadap handphone (hp) Samsung S 3600i tersebut ;
-   Bahwa  sebelumnya  Saksi  pemah  bertemu  dengan  pacamya  Saksi  SUNARTI

Als CINDl yang bemama ARIS ketika itu Sak§i sedang minum di Cafe Aifesco

akan  tetapi  Saksi  tidak  beg.rfu  dekat  dan juga  menurut  pengakuen  Terdalowa

ketika bertemu seat minum tersebut bahwa Terdakwa bekeria sebagai tukang /

pemborong bangunan bagian pemborong relief, sedangkan setahu saya bahwa
Saksi SUNARTI Als CINDl tidak ada memiliki  pekeriaan yang tetap atau Saksi

tidak mengefahui apa pekedaan sehari-harinya ;
-   Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Peneriksaannya yang dibuat polisi ;

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  Saksi tersebut,  Terdalowa  menyatakan

ak keberatan dan membenarl(annya :

ks] SuTRISNO Ale SuTRIS B]n FIAMLI :
-   Saksi kenal dengan Terdalowa namun tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudati ± 8 (delapan) bulan, kaTena Terdalowa

pemah ikut keria bangunan Saksi yakni membangun di Masjid Teluk Air ;
-   8ahwa Saksi bertemu Terdckwa pada hari Sabtu, tanggal  12 Nopember 2011,

sekira  pukul  19.00 Wib.  pada  seat  itu  Terdakwa  datang  ke  rumah  Saksi  dan

pada saat itu Terdakwa ada membawa tas ;
-   Bahwa    Saksi    ditawarkan    Terdakwa    urTtuk    menjualkan    laptop    seharga

Rp2.COO.000,-  (dua  jiha  rupiah)  dan  Terdalowa  mengafakan  laptop  tersebut

dibeli Tel.dalowa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) ;

-    Bahwa     Terdalowa     sempat     meminjam     Handphone     milik     Saksi     untuk

menghubungi seseorang namun karena pulsa handphone tidak ada selanjutnya

Terdalowa menyuruh anak Saksi mengisi pulsa handphone Saksi namun  pada

saat itu tidak ada yang jual pulsa sehingga Terdalowa menggunakan handphone

Saksi hanya untuk miscall ;
-   Bahwa Saksi  melihat Terdalowa  datang  kerumah  Saksi dengan  menggumakan

sepeda motor jenis VARIO ;
-   Bahwa  pada  saat  mengambil  laptop  tersebut  dari  rumah  Saksi,  Terdakwa

terlihat terburu - burn ;
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-   Bahwa  Saksi  tidak tahu jenis  laptop  yang  dibawa  Terdakva  ke  rumah  Saksi

karena peda saat itu laptop tersebut ada didalam tas laptop dan yang tertinggal

dirumah pada saat itu hanya 1  (satu) buah topi ;
-   Bahwa  sebelumnya  Terdakwa  memang  s9ring  datang  main-main  ke  rumah

Saksi karena banyak orang yang dikenal Terdakwa dilingkungan tempat tinggal

Saksi ;

-   Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti tas laptop dan topi di persidangan,

Saksi membenarkannya bahwa tas laptop teTsebut yang diba`ra Terdakwa dan

topi tersebut yang dipakai Terdakwa ;
-   Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeritsaannya yang dibuat polisi ;

Menimbang,  bahwa atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

-   Saksj tidak kenal dengan Terdalowa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa Saksi mengenal korban WINSON Ate WINSEN sejak kelas I SD kai'ena

Saksi teman satu kelas dengan korban WINSON Ate WINSEN ;

Balrma  Sakei terakhiT kalinya melihat kofoan WINSON Ais WINSEN  pada  hari

Sabtu,  fanggal  12  Nopember  2011,   sekira  jam   16.00  wib.  di  Pos  Kamling

Perumahan Sidorejo, dimana pada seat itu Saksi bersama Sak§i FITRI AMELIA

Als AMEL Binti HAMZAH dan Sdr. FIOIA sedang bermain dan melihat WINSON

Ats  WINSEN  melintas  naik  sepeda  motor  dibonceng  seorang  [aki-laki  yang

Saksi   tidak   kenal,   dimana   WINSON   Als   VVINSEN   sempat   melambaikan

tangannya dan melakukan Kiss Bay kepada Saksj dan teman-tenan Saksj ;
•    Bahwa    korban    WINSON    Als   WINSEN    saat    melintas    d!    Pos    Kamling

menggunakan   sepeda   motor   jenis   Vario   milik   lbu   korban   WINSON   A[s

WINSEN ;

-   Bahwa  Saksi  ingat dan  kenal  dengan  1  (satu)  unit sepeda  motor jenis Vato

wama merah dan sepeda motor tersebut adalah milik lbu WINSON Ale WINSEN

yang  digunakan  seorang  laki-lcki  membonceng  WINSON  Als  WINSEN  pada
saat melintas dari Pos Kamling Perumahan Sidorejo ;

-   Bahwa  Terdakwa  tersebut  edalah  lakiJaki  yang  membonoeng  WINSON  Ale

WINSEN dengan sepeda motor VARlo pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember

2011, sekira pukul 16.00 Wib.  ;

-   Bah`Ara Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik ;

Menimbang,  bahwa  atas keterangan  Satsi tersebut,  Terdalcwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;
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11.  Saksi FITRI AMELIA Ale AMEL Bintl HAIVIZAH :

-   Bal"ra Satsi tidak kenal dengan Terdalowa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-   Bahwa Saksi mengenal korban WINSON Ais WINSEN sejak kelas I  SD karena

Saksi teman satu kelas dengan korban WINSON Ale WINSEN ;
-   Bahwa Saksi terakhir kalinya  melihat korban WINSON Als W!NSEN  pada  hari

Sat)tu,  fanggal   12  Nopember  2011,  sekira  jam   16.00  wib.   di  Pos   Kamling

Perumahan Sidorejo, dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi JENY FITRIA

Als JENY   Binti  lwAN da[n  Sdr.  FIOLA sedang  bermain dan melihat WINSON

Als  WINSEN  melintas  naik  sepeda  motor  dibonceng  seorang  laki-laki  yang

Saksi   tidak   kenal,   dinana   WINSON   Ale   WINSEN   sempat   melambaikan

fangannya dan metakukan Kiss Bay kepada Saksi dan teman-teman Saksi ;
•   Bahwa    korban    WINSON    Als   WINSEN    saat   melintas   di    Pos    Kamling

menggunakan sepeda motor jenis Vario milik lbu korban WINSON Als WINSEN.
-   Bahwa  Satsi  ingat dan  kenal  dengan  1  (satu)  unit sepeda  motor jenis Vario

wama  merah  dengan  motor teisebut adalah  milik  lbu  WINSON  Als  WINSEN

yang  digunakan  seorang  laki-laki  membonceng  WtNSON  Als  WINSEN  pata
saat melinfas dari Pos Kamling Perumahan Sidorejo ;

Bahwa  Terdakma  tersebut  adalah  lakiJaki  yang  membonceng  WINSON  Als

WINSEN dengan sepeda motor VARIO pada hari Sabtu, tanggal  12 Nopember

2011, sekira pukul 16.00 Wib.  ;

-   Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik ;

Menimbang,  baliwa atas  keterangan  Saksi tersebut,  Terdalowa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang,   bahwa  selanjutnya  untuk  mengctahui  kondisi  mayat  korban

WINSON Als WINSEN sesungguhnya, Majelis Hakim telah memanggil Petugas yang

mengetahuj  secara  langsung  akan  kondisj  mayat  korban  WINSON  Als  WINSEN

dipersidangan melalui Penuntut Umum,  dan atas perinfah tersebut Penuntut umum

telah    memanggil    dan    menghadapkan    Saksi    dari    Petugas    Kepolisian    yang

menemukan mayat korban WINSON Als WINSEN pertama kali di kost Rime tersebut,

dan adapun Petugas tersebut telah  memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi AFRIAWAN :
-    Bahwa Saksi adalah anggota Polri ;

-   Sahara Sakei tidak kenal dengan Terdalowa dan tidak ac]a hubungan keluarga ;

-   Bahwa  Saksi  adalah  orang  yang  melakukan  penggeladahan  terhaclap  kamar

kost   Terdakwa   di   host   Rima   Puakang   belakang   Diskotik   Bravo   dengan
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disaksikan   oleh  Saksi  SUNARTI  Als  CINDI   Binti  AMRAN   pada  tanggal   15

Nopember 2011, sekira pukul  11.30 Wib.  ;

-   Bahwa   pada   waktu   itu   Saksi   melakukan   pendobrakan   pintu   kamar   kost

Terdakwa bersama Tim dari Polres Karimun ;
-   Bahwa  Saksi  melihat  kamar  kost  Terdakvra  dalam  keadaan  berantakan  dan

Saksi  menemukan  sebuah  kantong  plastik  besar  yang  berisi  mayat  korban

WINSON Als WINSEN ;

-    Bahwa  Saksi  melihat  keadaan  korban  WINSON  A[s  WINSEN  dalam  kondis#

sangat   mengenaskan,   dengan   bau   busik   dan   keadaan   organ   tubuhnya

membiru ;

-    Bahwa  Saksi  melihat korban WINSON Als WINSEN  di  bungkus  dalam  plastik

besar wama hitam motive love dalam keadaan kaki dan leher terikat dalam satu

tali  ;

-   Bahira Saksi kemudjan langsung memanggil ambulan untuk membawa korban

WINSON  Als  WINSEN  ke  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  untuk  diperiksa  lebih

fanjut ;

Menimbang,  bahwa  atas keterangan  Saksi tersebut,  Terdakwa  menyatakan

keberatan dan membenarkamya ;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penasehat  Hukum  Terdalowa  tidak

mengajukan  Saksi  yang  meringankan  Terdakwa  (  Saksi    a  de  charge)  meskipun

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu yang cukup ;

Menimbang,  bahwa selanjutnya dipersidangan Terdalowa   telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya ada[ah sebagai berikut :
-   Bahwa Terdekwa pekeriaannya adalah sebagal tukang bangunan ;

-   Bahwa  Terdak`ma   membenarkan   bahwa  toto  yang   ditunjukkan   Majelis   Hakim

adalah  toto  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  bersama  korban  WINSON  Als

WINSEN,   dan   Terdakwa   mengenalnya   karena   Terdakwa   merupakan   tukang

bangurran di rumah korban WATI SETIAWATI Als TIA yang berfugas memperbaiki

dapur (memasang keramik) dimumah tersebut ;
-   Bahwa  awal  mulanya Terdalowa kenal dengan  korban WATI  SETIAWATI Als TIA

karena dikenalkan oleh teman Terdalowa yakni Sdr. Saksi Slamct ;
-   Bahwa   Terdakwa   setelah   lebaran   tahiin   2011    disuruh   oleh   korban   WATI

SETIAWATI  Als  TIA  untuk  memasang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik

korban WATI SETIAWATI Ais TIA ;
-   Bahwa  dalam  memasang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut, Terdatwa mendapat upah  Rp.18.000,-/ meter dan
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kemudian  disepal(ati  dengan  perjanjian  borongan  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima

juta rupiah) ;
-    Bahwa korban WATI SETLAWATI Ale TIA yang membeli keramik ;

-    Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan walctu ± 1  bulan 15

hari dan sudah dibelikan 3 kotak keramik ;

-   Balw`ra Terdatwa  sudah  nreiijalankan  pekerjaannya memasang  keramik tersebut

selama ± 4 bulan tctapi pekeriaannya tersebut belum selesai - se[esai ;
-   bahwa Terdakwa ada mengambil keramik milik korban WATI SETIAWAT] Als TIA,

namun  Terdakwa  tidak  meminta  izin  kepada  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

sebanyak 4 kotak ;
-    Bahwa    pada  hari  Sabtu,  tanggal  12  Nopember  2011,  sekira  pukul  16.00  Wib.

korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  menuju  ke  rumah  baru  di  perumahan  New

Oriand  jalan   Bukit  Senang  Tg.   Balai   Karimun  dengan  menggunakan  sepeda

motor ;

-   Bahwa pada saat itu Terdalowa sedang memasang keramik ITerdakwa memasang

keramik tersebut sudah memakan waktu kurang lebih 4 bulan tetapi beLum selesai-

selesai),   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   marah-marah   dengan   Terdak`ra

kaiena pekerjaan belum selesal-selesai dan keramik banyak yang hilang, sehingga

Terdalowa  emosi,  falu  Terdalowa  mengambil  hayu  kemudian  Terdakwa  pukulkan

pada korban WATI SETIAWATI Als TIA ke bagfan punggungnya, kemudfan korban
WATI  SETIAWATI Ale TIA teriatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap,

namun koTban WATI SETIAWATI Als TIA tidak langsung mati dan  kondisi korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  hanya  lemas  saja  kemudian  Terdalowa  keluar  dari

kamar mandi sambil melihat kondjsi korban WATI SETIAWATI Als TIA yang masin

tengkurap   dan   kurang   lebih   2   (dua)   menit   Terdakwa   melihat   korban   WATI

SE"AWATI  Als TIA mau  berdiri  lalu Terdalowa  memukul kembali pundak korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sehingga  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  teriatuh

dilantai kamar mandi dalam pogisi tengkurap lalu kayu tersebut Terdakvra letakkan

di sebelah luar kamar mandi dan pada saat korban WATI SETIAWATI Ale TIA mau

berdiri  dalam  posisi  kedua  lutut  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  menyentuh

lantai  kamar  mandi  lalu  Terdakwa  langsung  menarik  kerah  baju  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA dari arah belakang dengan sckuat-kuatnya sehingga korban

WATI  SET]AWATI Als TIA lemas,  dan saat Terdakwa  melepaskan tarikan  kerah

baju teisebut korhan WATI SETIAWATI Als TIA langsung teriatuh ke lantai kamar

mandj dalam  posisi telungkup dan selanjutnya Terdakwa langsung  keluar rumah

untuk    mencari    tali    dan    Terdakwa    dapati    disebelah    rumah    korban   WATI

SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  setelah  Terdakwa  mendapatkan  1  (satu)  tali  nilon  wama  hijau  dengan

ukuran  panjang  kurang  lebih  82  (delapan  puluh  dua)  CM  dan  1  (satu)  utas  tali
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plastik wama kuning dengan panjang kurang  lebih  134 (seratus tisa puluh empat)
CM kemudian tall fersebut Terdakvva gunakan untuk mencekik leher korban WATI

SETIAWATI   Als   TIA   selama   kurang    lebih    10   menit   hingga   korban   WATI

SETIAWATI   Als   TIA   tidak   bergerak   lagi   kemudian   Terdak`ca   melepaskan

jeratannya  dan  tubuh  korban WATI  SETIAWATI  Als TIA jatuh  kearah  bak mandi
dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air sedangkan badan

dan kakinya berada diluar bck mandi, selanjutnya untuk memastikan korban WATI

SETIAWATI  Ale  TIA tersebut mati  kemudian  Terdakwa  rTrenindin  pundak  korban

WATI   SETIAWATI  Ale  TIA  tersebut  dengan  ember  yang  terlebih  dahulu  diisi

dengan semen dan  pecahan keramik sehingga kepala korban WATI  SETIAWATI

Als TIA tenggelam  dj  air dengan tujuan   agar korban WATI  SETIAWATI  Als TIA

benar - benar mati ;
-   Bahwa  setelah  menghabisi  nyawa  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  kemudian

Terdatowa  langsung mengambil tas  milik korban WATI  SETIAWATI  Als TIA yang

berada  di  lantai  pintu  kamar  mandi,  lalu  Terdakwa  mengambil  dompet  korban

WATI  SETIAWATI  Ais TIA teisebut yang  berisi  uang  tunai sebesan  Rp.70.000,-

(tujuh  puluh  ribu  rupiah),  dan  uang    Singapura  sebesar S  Singapura  41  (empat

\ puluh satu  dolar singapore),  dan  Terdakwa juga  mengambil  Hp  merek samsung
milik korban WATI SETIAWATI Als TIA ;

Bahwa  kemudian  tas  dari  dompct  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  Terdalowa

buang   ke  atas  plafon   rumah  kemudian  Terdakwa  melihat  kunci  honda  yang

terfefak  di  meja  dapur  kemudian  Terdalowa  fangsung  mengambil  kunci  motor

honda fersebut dan  membanra sepeda motor merek VARIO Techno milik korban

WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa pada saat Terdakwa menguasai Handphone merek samsung type S3600i

casing wama silver milik kofoan WATI  SETIAWATI Ale TIA tersebut,  Handphone

tersebut   ada   yang   menghubungi   kemudian   Terdakwa   terima,   temyata   yang

menghubungi handphone tersebut adalah WINSON Als WINSEN anaknya korban

WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahvra  selanjutnya  Terdakwa  menjemput ltorban  WINSON  Ale  WINSEN  sekitar

maghrib   dirumah   lamanya   korban   WATI   SETIAWATI   Als  TIA  di   perumahan

Sidorejo ;

-   Bah\hra selanjutnya setelah Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN kemudian

Tedakva membanra \MNSON Als WINSEN untuk berputarLputar  dengan sepeda

motor Vario sambil berfikir mau diapakan anak jni melalui daerah Lubuk Semut lalu

ke  Sei Ayam  selanjutnya Terdak`ma membawanya  ke  arali  Kapling,  dan  setelch

berada  di  Kapling,  Terdalowa  menuju  ke jalan  pendakian  sebelah  gereja  HKBP

tents ke jalan Bukit Tiung, dan dari Bukit Tiung kemudian Terdakwa arahkan  ke

Bukit   Senang,   setctah   itu   Terdakwa   kembali   lagi   ke   rumah   korban   WATl
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SETIAWATI   Als   TIA   dirumah   lamanya   di   Sidorejo   atas   pemintaan   korban

WINSON  Als  WINSEN,   karena  saat  itu   korban  WINSON  Als  WINSEN   ingin

membuang air besar. dan saat Tei.dakwa membawa korban WINSON Als WINSEN

untuk berjalan memang ada orang lain yang mengetahuinya yafro anak-anak yang

namanya  Terdakwa  tidak  tabu,  dan  pada  seat  itu  anak-anak  tersebut  sempat

memanggil     nama    korban    WINSON    Als    WINSEN     tapi     Terdalowa    tidak

mengenalnya :
-    Bahwa selanjutnya Terdalowa bersama WINSON  naik motor keliling kofa lagi dan

selama  perjalanan tersebut WINSON terus menanyakan keberadaan  iburiya  lalu

rferdck"ra   membawa kofoan WINSON Als VVINSEN ke tempat kost Terdakwa di

kost Mira kamar nomor 303  lantai  3  (tiga)  Puakang  Tg.  Balai  Karimun  lalu  pada

saat itu Terdakwa mel.inat korban WINSON Ais WINSEN mau pergi dan Terdalowa

takut  kalau  korban  WINSON Als WINSEN  pergi  ke  tempat  rumch  barunya  dan

rnengefahui bahwa  ibunya  Sudah meninggal diinia dibunuh  oleh Terdak`^ra,  oleh

karena itu Terdak`ra kemudian menghabisi nyawa korban WINSON Als WINSEN

agar perbuatan Terdalonra membunuh ibunya tersebut tidak difeetahul Winson ;
-   Bahwa   Terdakwa menghabisi nyswa korban WINSON Als WINSEN dengan cara

rdaloma memasukkan cefama pendek ke kepala korban WINSON Als WINSEN

ri  arah  belakang  sambil  menariknya   hingga  korban  WINSON  AIs  WINSEN

Ih di lantai dalam posisi tengkurap dan Terdalara masih tefap memarik celana

ada di  kepala  korban WINSON ALs WINSEN dari  arah  samping  kiri dimana

rfu    korban    WINSON   Als   WINSEN    meronfa-ronta    sambil    melakukan

pehawanan sehingga muka korban WINSON Als WINSEN terbentur di lantai ;
-   Bahwa  setelah  korban  WINSON  Als WINSEN  tak  bengerak  lagi,  lalu  Terdat`ra

mengambil tali tambang  di  kamar mandi  yang jaraknya 2  (dua) meter   kemudian

Terdatora lilitlcan tali tersebut ke leher korban WINSON Als WINSEN kemudian tali

tersebut  Terdakwa  ikat  lagi  ke  bagian  kedua  belah  kaki  dengan  cara  ferlebjh

dahulu  menekuk  kedua  kaki  korban  WINSON  Als  WINSEN  fersebut  ke  aTah

belakang dan selanjutnya simpul ikatan terakhir di bagian kedua kaki ;
-   Bah`ma makend tujuan Terdatwa mengikat korban WINSON Als WINSEN dengan

mempergunakan fali tambang yaitu rencana Terdakwa mau dibuang dan kemudian

Terdalowra langsung pengi dengan menggunakan sepeda motor mi[ik kofban WATI

SETIAWATI Ale TIA untuk membeli kantong plastik wama hiram yang bermotif love

di toko yang terfefak di sekitaT toko buah Luky Cake Puakang Tg.  Balat  Karimun

dan   kemiidian      kofoan   WINSON   Als   WINSEN   Terdakwa   bungkus   dengan

mempergunakan   jas   hujan   `rama   biru   dan   kemudian   Terdalara   masukkan

kedalam kantong plastik bermotif love  teTsebut ;
-   Bah\ra setelah jasad korban WINSON Als WINSEN diniasukan kedalam kantong

p[astik bermotif love   tersebut  kemudian  Terdakwa  langsung  meninggalkan  kost
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Rima dengan mengunci kamar, dan saat itu setelah waktu shalat lsya Terdakwa

mengambil    laptop   dan    handphone   kemudian    pergi   menuju   tempat   Saksi

SUTRISNO yang  berada di  Bukit Tiung Tg.  Balai  Karimun dengan  menggunakan

sepeda  motor  Vario  dengan  Nopol  BP  2932  K0  untuk  menitipkan  faptop  dan

handphone  lalu  Terdakwa  pergi  ke  rumah  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  di

Sidortyo dan sesampainya disana Terdakwa langsung menutup pintu besi depan

rumah  dan   kemudfan  Terdalowa   kembali   ke  tempat  kost  Rima  dan   saat  itu

Terdakwa  bertemu  Saksi   SUNARTl,   namun  Terdalowa  tidak  membawa  Sak§i

SUNARTl  kedalam  kost  melainkan  Terdakwa  membawa  ketempat  rumah  Saksi

SuTRIshlo   urfuk   mengambil   laptap   dan   handphone   dengan   menggunakan

sepeda motor milik Saksi SUNARTl, falu laptop dan handphone di bawa Terdakwa

menuju hotel 88 Tg. Balai karimun bersama Sakei SUNARTl ;
-   Bahwa  Terdakwa   pada  tanggal   13   Nopember  2011,   sekira  pukul   05.00  Wib

Terdalova  pergi  bersama  Saksi  SuNARTl  dengan  rnenggunakan  sepeda  motor

Saksj  SUNARTI  ke  kost  Terdakwa  untuk  mengambil  motor  Vario  milik  korban

WATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Saksi SUNARTl peTgi sedangl{a8 Terdalowa

langsung   membawa   motor   Vario   milik   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA

keparkiran  di  Pelabwhan  dan  kemudian  Terdak`Ara  lneninggalkan  sepeda  motor

but diparkiran  Pelabuhan  begitu  saja selanjutnya  Terdalowa  meminta tolong

pada  Saksi  SuNARTl  untuk mertiemput Terdakwa di depan  hotel  rtoliday dan
emudian Terdakwa bersama Saksi SUNARTl kembali ke hotel 88 ;

EEEIJEE|Bahara  Terdaktra  rnenyerahkan  laptop  dan  handphone  merk  N97  warna  merah

dan   handphone  meTk  Samsung  wama  silver  kepada   Saksi   SUNARTI   untuk

dijualkan  dan  Hp  merek    Samsung  type  S3600i  casing  wama  silver  laku  teTjual

seharga Rp.350.000,- ;
-   Bahwa Terdalowa pada tanggal  13 Nopember 2011; sekira pukul  13.30 wib.  pengi

mengambil  kamar  dipenginapan  di  Wisma  lndah  di  jalan  Nusantara  Tg.   Balai

Karimun  kamar 204 dan  kemudian pada hari Senin, tanggal  14 Nopember 2011,

sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa pindah kamar Wisma lndah ke kamar nomor 101

dan kemudian pada Selasa, fanggal 15 nopember 2011  Terdalowa ditangkap oleh

pihak kepolisian ;
-   Bahwa  ketika  diperiihatkan  barang  -  harang  bukti  dalam  pehaTa  ini  dan  toto

korban dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;
-   Bahwa Terdalowa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

-   Bahwa Terdakwa belum pemah dihukum ;

Menimbang,  bahwa    selanjutriya  untuk membuktikan  daloraannya  fersebut

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang - barang bukti berupa :
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1  (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario Techno dengan nomor polisi BP

2932 KO milik korban ;

-     1  (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 97 wama hitam ;

-1  (satu) unit Laptop merk Acerwama hitam ;

-     1  (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2 ;

-     1 (satu) pasang sandal mi«k korban warna crem coklat merk sophie martin ;

-     1  (satu) buah tall nilon \rama hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm ;

-     1  (satu) buah tali plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm ;

-1  (satu) buah dompetwama hitam dengan motifmanik-manik ;

-1  (satu) helai kaos oblong wama putih merk FENG GE VILIN ;

-1  (satu) helai baju switerwama biru ;

-1  (satu) buah BH wamahitam merksport ;

-1  (satu) helai celana dalam wanita warna crem dengan merk calvin klein ;

-1  (8atu) buah celana pendekwama biru merk J. Eirl ;

-     Ember cat merk nevolux berisikan  semen  keramik 7  kantong  dan  potongan

keramik sebanyak 5 potong ;

1  (satu) buah Jas hujan plastik wama biru ;

1 (satu) bilah handphone merk flexy wama merah hitam ;

1  (satu) buah sandal kulit hitam milik korban sdr. WINSON ;

1  (satu) buah kantong plastik \rama hitam dengan motive love ;

1  (satu) buah celana pendek wama cokelat merk B]ue tome ;

1  (satu) buah beju tidur anck merk Yigeli warna putih bercorak ;

1 (satu) buah celana dalam anak merk Spiderman ;

1  (satu) buah singlet anak wama putih ;

1  (satu)  buah  fali  tambang  terbuat dari  plastik  wama  hijau  dengan  panjang

lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) ;

1   (satu)  buah  karfu   NPWP   :   34.593.792.4€26.000  an.   HENDRO  AGUS

PRASEIYO ;

1   (satu)  buah  handphone  (HP)  merk  samsung  type  S3600i  dengan  casing

warna silver ;

1 (satu) buah topi wama hifem ;

Menimbang, bahwa barang - barang bukti tersebut diatas telah disha secara

sah   menurut   hukum,   oleh   karena   itu      barang   -   barang   bukti   tersebut  dapat

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa disamping itu barang - barang bukti yang diaukan oteh

Penuntut  Umum  dipersidangan  tersebut juga  tefah  diperlihatkan  pula  kepada  Pare
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Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan atas barang bukti ter§ebut Pare Saksi dan

Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang,  bahwa se[anjutnya selain barang - barang bukti tersebut diatas

dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

-   Vtsum et Reperfum Nomor :  52/Vlsum-RSUDexlraoll  fanggal 28 Nopember 2011

yang  dikeluarkan  oleh   Rumah   Sakit  Umum   Daerah   Kabupaten   Karimun   dan
ditandatangani   oleh   dr,   Rusyepi   Maspaitella   yang   menyatakan   bah\^ra   hasil

pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :
1.   Korban datang dalam keadaan henti nafas ;

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Denyut nadi tjdak teraba ;

b.   Nafas tidak ada ;

c.   Tekanan darah tidak terukur ;

d.   Pupil melebar ;

3.   Pada Pemerikasaan luar ditemukan :

1.   Pakaian mayat :

a.   Sweater lengan panjang tanpa merk warna biru dengan tujuh buah

kancing wama biru di bagian depan ;

b.   Kaos  tanpa  lengan  merk  Feng  Ge  Yilin  wama  putih  bergambar

seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ` Since Built

Turn 1995 ;

c.   BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra ;

d,   Celana  pedek  bahan jeans  wama  biru  merk  J  Girl  No.27  dengan

panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih
mengkiLat, tulisan jeans.  Disaku celana sebelah kiri depan terdapat

gambar minnie mouse,  dan di dalam saku terdapat  1  lembar uang
kertas senilai dua  r].bu  rupiah.  Disaku  celana sebefah  kanan depan

terdapat  tempelan  kain  berbentuk  huruf  C  dan  huruf  0.   Disaku

celana   sebelah   kiri   belakang   terdapat   bordiran   gambar   Mickey

MOuse ;

e.   Celana dalam wama coklat muda merk Calven Klein ;

2.   Benda samping mayat :

a.   Ikat karet rambut wama coklat tua ;

b.   Tali wama kuning sepanjang 130 cm ;

c.   Tali wama hijau sepanjang 80 cm ;

3.   Lebam  mayat terdapat  pada  wajah  belwama  mrah  tidak  riilang  pada

penekanan :
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4.   Mayat  adalah  seorang  perempuan,  berumur  kurang  lebih  37  tahun,

panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai
badan, pada kulit terdapat semen yang mengering ;

5.   Rambut kepala wama hitam, panjang 40 cm ;

6.   Mata kanan dan mata kiri terfutup ;

7.   Mulut : Terbuka 1  cm ;

Lidah : Telgigit dan te|julur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah ;

Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari lehor ;

8.   Dari lubang hidung keluar : darah berwama merah ;

Dari lubang mulut keluar : busa hales ;

9.   Luka-luka :

- luka lecet tekan dj regio punggung, benfuk lingkaran dengan diameter

8cm;
- kulit di regio sekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan dengan

23 x 10 cm ;

-luka memar dibelakang leher sampai punggung, warna ungu ;

;¥!''MPTue:hN;ipenksadandfanganiseorangmayatperempuanberumurtiga
``>L=|=.-:'b'Lluh   tujuh   tahun.   Datang   dalam   keadaan   tidak   adanya   tandantanda  vital

(tekanan darah, denyut nadi, pemafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus

pada mulct, darah keluar dari lubang hidung, tampek 2 jejas mendafar melingkari
teher.  Kulit disekifar pusar terkelupas.  bentuk tidak beraturan.  Luka  lecet tekan

dipunggung  bentuk  lingkaran,  Iuka  memar di  belatang  leher sampai  punggung

wama  ungu.  Korban  diduga  meninggalkan  akibat mati  lemas  (asfiksia),  Karena

penjeTatan  dan  tenggctam,  penyebab  utama  kematian  tidak  dapat  dipastikan
karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah ctopsi) ;

-   Hasil Visum et Repertum  Nomor :  53Msum-RSUDexl/2011  tanggal 30 Nopember

2011  yang dikeluarkan oleh  Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten Karimun dan

ditandatangani  oleh dT.  Chairurmisa yang  rnenyatakan  bahwa  hasil  pemeriksaan

korban WINSON Als WINSEN adalah sebagai berikut :

1.   Korban datang dalam keadaan sudan meninggal mengunakan kaos singlet

putih,  baju  panjang  merk  sport fashion  welcom,  celana  dalam  berwama

putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces ;
2.   Pada pemeriksaan fisik difemukan :

a.   Pupil midriasis maximun ;

b,   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidakada ;
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d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam di[eher sebelah kanan, Iidah telgigit ± % cm :
- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

- Dibagjan pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, lebar 8 cm;

-Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka leoet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Difemukan jejas bekas jerafan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / jkatan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm ;

Sebelah kanan ± 5 cm ;
- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri

wama merah :

f.    Tinggi badan l25cm ;

3.   Terhadap   korban   dilakukan   penanganan   gawat  darurat  di   pemusaran

jenazah RSUD Kan.mun ;

SIMPulAN :

Telah  diperiksa dan  ditangani seorang  korban  laki-laki  berumur sebelas

un.  datang  dalam  keadaan  sudah  meninggal,  peda  pemeriksaan ditemukan

ah dalam di leher sebelah kanan, lidah teigigit ± % cm kedua telinga luka lecet

kiri dan J<anan,  dibagian pusar perut ditemukan  luka  lecet ± panjang  7  cm  dan

lebar 8 cm, Iuka leoet bagjan wajah kiri ± 12 cm, jejas bekas jeratan / ikafan tali di

leher, patah pada tu[ang hidung, luka lecct pada tangan kiri sekitar ± 4 cm x 3 cm,

jejas bekas jeratan / ikatan tali dipeTgelangan kaki sebelah kiri ± 10 cm dan kaki
sebelah kanan ± 5 cm,  lebam mayat mulaj dari wajah, dada,  paha,  Iengan,  pipi

kiri `rama merah. Korban diduga meninggal akibat pembunuhan ;

Menimbang,   bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diaukan dipersidangan

oleh Penuntut Umum tersebut diatas yaitu dari kcterangan Saksi - Saksi, kcterangan

Terdalowa,  dan  barangbarang  bukti,  serta   bukti  surat berupa Vlsum  et  Repertum

yang diajukan dipersidangan teTsebut diatas dalam kaftan dan hubungannya antara

yang satu dengan yang  lainnya,  make dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai
berikut :

-   Bahwa Tedakwa pekeTjaannya adalah sebagai tukang bangunan ;

-   Bahwa awal  mulanya Terdalowa kenal dengan  korban WATI  SETIAWATI Als TIA

karena dikenalkan oleh teman Terdakvra yakni Sdr. Saksi Slamet ;
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-   Bahwa   Terdakwa   setelah   lebaran   tahun   2011    disuruh   oleh   korban   WATI

SETIAWATI  Als  TIA  untuk  memasang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik

korban WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  dalam  memasang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut, Terdakwa  mendapat upah  Rp.18.coo,-/ meter dan

kemudian  disepakati  dengan  perianjian  borongan  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima

juta rupiah) ;
-    Bahwa korban WATI SETIAWATI Als TIA yang membeli keramik ;

-   Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut membutuhkan wami ± 1 bulan

15 hari dan sudah dibelikan 3 kofak keramik ;
-   Bahwa Terdal(wa sudah  menjalankan  pekerjaannya  memasang  keramik tersebut

selama ± 4 bulan tetapi pekeTjaannya tersebut belum selesal -sshai ;
-   bahwa Terdakwa ada mengambil keramik milik korban WATI SETIAWATI Als TIA,

namun  Terdakwa  tidak  meminta  izin  kepada  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

sebanyak 4 kotak ;
-   Bahwa    pada  hari  Sabtu,  tanggal  12  Nopewher  2011,  sekira  pul«il  16.00  Wib.

korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  menuju  ke  rumah  baru  di  perumahan  New

Orland  jafan   Bukit  Senang  Tg.   Balai   Karimun  dengan  menggunakan   sepeda

ahwa pada saat itu Terdalowa sedang memasang keramik ITerdahara memasang

eramik tersebut sudan memakan waktu kurang lebih 4 bulan tetapi belum selesai-

setesei).   kenben   VVATI   SETIAWATI   Als   TIA  maTah-marah   dengan   Terdakwa

karena pekerjaan belum selesairselesai dan keramik banyak yang hilang, sehingga

Terdakwa  emosi,  Ialu  Terdalowa  mengambjl  kayu  kemudian  Terdakma  pukulkan

pada korban WATI SETIAWATI Als TIA ke bagian punggungnya, kemudian korban
WATI  SE"AVVATI Als TIA feriafuh di lautai kanar mandi dalam posisi tengkurap,

namun korban WATI SETIAWATI Als TIA tidak langsung mati dan kondisi korban

WATI  SETIAWATI  Ais  TIA  hanya  lemas  saja  kemndian  Terdatma  keluar  dari

kamar mandi sambil melihat kondisi korban WATI SETIAWATI Als TIA yang masih

tengkurap  dan   kurang   lebili   2   (dua)   menit  Terdalowa   melihat  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA mau berdiri Jalu  Terdak`^ra  memukul  kembali pundak korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sehingga  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  teriatuh

dilantai kamar mandi datam posisi tengkurap lalu kayu tersebut Terdak`^ra letakkan

di sebelah luar hamar mandj dan pede saat torban WATI SETIAWATI Als TIA mau

berdiri  dalam  pceisi  kedua  lutut  korban  WATI  SETIAWATI  A]s  TIA  menyentuh

lantai  kamar  mandi  lalu  Terdakwa  langsong  rnenarik  kerah  bdyu  kQrban  WATI

SETIAWATI A]s TIA dari arah belakang dengan sekuatkuatnya sehingga korean

WATI  SETIAWATI Ais TIA lemas, dan saat Terdakwa  melepaskan tarikan  kerah

baju fe[.sebut korban WATI SETIAWATI Als TIA langsung teriatuh ke lantai kamar
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mandi  dalam  posisi telungkup  dan  selanjutnya Terdalowa  langsung  keluar rumah

untuk   mencari   tali   dan   Terdakwa   dapati   di   sebelah   rumah   korban   WATI

SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  setelah  Terdakwa  mendapatkan  1  (satu)  tall  nilon  wam@  hijap  dengan

ukuran  panjang  kurang  lebih  82  (delapan  puuh  dua)  CM  dan  1  (satu)  utas  tali

plastik wama kuning dengan panjang kuTang lebih 134 (seratus tiga puluh empat)
CM kemudian fall tersebut Terdakwa gunakan untuk mencekik leher korban WATI

SETIAWATI   Als   TIA   selama   kurang   lebih    10   menit   hingga   korban   WATI

SETIAWATI   Als   TIA   tidak   bergerak   lagi   kemudian   Terdakwa   melepaskan

jeratanya dan tubuh kofoan WATI  SETIAWATI Als TIA jatuh  kearah  bak mandi
dengan posisj kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air sedangkan badan

dan kakinya berada diluar bak mandi, selanjutnya untuk memastikan kofban WATI

SETIAWATI  Als TIA tersebut  mati  kemudfan  Terdalowa  menindih  pundak  korban

WATI   SETIAWATI  Ale  TIA  tersebut  dengan  ember  yang  terlebih  dahulu  diisi

dengan semen dan pecahan keramik sehingga kepala korban WATI  SETIAWATI

Als TIA tenggelam di air,  dengan tujuan   agar korban WATI  SETIAWATI Als TIA

benar - benar mati ;

Bah`ra  eetelah  menghabisi  nyawa  kofoan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  kemudian

Terdakwa  langsung  mengambil tas  milik korban WATI  SETIAWATI  Als TIA yang

berada  di  lantai  pintu  kamar  mandi,  Ialu  Terdahara  mengambil  dompet  korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  tersebut  yang  bensi  uang  tunai  sebesar  Rp.70.000,-

(rtyuh  puluh  ribu  rupiah),  dan  uang   Singapura  sebesar S  Singapura 41  (empat

puluh  satu doLar singapore),  dan Terdakwa jnga mengambil  Hp  merek samsung
milik korban WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  kemudian  tas  dan  dompet  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  Terdakwa

buang  ke  afas  plafon  rumah  kemudian  Terdakwa  melihat  kunci  honda  yang

terletak  di  meja  dapur  kemudian  Terdakwa  langsung   mengambil  kunci  motor

honda tersebut dan membawa sepeda  motor merek VARIO Techno milik korban

WATI SETIAWATI Als TIA ;
-   Bahwa pada saat Terdakwa menguasaj Handphone merek samsung type S3600i

casing wama silver milik korban WATI  SETIAWATI Als TIA tersebut,  Handphone

tersebut   ada   yang   menghubungi   kemudjan   Terdalowa   terima,   temyafa   yang

menghubungi handphone tersebut adalah WINSON Ale WINSEN anaknya korban

WATI SETIAWATI Als TIA ;
-   Bahwa  selanjuthya  Terdakwa  menjemput  korban  WINSON  A[s  WINSEN  sekitar

maghrib   dirumah   lamanya   korban  WATI   SETIAWATI  Als  TIA   di   perumahan

Sidorejo ;
-   Bah`ca selanjutnya setelah Terdatwa menjemput WINSON Als WINSEN kemudian

Terdakv`ra membawa WINSON Ale WINSEN untuk berputar-putar  dengan sepeda
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motor Vario sambil berfikir mau diapakan anak ini melalui daerah Lubuk Semut lalu

ke  Sei Ayam  selanjutnya  Terdakwa  membawanya  ke arah  Kapling,  dan  setelah

berada  di  Kapling,  Terdalowa  menuju  ke  jalan  pendakian  sebelah  gereja  HKBP

terms  ke jalan  Bukit Tiung,  dan  dari  Bukit Tiung  kemudian Terdakwa arahkan  ke

Bukit   Senang,   setelah   itu   Terdalowa   kembali   lagi   ke   rumah   korban   WATI

SETIAWATI   Als   TIA  dirumah   lamanya   di   Sidorejo   atas   permintaan   korban

WINSON  Als  WINSEN,   karena  saat  itu  korban  WINSON   Als  WINSEN   ingin

membuang air besar, dan saat Terdalowa membawa korban WINSON Ais WINSEN

untuk berjalan memang ada orang lain yang mengefahuinya yafu anakTanck yang

namenya  Terdakwa  tidak  taliu,  dan  pada  saat  itu  anak-anak  tersebut  sempat

memanggil     name    koTban    WINSON    Als    WINSEN    tapi    Terdakwa    tidak

mengenalnya ;
-   Bahwa selanjutnya Terdalowa  bersama WINSON  naik motor keliling  kcta  lagi dan

selama perjafanan tersebut WINSON terms menanyakan  keberadaan  ibunya  lalu

Terdalowa   membawa korban WINSON Ale WINSEN ke tempat kost Terdakwa di

kost  Mira  kamar nomor  303  lanfai  3  (tiga)  Puakang  Tg.  Batai  Karimun lalu  peda

saat itu Terdakwa melihat korban WINSON Als WINSEN mau pergi dan Terdakwa

fakut kafau  korean WINSON  Ate  WINSEN  pergi  ke  tempat  rumah  barunya  dan
ngetahui  bahwa  ibunya  sudah  meninggal  dunia  dibunuh  oleh  Terdakwa,  oleh

arena  itu Terdakwa kemudian menghabisi nyawa korban WINSON Ate WII`lsEN

gar perbuatan Terdakwa membunuh ibunya tersebut tidak diketahui Winson ;
Bahwa   Tedalama menghabisi nyawa korban WINSON A[s WINSEN dengan care

Terdakwa memasultkan celana pendek ke kepala korban WINSON Als WINSEN

dari  arah  belakang  sambil   menariknya   hingga  korban  WINSON  Als  WINSEN

teriatuh di lantai dalam posisi tengkurap dan Terdakwa masth tetap menaTik celana

yang ada di kepala kofoan WINSON Als WINSEN dari arah  samping  kiri  dimana
saat    itu    korban   WINSON    Als   WINSEN    meronta-ronta    sambil    melakukan

perlawanan sehingga muka korban WINSON Als WINSEN terbeutur di lanfai ;
-   Bahwa  setelah  korban  WINSON  Als  WINSEN  tak  beTgerak  Lagi,  lalu  Terdakwa

mengambil tali tambang di kamar mandi yang jaraknya 2  (dua)  meter   kemudian

TerdalaAra lilitkan tall tersebut ke leher korban WINSON Als WINSEN kemudian tall

tersebut  Terdakwa  ikat  lagi  ke  begian  kedua  belah  kaki  dengan  care  terlebih

dahulu   menekuk  kedua  kaki  korban  WINSON  Als  WINSEN  tersebut  ke  arab

belakang dan sefanjutnya simpul ikatan teralthw di bagian kedua kaki ;
-   Bahwa maksud tujuan Terdalowa mengikat korban WINSON Als WINSEN dengan

mempergunakan tali tambang yaitu rencana Terdafo^ra mau dibuang dan kemudian

Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepede motor milik korban VVATI

SETIAWATI Als TIA untuk membeli kantong plastik wama hiram yang bermotif love

di toko yang terletak di sekitar toko buah  Luky Cake  Puakang Tg.  Ba[ai  Karimun
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dan   kemudian      korban   WINSON   Als   WINSEN   Terdakwa   bungkus   dengan

mempergunakan   jas   hujan   wama   biru   dan   kemudian   Terdakma   masukkan

kedalam kantong plastik bermotif love  tersebut ;
-   Bahwa setelah jasad korban WINSON Als WINSEN dimasukan kedalam kantong

plastik  bermotif love   tersebut kemudian Terdakwa  langsung  meningga]kan  kost
Rima dengan mengunci kamar, dan saat itu setelah waktu shalat lsya Terdalowa

mengambil   laptop   dan    handphone    kemudian   pergi    menuju   tempat   Saksi

SUTRISNO yang berada di Bukit Titing Tg. Batai Karimun dengan menggunakan

sepeda  motor  Vario  dengan  Nopol  BP  2932  KO  untuk  menitipkan  laptop  dan

handphone  lalu  Terdakvra  pergi  ke  rumah  kohan WATI  SETIAWATI  Ale TIA di

Sidorejo dan sesampainya disana Terdakwa langsulg menutup pintu  besi depan

rumah   dan   kemudian  Terdalowa   kembali  ke  tempat  kost  Rime  dan  saat  ilu

Terdakwa  bertemu  Saksi  SUNARTl,   namun  Terdalowa  tidak  membawa  Saksi

Sut`IARTl  kedafam  kost mefainkan  Terdalowa  membawa  I(etompat  rumah  Saksi

SUTRISNO   untuk   mengambil   Iaptop   dan   handphone   dengan   menggunakan

sepeda motor milik Saksi SUNARTl, lalu laptop dan handphone di bawa Terdalowa

menuju hotel 88 Tg. Balai karimun bersama Saksi SUNARTl ;
-   Bahwa  Terdatwa  pada  tanggal   13  Nopember  2011,  sekira  pukul  05.00  Wib

Terdakwa  pergi  bersama  Saksi  SUNARTI  dengan  menggunakan  sepeda  motor

Saksi  SUNARTl  ke  kost  Terdatowa  untuk  mengambil  motor  Veto  milik  koTban

WATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Saksi SUNARTI pergi sedangkan Terdalowa

langsung   membawa   motor   Vario   milik   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA

keparl(iran  di  Pelabuhan  dan  kemudian  Terdak`^ra  meninggalkan  sepeda  motor

tersebut diparkiran  Pelabuhan  begitu saja selanjutnya Terdakwa meminta tolong

kepada  Saksi  SUNARTl  untuk menjemput Terdalowa  di  depan  hotel  Holiday dan

kemudian Tedakwa bersama Saksi SUNARTI kembali ke hotel 88 ;
-   Bahwa  Terdalowa  menyerahkan  laptop  dan  handphone  merk  N97 wama  merah

dan   handphone   merk   Samsung  wama  silver  kepada   Saksi   SUNAFtTl   unfuk

dijualkan  dan  Hp  merek   Samsung  I)pe  S3600i  casing wama silver lcku teriual

seharga Rp.350.000,- ;
-   Bahwa Terdakwa pada fanggal  13  Nopember 2011,  sekira pukul  13.30 wib.  pergi

mengambil  kamar  dipenginapan  di  Wisma  lndah  di  jafan  Nusantara  Tg.  Balaj

Karimun  kamar 204  dan  kemudian  pada  hari Senin, tanggal  14  Nopember 2011,

sekira pukul 14.00 wib. Ierdalowa pindah l{amar Wisma lndah ke kamar nomor 101

dan kemudian pada Selasa, tanggal 15 nopember 2011  Terdakv`ra ditangkap oleh

pihak kepolistan ;
-   Bahwa  benar  Terdakwa  telah  mengambil  Handphone  dan  laptop  milik  korban

dengan  matsud  untuk  dijual  dan  uangnya  akan  digunakan  untuk  ongkos  pergi

melarikan diri keluar dari Karimun ;
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-   Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan

Hukum     (Requisitoir)     dipeTsidangan     sebagaimana     diuraikan     didalam     Surat

Tuntutannya  No.  Reg.  Perk.  :  PDMro6ITBK/EP.1/02/2012  teftanggal  31  rnei  2012,

yang  pada  pokoknya  Penuntut umum  berpendapat bahwa Terdakwa tefah terbukti
bersafah  dan  menuntut agar supaya  Majelis  Hakim yang  memeriksa dan  mengadili

perkara ini memutuskan :
1.   Menyatakan  Terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASEIYO  Als  ARIS  Bin  BAMBANG

SUGIANTO  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "dengan  sengaja  dan  dengan

rencana tedebth dahulu merampas nyawa orang fain dan melakukan kekejaman,

kekeiasan  atau  penganiayaen  ferhadap  anak  yang  mengakibatkan  mati  dan

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebegaimana diafuT
da[am  Pasal  340  KUHP  dan  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-undang  R.I  Nomor 23

trfun 2002 tonfang Pchinchngan Anak dan Pasal 365 ayat`(3) KUHP ;

2.   Menjatuhkan pidana terhadap Terdck`ra HENDRO AGUS  PRASETYO Als ARIS

Bin BAMBANG SUGIANTO dengan pidana penjara "SEUMUR HfDUP" ;

3.   Menyatakan barang bukti berupa :
-    1  (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario Techno dengan nomor polisl BP

2932 KO milik korban ;

1  (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 97 wama hifem ;

1  (satu) unit Laptop merk Acer wama hitam ;
-    1 (satu) pasang sandal milik korban wama crem coklat merk Sophie martin ;

-    1  (satu) buah dompet wama hitam dengan motif manik-manik ;

•    1  (satu) helai kaos oblong warna putih merk FENG GE VILIN ;

-    1  (satu) helai baju swifer wama biru ;

-    1  (cafu) buah BH wama hitam merk sport ;

-    1  (satu) helai celana dalam wanita wama crem dengan merk calvin klein

-    1 (satu) buah celana pendck wama blru melt J. Elrl ;

-    Ember cat merk  nevolux  berisikan  semen  keramik  7  kantong  dan  potongan

keramik sebanyak 5 potong ;
-    1  (satu) buah handphone merk flexy vvarna merah hitam ;

-    1  (satu) buah sandal kullt hltam mllik korban sdr. WINSON ;

-    1  (satu) buah kantong plastjk wama hiram dengan motive love ;

•    1 (satu) buah cefana pendek wama cokelat merk BIue tome ;

~    1  (satu) buah baju tidur anak merk Yigeli warna putih bercorak ;

-    1  (satu) buah celana dalam anak merk Splderman ;

-    1  (satu) buah singlet anak wama putih ;
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-    1  (satu)  buah  handphone  (HP)  merk  samsung  type  S3600i  dengan  casing

wama silver ;

Dlkembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi  ANG BOON WHA ;

-    1  (satu) buah kayu blotl ukuran leblh kurang 105 meter ukuran 2 x 2 ;

-    1  (satu) buah tali nilon wama hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm ;

-    1  (satu) buah fall plastik wama kunlng dengan panjang lebih kurang 134 cm ;

-    1  (satu) buah Jas hujan plastik wama biru ;

-    1  (satu)  buah  tall  tambang  terbuat darl  dastlk mama  hljau  dengan  pan|ang

lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) ;
-1(satu) buah topl wama hifam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-    1   (satu)   buah   kartu   NPWP   :   34.593.792.4-626.000   an.   HENDR0  AGUS

pRASErvo ;
Dlkembalikan kepada terdatwa HENDRO AGUS PRASETYO ;

Membebankan blaya perkara kepada Negara ;

hfenlmbang, batiwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum (Requisitolr) Penuntut

tersebut diatas  Penasehat  Hukum  Terdakwa felah  mengajukan  Pembelaan

o]) teTfanggal 07 Junl 2012, yang pada pokoknya Penasehat Hokum Tedakwa

ffiemohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beTkenan memutuskan

Primair :

1.  Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

2.  Menyatakan Terdalowa tldak bersalah ;

3.  Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;

4. Mengeluarkan Terdalowa dart Penahanan ;

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Subsldalr :

-   Apabila Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

berpendapat laln, mohon putusan yang sead[I-adllnya ;

Menlmbang,   bahwa  dlsamplng   Pembelaan   Penasehat  Hukum  Terdakwa

tersebut diatas  dipersidangan  Terdakwa juga telah  mengajukan  pembelaan  sendiri

dengan dltu]ls tangan tortanggal 7 Juni 2012,  yang pada pokoknya Terdakwa telah

mengakui semua perbuatannya,  merasa beTsalah dan  meyesali perbuafannya serta

bedanji tldak akan mengulangl lagl perbuafannya tersebut ;
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Menimbang,  bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum

Terdakwa dan  Terdalowa tersebut dlatas  Penuntut  Umum telah  mengajukan  Replik

tertanggal   13  Juni  2012,  yang  pada  pokoknya  Penuntut  Umum  mohon  kepada

Majells Hakim agar menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan

selanjutnya  Penuntut  Umum  menyatakan  tetap  pada  TurrfuJtan  Hukumnya  tersebut

diatas :

Menlmbang,  bahwa selanjutnya atas F`epllk Penuntut umun tersebut dlatas

Penasehat  Hukum  Terdakwa   telah  mengajukan  Duplik secara  lisan dipersidangan

yang   pada   pokoknya   Penasehat   Hukum   Terdakwa      menyatakan   tetap   pada
Pembelaannya tersebut diatas ;

Menlmbang,  bahwa  adapun  lsl  selengkapnya  darl  Tuntutan  HLikum,  ReplIt

Penuntut   Umum,   dan   Pembelaan   Penasehat   Hukum   Terdakwa   dan   Terdakwa

fersebut dfatas adalah sebagalmana yang tenTiuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

peTkara  ini dan  untuk menyingkat uraian  putusan  ini  dianggap telah termuat dalam

putusan inl ;

Menlmbang,   bahwa   selanjutnya   dlpersjdangan   telah   tedadi   peristtwa   -

\\`'''r:,::kasaay:npgerk=r:::,:ydaanteu':thukt:rt:;:n;=:a:,£n::Pee::'na,mdfu¥¢¥k;ca=
I - hal sebagaimana yang temuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

I:?`\

;`J,\,;i
s```J..` -,-..``.+      ,,

Menlmbang,  bah\^ra  sefartyutnya  daTI  Tuntutan  Hukum  Penuntut  Umum  dan

Pembefaan   Penasehat   Hokum   Terdakwa   tersebut   diatas,   Majelis   Hakim   akan

membuktlkan : Apakah Terdakwa tersebut telah terbuktl secara sah dan meyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut

Umum dldalam surat dakwaannya tersebut dlatas ataukah tldak ;

Menlmbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdak\ve tersebut

telah   terbukti   secara   sah   dan   meyakinkan   bersalah   mefakukan   tindak   pidana

sebagalmana  yang  dldalowakan  oleli  Penuntut  Umum  dldalam  surat  dakwaannya

fersebut diatas,  maka  semila  unsur  pasal  yang  didakwafan  oleh  Penuntut  Umum

kepada Terdalowa tersebut harus terpenuhl ada pada perbuatan Terdalowra ;

Meninbang, bahwa selan]utriya Penuntut umum didalam surat dakwaannya
telah membuat dakwaan yang berb®rifuk GabLingan / Komblnaei,  oleh  karena fu

Majelis   Haklm   akan   memperfrobangkan  dakwaan   manakah  yang  telah  ferbuktl

dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
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Menimbang,  bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan  dakwaan yang

dlbuat dalam bentuk Gabungan / Komblnasl tersebut didakwa telah melakukan tlndak

pidana sebagai berikut :

KESATU :

Primalr :

Pasal 340 KUHP ;

Subsldlair :

Pasal 338 KUHP ;

Dan

KEDUA :

Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang   RI   Nomor  23  Tahun  2002  Tentang

Perlindungan Anak ;

Dan

KETIGA :

Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang,   bahwa  selanjutnya  oleh   karena   surat  dakwaan   Penuntut

mum  tersebut  diatas  dibuat  dalam  bentuk  Gabungan  /  Kombinasi,  maka  Majelis

akim  akan  memperdmbangkan dakwaan  Kesafu  Prinalr Penuntut UmuJm tersebut

i;€'  teriebih  dahulu  dengan  ketentuan:  Apabila  dakwaan  Kesatu  Primair tersebut tidak
terbuktl dllakukan  oleh Terdalowa  baru kemudlan akan dlbuktlkan / dipertimbangkan

dalowaan Penutut Umum selanjutnya ;

Menlmbang,  bahwa  selanjutnya  Terdalona  sesual  dengan  da)owaan  KesaFfu

Primair Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

dan dlancam dalam pasal 340 KUHP ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   unsur  -  unsur  darl   pacal   340   KUHP

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Efarang s]apa ;

2. Dengan s®ngaja ;

3. Dan d®ngan roncana torleblh dariulu m®rampas fryawa orang laln ;
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Ad.1. Unsur  Bararid Sjaca ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Barang  Siapa  menurut  hukum

pidana  pada  azasnya  adalah  menunjuk  pada  Subyek  Hukum  yaitu  Orang  selaku

pendukung  Hak  dan  Kewajiban.  Dan yang  dinakend  dengan  Orang edaleh  Setiap
Orang  yang  disangka  atau  didakvra  telah  melakukan  tindak  pidana,  dimana  oTang

yang   disangka   afau   didalowa  telah   melakukan   tindak   pidana   tersebut   mampu
mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   apabjla   unsur   pertana   Barang   Siapa

tersebut  diatas  dihubungkan  dengan  fakta  -  fakta  yang  terungkap  dipersidangan

bahwa  Pemuntut umum  tefah mengajukan  terdakwa  HENDRO  AGUS  PRASETYO

Ale   ARIS   Bin   BAMBANG   SLJGIANTO   dipersidangan   dengan   didalowa   telah

melakukan tindak pidana sebagaimama diuraikan didalam surat dalowaannya tersebut

diatas ;

Meninbang,   bahwa  selariutnya  sefefah  Majelis  Hakim  menanyakan  dan

mencocokkan   ldentitas   terdalowa   HENDRO   AGUS   PRASETYO   Ale   ARIS   Bin

AMBANG  SuGIANTO  dengan  ldentitas Terdakv\ra yang fercantum  didalani  sure(

kwaannya  Penuntut Umum tersebut diatas, temyata  ldentitas terdalowa HENBFro

GuS  fraASETYO  Ate  ARIS Bin  BAMBAhlG  SLJCIANTO  tersebut  edalah  cocok

dan   sama   semiia   dengan   ldentitas   Terdakwa   yang   tercantum   didalam   surat

dakwaannya Penuntut Umum tersebut. Dan  berdasarican hal fersebut make menurut

pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan mengenai ldentitas Terdelowa tersebut

(error in persona) ;

Menimbang,    bahwa    disamping    hal    tersebut    diatas   terTryafa    menuiut

pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan, terdakwa
HEhf"=O ACuS PRASETYO Ale ARrs B!n BAMBA«G SUGIANTO tersebut telah

dewasa,   sehat  jasmani  dan   rohani,   serta  tidak  berada  dibawah   pengampuan,

sehingga   terdakwa   HENDR0   AGuS   PRASETYO   Ate   ARrs   Bin   BANBAhEC

SUGIANT0        tersebut        menurut        pendapat        Majelis        Hakim        mampu

mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   hal   -   hal   yang  tel@h   dipertimbangkan

tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur perfama Barang Siapa

irri tefah teTpenuhi ada pada djri terdak\ra HENDRO  AOuS  PRASETYO Ale  ARIS

Bin BAMBANC SuGIANTO ;
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Menjmbang, bahwa dart rumusan pasal 340 KUHP, Pembuat undang-undang

menempatkan unsur "Dengan sengaja" di depan unsur merampas nyawa orang lain ;

Menimbang,  bahwa selanjutnya dalam penjelasan  pacal 340 KUHP oleh  R.

Soesilo  dijelaskan  bahwa  :  sengaja/opzct yang temuat sebagai  unsur dalam delik

Pembunuhan  (338  KUHP),  termasuk thgkafan,  sengaja  sebagai  makna  (opzet als

oogenerd) karena akibat peTbuatan merupakan motif ufama sj Pembuat. Sedangkan

yang  dikemukakan  oleh  VOS  yang  menyatakan  sengaja  sebagai  maksud,  apabila
Pembuat menghendaki akibat perbuatannya ;

Menimbang,   bahwa   dalam   Doktrin   Hukum   Pidana   pengertian   "Dengan

sengaja" dikenal 2 (dua) teori yaitu :

1.      Theori kehendak  artinya perbuatan tersebut benar-benar dikchendaki ;

2.      Theori  Pengetahuan  artinya  si  Pelaku  tidak  harms  menghendaki  perbuatan

tersebut tetapi oukup apabila ia mengefahui akibatnya ;

§elanjutnya  dalam  praktek  peradilan  diantara  kedua  teori  tersebut,  temyata  teori
ngetahuan  ovoorstelling  Theori)  dipandeng  lebih  memuaskam,  derrikian menunit

f. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan perdmbangan apa yang dikehendaki tenfu

etahui, dan ape yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

adi  seseorang  dapat  dikafakan  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  menurut

Memori Van Toelichting (MVT) yang juga dianutnya olch Dolctrin dan Jurisprudensi

yaitu  apabila  si  Pembuat menghendaki  perbuatan yang dilakukan,  seha menyedari
akan akibat dari perbuatan itu :

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   Majelis   Hakim   akan   mempeftimbangkan

Unsur Dengan Sengaja tersebut diatas ;

Menimbang, bah\ra berdasarkan falcta - fakta yang terungkap dipersidangan

yaitu dari keterangan Saksi - Saksi, kcterangan Terdakwa dan barang - barang bukti

yang  diaujkan  dipersidangan  dalam  kaftan  dan  hubungannya  antara  yang  satu
dengan yang lainnya telah terungkap falfa -falcta hukum sebagai berikut :
-   Bchwa terdckvra pekeriaamya adalah sebagai tukang bangunan ;

-   Bahwa awal mulanya Terdalowa  kenal dengan  korban WATI  SETIAWATI Als TIA

karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yakni Saksi S[amct ;
•   Bahwa   Terdakwa   setelah   lebaran   fahun   2011    disuruh   oleh   koTban   WATI

SETIAWATI  Als  TIA  untuk  memasang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik

korban WATI SETIAWATI Als TIA ;
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-   Bahwa  dalam  memacang  keramik  dapur  dan  kamar  mandi  milik  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut, Terdakwa mendapat upah Rp.18.000.-/ meter dan

kemudian  disepakati  dengan  perianjian  borongan  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima

juta rupiah) ;
-    Bahwa korban WATI SETIAWATI Als TIA yang membeli keramik ;

-   Bahwa unti[k menyslesaikan pekeriaan tersebut membutuhkan waktu ± 1  bulan 15

hari dan sudan dibelikan 3 kotak keramik :
-   Bahwa Terdakwa sudan  menjalankan pekeriaennya rnemasang keramik tersebut

selama ± 4 bulan totapi pekeriaannya tersebut belum selesai - selesai ;
-   Bahwa Terdalonra sudah menjalankan pekecaannya  memasang  keramik tersebut

selama ± 4 bulan tetapi pekeriaannya tersebut belum se]esai - selesai ;
-   bahwa Terdakvra ada mengambil keramik milik kohan WATI SETIAWATI Ale TIA,

namun  Terdakwa  tidak  meminta  izin  kepada  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

sebanyak 4 kotak ;
-   Bahwa    pada  hari  Sabtu,  tanggal  12  Nopember  2011,  sekira  pukul  16.00  Wib.

korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  menuju  ke  rumah  baru  di  penimahan  Nenr

Orland  jalan   Bukit  Senang  Tg.   Balai  Karimun  dengan  menggunakan  sepeda

\    motoI';
Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memasang keramik ITerdalowa memasang

keramjk tersebut sudah memakan walchi kurang lebih 4 bulan fetapi belum selesal

7)  selesai),   korban   WATI   SETIAWATI   Ale  TIA   marahrmarah   dengan   TerdaJowa
karerra pekehaan belum selesaiselesai dan keiamik banyak yang hilang, sehingga
Terdatwa  emosi,  lalu  Terdakwa  mengambil  kayu  kemudian  Terdakwa  pukulkan

pada korban WATI SETIAWATI Als TIA ke bagian punggungnya, kemudian kofban
WATI  SETIAWATI Als TIA teriatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap,

namun korban WATI SETIAWATI Als TIA tidak langsung mati dan kondisi korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  hanya  lemas  soja  kemudian  Terdakwa  keluar  dari

kamar mandi sambil melihat kondisi kcirban WATI SETIAWAT} Ale TIA yang masih

tengkurap   dan   kurang   lebih   2   (dua)   menit  Terdakwa   melihat   korban   WATI

SETIAWATI Als TIA mau beTdiri lalu Terdak`ra memukul kembaLi  pundak korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sehingga  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA teriatuh

dilantai kamar mandi dalam posisj tengkurap lalu kayu teTsebut lendatowa letattkan

di sebelah luar kamar mandi dan pada saat korban WATI SETIAWATI Als TIA mau

berdiri  dalam  pceisi  kedua  lutut  kofoan  WATI  SETIAWATI  Ale  TIA  menyentuh

lantai  kamar  mandi  lalu  Terdakwa  langsung  menarik  kerah  baju  korban  WATI

SETIAWATI Als TIA dart aTah belakang dengan sekuat-kuatnya sehingga kochan

WATI  SETIAWATI Als TIA lemas,  dan saat Terdakwa melepaskan tarikan kerah

baju teTsebiit tothan WATI SETIAWATI Ate TIA langsung teriatuh ke lantai kamar

mandi dalam  posisi telungkup dan selanjutnya Terdakwa  langsung  keluar rumah
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untuk   mencari   tali   dan   Terdalowa   dapati   di   sebelah   rumah   korban   WATI

SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  setelah  Terdakwa  mendapatkan  1   (satu)  tali  nilon  wama  hijau  dengan

ukuran  panjang  kurang  lebih  82  (delapan  puluh  dua)  CM  dan  1  (satu)  utas  tall

plastik wama kuning dengan panjang kurang lebih  134 (seratus tiga puluh empat)
CM kemudian fall fersebut Terdakwa gunckan untuk mencekik leher korban WATI

SETIAWATI   Als   TIA   sefama   kurang   lebih    10   menit   hingga   korban   WATI

SETIAWATI   Ale   TIA   tidak   bergerak   lagi   kemudian   Tedahaa   me!apaekan

jeratannya  dan tubuh  korban WATI  SETIAWATI Als TIA jatuh  kearah  bak mandi
dengan posisj tepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air sedangkan badan

dan kakinya berada diluar bak mandi, selanjutnya untuk memastikan korban WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut mati  kemudian  Tedatwa  merindih pundek korban

WATI   SETIAWATI  Als  TIA  tersebut  dengan  ember  yang  terlebih  dahulu  diisi

dengan semen dan pecahan keTamik schingga kepala korban WATI  SETIAWATI

Als TIA tenggelam di air, dengan tujuan   agar korban WATI  SETIAWATI Als TIA

benar - benar matt ;
•   Bahwa  setelah  menghabisi  nyawa  korban  WATI  seTIAWATI  Als  TIA  kemudfan

Terdak`ra  lengsung mengambil tas milik korben WATI  SETIAWATI Ais TIA yang

berada  di  fantaj  pintu  kamar  mandi,  lalu  Terdalowa  mengambil  dompet  korban

WATI  SETIAWATI  Als  TIA tersebut  yang  berisi  uang  tunai  sebesar Rp.70.COO,-

(tujuh  puluh  ribu  rupiah),  dan  uang    Singapura  sebesar S  Singapura  41  (empat

puluh satu dolar singapore),  dan  Terdalowa jnga  mengambil  Hp  merek samsung
milik korban WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa  kemudian  tas  dan  dompet  korban  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  Terdalowa

buang  ke  atas  plafon   rumah  kemudian  Terdakwa  melihat  kunci  honda  yang

tehetak  di  meja  dapur  kemudian  Terdalama  langsung  mengambil  kunci  motor

honda tersebut den membawa sepeda motor merek VARIO Techno milik korban

WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Bahwa pada saat Terdalora menguasai Handphone merek samsung type S3600i

casing wama Silver milik korean WATI SETIAWATI Als TIA tersebut,  Handphone

tersebut  ada   yang   menghubungi   kemudian   Terdakwa   terima,   temyata   yang

menghubungi handphone tersebut adalah WINSON Als WINSEN anaknya kofoan

WATI SETIAWATI Als TIA ;

-   Batwra  selanjutnya  Terdak`ma  menjemput  korban  WINSON  Als WINSEN  sekitar

maghrib   dirumah   lamanya   korban  WATI   SETIAWATI   Als  TIA   di   perumahan

Sidorojo ;
-   Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN kemudian

Tedakwa membawa WINSON Ale WINSEN untul( berputar-putar  dengan sepeda

motor Vario sambil berfil(ir mau diapakan anak ini melalui daerah Lubuk Semut lalu
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ke  Sei Ayam  selanjutnya  Terdakwa  membawanya  ke  arah  Kapling,  dan  setelah

beTeda  di  Kapling,  Terdakwa  menuju  ke jalan  pendakian  sebetah  gereja  HKBP

teriis  ke jalan  Bukit Tiung,  dan  dari  Bukit Tiung  kemudian  Terdakwa  arahkan  ke

Bukit   Senang,   setelah   itu   Terdatwa   kembali   lagi   ke   rumah   torban   VVATr

SETIAWATI   Ale   TIA   dirumah   lamanya   di   Sidorejo   afas   permintaen   korban

VVINSON   Als  WINSEN,   karena   saat   itu   kofroan   WINSON   Ale  WINSEN   ingin

membuang air besar, dan saat Terdakwa membawa koTban WINSON Ale WINSEN

untuk berjalan memang ada orang lain yang mengefahuinya yaitu an©k-amak yang

namanya  Terdakwa  tidak  tahu,  dan  pada  saat  itu  anak-anak  tersebut  sempat

memanggil     nama     korban    WINSON     Als    WINSEN    tapi    Terdakwa    tidak

mengenalnya ;
-   Bahwa selanjutnya Terdakv`ra bersama WrNSON naik motor kditing kofa lagi dan

selama  perjalanan  tersebut WINSON terus  menanyakan  keberadaan  ibunya  lalu

Terdalonra   membawa kofban WINSCh`I Als WINSEN ke tempat kost Terdakwa di

kost Mjra  kamar  nomor 303  Ianfai  3  (tiga)  Puakang  Tg.  Balai  Karimun  lalu  pada

saat itu Terdakwa me]ihat korban WINSON Als WINSEN mau peTgi dan Terdakwa

takut  kalau  korban  WINSON Als  WINSEN  pergi  ke tempat  rumah  bannya  dan

mcogctahui battwa  founya sudan trminggal dunfa  dibunuh  oleh  Terdakwa]  oleh

karena itu Terdakwa kemudfan menghabisi nyawa koTban WINSON Als W[NSEN

agar perbuatan Terdalowa membunuh ibunya tersebut tidal dikctahai \Athson ;
-   Bahwa   Terdakwa menghabisi nyawa korban WINSON Ais WINSEN dengan cara

rferdakwa rnemasckhan celama pendek ke kepafa korban WINSON Ais WINSEN

dari  arah  belakeng  sambil  merariknya  hingga  korban  WINSON  Als  WINSEN

teriatuh di lantai dalam posisi tengkurap dan Terdatenra masin tefap mertarik celan@

yang  ada di  kepala  korban WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri dimana
seat   j{u   k®rban   WINSot`l   Als   WINSEN    meronfa-ronfa    sambil    melakukan

perlawanan sehingga muka korban WINSON Als WINSEN terbentur di lantai ;
-    Bahwa  setelah  korban  WINSON  Als  WINSEN  tak  bergenatt  lagi,  tatu  TerdaFkwa

mengambil tali tambang  di  kamar mandi  yang jaraknya  2  (dua)  meter   kemudien

Terdaloura Lilillcan fati fefsebut ke leher kofoan VVINSON Ais WINSEN kemudian tall

tersebut  Terdatonra  ikat  lagi  ke  bagfan  kedua  belah  kaki  dengan  care  terlebih

dahulu  merrekuk  kedua  kaki  korban  WINSON  Als  \MNSEN  tersebut  ke  arah

belakang dan selanjutnya simpul ikatan terakhir di bagian kedue kaki ;
-   Bahafa matsnd ttryuan Terdakvra mengikat korban WINSON Als WINSEN dengan

mempengunafan tall tambang yaitu rencana Terdalowa mau dibuang dan kemudian

Terdalowa langsung pergi dengan menggunak@n sepeda motor nwhk koFban WATI

SETIAWATI Als TIA untuk membeli kantong plastik wama hitam yang bermotif love

di tofro yang terfetek di eekifer toko buah Luky Cake Pual{ang Tg.  Balai Karimun

dan   kemudian      korhan   WINSON   Als   WINSEN   Terdakwa   bungkus   dengan
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mempergunakan   jas   hujan   wama   biru   dan   kemudian   Terdakwa   masukkan

kedalam kantong plastik bemotif love  tersebut ;
-   Bahwa setelah jasad korban WINSON Als WINSEN dimasukan kedalam kantong

plastik  bermotif love   tersebut  kemudian  Terdalcma  langsung  meninggalkan kost
Rima dengan mengunci kamar,  dan saat itu setelah waktu shalat lsya Terdalowa

mengambil   faptop   dan    handphone   kemudian    pergi   menuju   tompat   Saksi

SUTRISNO yang  bereda di Bukit Tiung Tg.  Balai  Karimun dengan menggunakan

sepeda  motor  Vario  dengan  Nopol  BP  2932  KO  untuk  menftykan  laptap  dan

handphone  lalu  Terdakwa  pergi  ke  rumah  korban  WATI  SETIAWATI  Als TIA  di

Sidorejo dan sesampainya disana Terdalowa langsung menutup pintu besi depan

rumah  dan  kemudian  Terdakwa  kembali   ke  tempat  kost  Rlma  dan   saat  itu

Terdalowa  bertemu  Sakei  SuNARTl,   namun  Terdakwa  tidak  membarwa  Saksi

SUNARTl  kedalam  kost  melainkan  Terdakwa  membawa  ketempat  rumah  Saksi

SUTRISN0   untck   mengambil   laptop   dan   handphone   dengan   menggunaken

sepeda motor milik Saksi SuNARTI, Ialu laptop dan handphone di bawa Terdakwa

menuju hotel 88 Tg. Bafai karimun bersama Sakei SUNARTI ;
-   Bahwa  Terdakwa  pada  tanggal   13   Nopember  2011,   sekira   pukul  05.00  \^/ib

Terdalowa  pengi  bersama  Saksi  SUNARTI  dengan  menggunakan  sepeda  motor

aksi  SUNARTl  ke  kost  Terdakwa  untuk  rnengambil  motor  Vario  milik  korban

ATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Saksi SUNARTl pergi sedangkan llEndakwa

ngsung   membawa   motor   Vario   milik   korban   WATI   SETIAWATI   Als   TIA

•  .`= -...-::`i,4,kepeTkiran  di  Pelabuhan  dan  kemudian  Terdak\ma  meninggalkan  sepeda  motor

tersebut dipaTkiran  Pefabuhan  begrfu saja selanjutnya Terdakwa  meminta tolong

kepada  Saksi  SUNARTl  untuk menjemput Terdakwa di depan  hotel  Holiday dan

kemudian Terdakwa bersama Saksi SUNARTI kembali ke hotel ee ;
-   Bahwa  Terdak`ca  menyerahkan  laptop  dan  handphone  merk  N97  wama  merah

dan   handphone  merk   Samsung  wama  silver  kepada   Saksi   SUNARTl   untuk

dijualkan  dan  Hp  merek   Samsung type  S3600i  casing  wama  silver laku teriual

seharga Rp.350.000,- ;
-   Bahwa Terdalova peda tanggal  13 Nopember 2011,  sekira pukul  13.30 wib.  pergi

mengambil  kamar  dipenginapan  di  Wisma  indah  di  jalan  Nusantara  Tg.   Balai

Karimun kamar 204 dan kemudian peda hari Senin, tanggal  14 Nopenber 2011,

sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa pindah kamar Wisma lndah ke kamar nomor 101

dan kenudian pada Selasa, tanggal 15 nopember 2011  Terdakwa ditangkap oleh

pihak kepolisian ;
-   Bahwa  benar  Terdakwa  telah  mengamhil  Handphone  dan  laptop  milik  kohan

dengan  maksud  untuk  dijual  dan  uangnya  akan  digunakan  untuk  ongkos  pergi

melarikan dirt keluar dari Karimun ;

-   Bahwa Terdalowa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dari  fakea  -  fakia  hukum  tersebut  diatas

maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011, sekira

pukul   13.30   WIB.,   Terdakv`ra   bekerja   sebagai   buruh   bangunan   dirumah   WATI

SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland JaLan Bukit Senang Kefurahan Lubuk

Semut   Kecamatan   Karimun   Kabupaten   Karimun   dan   pada   saat  itu   Terdalowa

bedeengkar mulut dengan WATI SETIAWATI Ats TIA dikafenakan WATI SETIAWATI

Als   TIA   kesal   dengan   Terdakwa   yang    lambat   dalam   melakukan    pekeriaan

pemasangan  k®ramik  rLlmah WATI  SETIAWATI  AIs TIA,  karena Terdak`ra merasa
kesal,  maka  Terdakwa  merencanckan  akan  menghabisi  nyawa  WATI  SETIAWATI

Ale  TIA,  lalu  Tedalowa  menuju  kamar  mandi  Tunah  dan  Terdalowa  membasuh

mukanya,  kemudian  sekira  pukul  16.30 WIB  pada  saat WATI  SETIAWATI  Als  TIA

sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdalowa langsung mengambil 1  (sate)

buah  kayu  broti  ukuran  ±  105  meter  yang  berada  ±  2  (due)  mcter didepan  pintu

hamar mandi, dan Tedakwa memukul pLrfek WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1

(satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als
TIA  teriatuh  di  lantai  kamar  mandi  dabm  posisi  tengkurap,  kemudfan  Terdalonra

keluar dart  kamar  mandi  sambil  mengamati  WATI  SETIAWATI  Als TIA  yang  pada

fu  dafam  kondisi  lemas  akibat  putufan  Terdalowa.  Sckira  ±  2  (dua)  menit

udian Terdalowa melihat WATI SETIAWATI Als TIA hendak berdiri, dan Terdalowa

bali  memukulkan  kayu  broti  ke  pundak WATI  SETIAWATI  Als  TIA  sehanyak  1

i)  kali  sehingga WATI  SETIAWATI  Als TIA teriatuh  lagi  ke  fantai  kamar mandi
`dalarn  posisi  tengkuiap  dan  tidak sadaFkan  diri,  falu  kayu  broti tersebut Terdalowa

letaklran diluar kamar mandi.  Kemudjan pada saat WATI  SETIAWATI Ale TIA sadar

dan   berusaha   untuk   bangun,   Terdalowa   langsung   menarik   kerah   baju   WATI

SETIAWATI  Als TIA dart  arah  belakang  hingga WATI  SETIAWATI Als TIA tercekik

dan  tidal{ sadaTkan  diri.  Kemudian  Terdatwa  berencana  untuk  menghabisi  nyawa

WATI SETIAWATI Als TIA fersebut dengan care mencekiknya lalu Terdalowa keluar

rumah mencari tali dan Terdakwa mendapathan  1  (satu)  utas tali rriton wama hijau

dengan  panjang  ± 82  (delapan  puluh dua)  centimeter dan  1  (satu)  utas tali palstik

wama  kuning  dengan  panjang  ±  134  (eeTatus  tiga  puluh  empat)  centimeter,  Ialu

Terdakwa  kembe«  kekamar  mandi  dan  Terdalowa  kemudian  menjerat  leher WATI

SETIAWATI  Als  TIA  dengan  2  (due)  utas  tali  teTsebut  dart  arah  belakang  VVATI

SETIAWATI Ab TIA, peda saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA,

WATI SETIAVVATI Als TIA tsrsebtit sadaT dan beTusaha untuk berdjri sambil menjerit.

namun Terdalonra kemudian menarik kuatkuat talj yang sudah dililitkan di leher WATI

SETIAWATI   Als   TIA   tersebut   selama   ±   15   (lima   belae)   menit   hingga   WATI

SETIAWATI  Ais TIA tidak  beTgerak  lagi,  lalu Terdalowa melepaskan jeratannya dan

tubuli  WATI  SE"AWATI  Ale  TIA    jatuh  kcarah  bek  mandi  dengan  posisi  kepala

masuk kedalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada diluar
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bak  mandi,  dan  untuk  memastikan  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  tersebut  meninggal

dunia lalu Terdalowa mengambil ember bekas tempat cat yang terlebih dahulu telah

diisi dengan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandj, dan

kemudian ember bekas tempat cat yang berisi semen dan pecahan keramik tersebut

kemudian  Terdalowa  tindihkanflefakkan  diatas  pundak  WATI  SETIAWATI  Als  TIA

sehingga kepala WATI  SETIAWATI Als TIA tenggelam dan masuk kedalam air bak

mandi,  dan  kaki  WATI  SETIAWATI  Ale  TIA jinjit  diluar  bak  mandi  sehingga  WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut benar - benar telah mati ;

Menimbang.  bah\ra  selanjutnya  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka

dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdalowa yang memukul pundak Wati Setiawati

dengan  kayu  broti  dan  menjerat/rrienccki'k  leher Watt  Setiawat  dengan  fall    lebih

kurang  15  (lima  belas)  menit hingga WATI  SETIAWATI Als TIA tidak bergerak lagi,

lalu Terdalara  metepasken jerafamya dan tubuh WATI  SETIAWATI Als TIA   jatuh

keanh bak mandi dengan posisi kepala masuk kedafam bak mandi yang  berisi air,

sedangkan  badan dan  kaki bereda diluar bck mandi,  dan untuk rnemastkan WATI

SETIAWATI  Als  TIA  tersebut  meninggal  dunia  lalu  Terdakwa  mengambil  ember

fempat  cat  yang  terlebjh  dahulu  telch  diisi  dengan  seiTlen  dan  pecahan

ik  yang  berada  disamping  kamar  mandi,  dan  ember bekas tempat cat yang

:i;#
an     semen     dan     pecahan     keramik     tersebut     kemudian     Terdakwa
annetakkan  diatas  pundak WATI  SETIAWATI Als TIA sehingga  kepala WATI

`§frlAWATI Ale TIA fenggelam dan  masuk kedafam air bak mandi,  dan  kaki WATl
:,,€_...;`3,tprl I.lvTnl .  .llo   I .r`  `ti..=}g5lqlu  vtlu  ..[aouT`  n5vt]]ali.  au   van  .iitluvl,  uau  ^ar`|  vvAi I`~~  SETIAWATI  Ale  TIA  jjnjjt  diluar  bak  mandi  sehingga  WATI   SETIAWATI  Als  TIA

tersebut  benar  -  benar  telah  mati,  adalah  Suafu  kes®ngataan  yang  dinzitikan

d®ngan maksud unfuk m®hohllangkall nyawa Wati Setiawati. n]at dan k®hendak
terscbut  dinnludfan  dan  dtttijufan  langsung  topade  Wdi  Setiawati,  dan
Terdalonra  dengan  eadar  memp¢ngunafan  kesempatannya  untuk  m®rampae
nyawa korhan Watr Sedawat! torsebut ;

Menimbang,   bahwa   berdasaTkan   hal  -  hal   yang   telah   dipertimbangkan

tepsebut  diatas  maka  menurut  pendapat  Majelis   Hakim   unsur  kedua  "   Dengan

sengaja " ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdalowa ;

Ad. 3. Uneur hah Dencan r¢ncana terfchll` dahulu rnoramDas nva\Ara orang lain ;

Menimbang, bahwa pasal 340 pembunuhan dengan berencana adafah suatu
bentuk  khusus  dart  pembunuhan  dengan  sengaja,  undang-undang  menghendaki

suatu keedaan jima yang istimerra pada si pelaku : yang dinamakan "dengon rencana

lebih dehulu" oleh karenanyaL uritulk "dengan rerrana lebih dahulLr a.ipeTlckan "saat
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pikiran  dengan  tenang  dan  berpikir  dengan  tenang"  untuk  ini  sudan  cukup  jika
sipelaku  berpikir sebentar saja  sebelilm  atau  pada  waktu  ia  melakukan  kejahatan

sehingga  ia menyadari apa yang dilakukannya  (  hal  128   hukum  pjdana  I  karangan

Mr J.M, Van Bemmelen. cetakan pertama desember 1948 penerbitan Indonesia pada

bina cipta) ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   berdasarkan   uraian   tersebut   diatas

apabila kemudian dikaitkan dengan fakia -fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa setelah Terdak`ma memukul pundck WATI SETIAVVATI Ale TIA dengan kayu

broti, WATI SETIAWATI Als TIA belum meninggal,  melainkan WATI SETIAWATI Als

TIA hanya lemas dan tidak cadarkan  diri ®jngsan),  namun  melthat keadaan WATI

SETIAWATI   Als   TIA  tersebut   Terdalowa   bukaTinya   meninggalkannya   melainkan

Terdakwa  justru   mencari  tali   diluar  rumah   dan   dengan  tali  tersebut  kemudian

Terdakwa   mencekik   leher   WATI   SETIAWATI   Als   TIA   tersebut   hingga   WATI

SETIAWATI  Ale  TIA  tidalt  bergeral{  Iagi/rrrati  kemudian  untuk  memastikan  WATI

SETIAWATI Als TIA tersebut mati kemudian Terdalowa masih menindih pundak WATI

SETIAWATI  Ale  TIA  yang  sudah  tidak  bepgerak  tefsebut  dengan  menggunakan

ember yang  terlebih  dahulu  diisi  dengan  semen  dan  pecahan  keramik  sehingga
i kepala WATI SETIAWATI Ale TIA tersebut teTbenam dan masuk kedalam air

n akhimya WATI SETIAWATI Als TIA benar - benar telah mati ;

Menimbang,  bah\Ara  selanjutnya  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  diatas

maka dapat disimpulkan :

Bah`ra   ada   tenggang   waktu   yang   cukup   lama   bagi   Terdalowa   untuk   berpikir

bagaimana cara menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA tersebut yakni dengan

care  mencekk  leher  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dengan  menggumakan  tali  yang

Terdakwa dapatkan didepan  rumah WATI  SETIAWATI Als TIA.  Hal ini membuktikan

bah\ra Terdalowa dafam merampas nyawa WATI SETIAWATI Als TIA telah dipjkirkan

terlebih  dahulu  Apakah  membunuh  ataukah  tidak.   Hal  ini  dapat  terlihat  adanya

keadaan  hati  Terdalon/a  untut  melakukan  pembunuhan,  \ralaupun  keputusan  hat

untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelakeanaannys.

Meninbang,  bahwa  sefanjutnya  dari  fakta  yang  terunglcap  dipersidangan,

bahwa  setelah  Terdalowa  inerampas  nyawa WATI  SETIAWATI  Ale  TIA,  Terdakwa

juga  merampas  nyawa  WINSON  Ais  WINSEN  yang  merupakan  anak  dad  WATI
SETIAWATI Als TIA dengan cal.a Terdalenra menjemput WINSON Als WINSEN yang

berada di perumahan  Sidorqo blok F nomor 2 dengan  menggunakan  1  (catu)  unit

sepeda  motor merek  Vario  Techno  dengan  nomor  polisi  BP  2932  KO  milik WATI

SETIAWATI Ale TIA lalu Terdakvra membawa WINSON Als WINSEN beaputarLpufar
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dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO, karena

Tedak\ra  khanratir  WINSON  Ale  WINSEN  mengetahui  perbuatan  Terdakwa  yang

telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA,  kemudian Terdalowa  membawa

WINSON Als WINSEN ke tempat kos Terdelowra yang berada di Befakang Discrfeque

Bravo  Puakang  Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun  kamar kos  nomor 303 di

lanfai  3,  dan farena WINSON Ais WJNSEN terms menerus menanyakan  mamanya

serta  meminta  Terdakwa  agar mengantarkan  WINSON  Als WINSEN  ke  mamanya,

sehingga Terdalowa merencanakan akan menghabisi nya`ra WLNSON Als WINSEN.

Kemudian  sekitar  pukul  20.00  Wib.  pada  saat  WINSON  Als  WINSEN  mengambil

kunci  sepeda  motor  dan  hendak  beriafan  keluar  kamar  kce,  Terdalowa  langsung

mengambil   1   (satu)  biiah  oelana  pendek  wama  caklat  merek  Blue  Tome,  dan

Terdakwa  kemudian  memasukfan  celana pendek tersebut ke kepefa WINSch\l AIs

WINSEN   dari   arah   belakang  sambil   menariknya   hingga  WINSON  Ale  WINSEN

terfetuh  dilarfei,  dan  ltndarfura  masih  tetap  menarik  celana  yang  eta  di  kepala

WINSON  Als  WINSEN  dari  arah  samping  kiri,  sedangkan  WINSON  Als  WINSEN

terms  meronta-ronta  sambil  melakukan  pchamanan  sehingga  mule  WINSON  Ais

lNSEN  terbentilr  lantai,  namun  Terdakv`ra  tefap  menarik  celana  yang  berada  di

WINSON Ate VVINSEN  hingga tall celana fersebut mdilit leher WINSON  Als

lNSEN  sambil Terdalowa  menekan  bagjan kepala WINSON Ale WINSEN  kelantai

an lutut kaki kanan Terdalowa berate di pinggang WINSON Ale WINSEN selalria ±

30  (tiga  puluh)  menit hingga WINSON Als WINSEN  tidak bergerak Lagi  .  Kemudian

Tefdek`rira mequju kanar mandi dan  mengambil  1  (satu) buah taJi tambang terbuat

dari plastik wama hijau dengan panjang ± 170 (seratus tujuh puluh) centimeter,  Ialu

Terdakwa  melilitkan  tali  fambang  tersebut  ke  begian  leher WINSCh\I  Ais  WINSEN

sebanyak 2  (dua)  kali dan  kemudian  mengikatkan  ujung tali tersebut ke kedue kaki

WINSON  Ate  WlusEN  dengan  feriebjh  daliulu  metryat  kedua  ltaki  WINSON  Als

WINSEN  kearah  belakang  dan  simpul  it(atan  terakhir  dibagian  kedua  kaki.   Lalu

Terdakwa  peTgi  dengan  menggunakari  1   (Satu)  unit  sepeda  motor  merek  Vario

Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik wam@ hitam

dengan mothe love di tcko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Ba[ai Karimun, dan

kemudien  Terdalowa  kembali  lagi  ke  kamar  kos.  Ialu  fubuh  WINSON  Als  WINSEN

dibungkus dengan jas hujan ptastik wama biru Can kemudian dimasukkan ke dafam

kantong plastik warna hitam dengan motive love tersebut, kemudian tubuh WINSON

Als WINSEN yang telah mati tersebut diletakkan di sudut kamar kos Terdakwa ;

Menimbang,   bah\^ra   selanjutnya  dart  uraian  tersebut  diatae  maka  dapat

disimpulkan  pula  bahwa  dalam  merampas  nyava  WINSON  Als  WINSEN  tersebut

Terdetonra  juga  delan  keadaan sadar dan  setiap  orang  termasck Terdakwa  pasti

akan mengetahui  bahwa  mencekik  leher seseoiang dapat menyebabkan  kematian,
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dan   hal  tersebut  secara  sadar  dilakukan  oleh  Terdakwa,  yakni  mencekik  leher

WINSohl  Ais WINSEN  dengan  menggunakan  1  (satu)  buah  celana  pendek wama

coklat merek Blue Tome dan  1  (satu)  buah tali tambang terbuat dari  plastik wama

hjjau   dengan   panjang   ±   170   (seratus   tujuh   puluh)   centimetsrr   Hal   fersebut

menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukannya ;

Menimbang   batwa   sefanjiitnya   sebelum   Terdalowa   menghabisi   nyawa

WINSON  Als WINSEN  terlebih  dahulu  Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN

berputar-putar dengan sepeda motor melck Vario tochno dengan nomor pelisi BP

2932  KO  karena Terdalowa  khawatir WINSON Als WINSEN  mengetahui perbuetan

Terdalowa yang tslah menghabisi nya\ra WATI SETIAWATI Ate TIA, sehingga telah

ada   tenggang   wathJ   yang   cukup   lama   bagi   Terdalowa   untuk   berpikir   apakah

membunuh   W]NSON   Ale  WINSEN   ataukah   tidak.   Hal   ini   membultikan   bahmra

Terdakwa dalam  merampas nyav\/a WINSON Ais WINSEN talah ado pertimbangan

dan pewhkiran yang femang dan matang, mengapa Tedakwa tidak melarikan diri saja

sctefah merampas nya`ra WATI SETIAWATI Als TIA atau mengapa Terdalowa tidak

membuang  saja  WII`ISON  Ais  WINSEN  disuatu  tempat  yang  janh  schingga  tidak

membunuhnya,  namun  dalam  waktu  yang  cukup  lama Terdakwa  mengambil

utLisan unfuk menghabisi nyenra WINSON Ais WINSEN. Dengan demikien teTlihat

adanya keadaan hati Terdakwa unfuk mefakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  hal  -  hal  yang  telah  dipertimbangl<atn

tersebut diatas  maka  menurut pendapat Medelis  Hakim  unsur ketiga  "  Dan  dengan

rencana ferfebih dahulu merampas nyawa orang lain " ini telah torpenuhui pula ada

pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang,  bahwa selanjutnya oleh kaTena s]emua  unsur pasal 340 KUHP

dakwaan  Kesatu  Primair  Penuntut  Umum  tersebut  diatas  telah  terpenuhi,  make

rnenurut   pendapat   Majelis   Hakim   Terdalowa   telah   ferbukti   secara    sah   dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :" Pembunuhan  b®r®ncana " ;

Menimbang,  bahwa seJanjutnya Oleh  karena Terdalowa felah teTbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana:"Pembunuhan  berencana"

afau     dakwaan   Kesatu   Primalr   Penuntut   Umum   teTsebut  telah   terbukti,   maka

Dakwaan Kesatu Subsidiair Penuntut Umum tidak perLu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang,   bahtra   sctanjutnya   Majelis   Hakim   akan   mempertimbangkan

dakwaan Kedua Penuntut umum ;
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Menimbang,   bahwa   Terdakwa   sesuai   dengan   dakv`raan   Kedua   Penuntut

umum  didakwa  fefah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam

dalam   pasal   80   ayat   (3)   Undang-Undang   RI   Nomor  23   Tahun   2002   Tentang

Perlindungan Anak ;

Menimbang,  bahma  adapun  unsur -  unsur  dan.  pasal  80  ayat  (3)  Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Setlap Orang ;

2. Yang  Melakukan  kck®jaiman,  k®keracan  atau  Ancaman  k®keracan,

atau Ponganjayaan torhadap Anak yang rnengakibatkan mati ;

Ad.1.  uneur SetlaD Orana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasa! 1  butt

a  16  Undang  -  Undang  RI  Nomor 23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan Anak

Orang perseorangan atau Korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang perseorangan

in  hukum  pidana  pada  azasnya  adalah  menunjuk  pada  Subjek  Hukum  }raitti

rang  selaku  pendukung  Hak dan  Kewajiban.  Dan  yang  dimaksud  dengan  Orang

adalah  Sctiap  Orang  yang  disangka  atau  didakmra felah  melakukan tindak  pidana,

dimana orang yang disangka atau didakvra telah  melakukan tindak pidana tersebut

mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya;

Menimhang, bahwa sefrojutnya apabi]a unsur pertama Setiap Orang tersebut

diatas  dihubungkan  dengan  falcta  -  falcta  yang  ferungkap   dipersidangan   bahwa

Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Ate AFrs

Bln  BAMBANG SUGIANTO dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak

pidama sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang,   bahwa  selanjutnya  setelah  Maielis  Hakim  menanyakan  dan

mencocokkan   ldentitas   terdakwa   HENDRO  AGuS   PF`ASETYO   Ale   ARIS   Bin

€ANBANG SU€IAHT0 dengan Jdentitas Terdak"ra yang teroatrfum didalam  surat

dakwaannya Penuntut Umum tersebL]t diafas, temyata  ldentitas terdakwa HENDRO

AGuS  PRASETYO Ale  ARIS Biiri  BAAIBAAle SuelA»TO fersebut adalah  ccok
dan   sama   semua   dengan   ldentitas   Terdakwa   yang   tercantum   dida!am   surat

dckwaennya Penuntut umum tersebut. Dan  berdasarkan hal tersebut maka menurut
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pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan mengenai  ldentitas Terdakma tersebut

(error in persona) ;

Menimbang,    bahwa    disamping    hal    tersebut   diatas   temyafa    menurut

pengamatan    Majelis   Hakim   selama   melakukan   pemeriksaan       dipersidangan,
terdaha  +IE!IDRO  AGuS  PRASETYO  AIS  ARIS  Bin  BA"BANG  SuGIANTO

tersebut  tefah  dowasa,   sehat  jasmani  dan   rohani.   serta  tidak  berada  dibawah

pengampuam,   sehingga  terdakwa  HENDRO  ^GuS  PRASETYO  Ale  ARIS  giv
BAMBAN¢    SuGIANTO    tersebut    menurut    pendapat    Majelis    Hakim    mampu

mempeTtanggundiawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang,   bahora   berdasarkan   hal   -   hal   yang   telah   dberGmbangken

tersebut diatas maka menumut pendapat Majelis Hakim unsur pertama Setiap Orang

ini  telah  teTpenuhi  ada  pada  diri terdakwa  HENDFIO AGUS  PRASETYO  Ale  ARIS

Bin BAMBANG SUGIANTO ;

Ad.2. unsur   dela*ukaqi   kekeiamaii+   kckenelaean   afau   .Ancaeeft    fackeraErm.
atau   Pendaniayaan torhadaD_Anak vami menaaklbatkan mat! :

Meninhang,  bah`ma  unsur  kedua  ini  bersifat  altematif artjnya  tidak  semua

r kedua ini yaitu:  unsur melakukan   kekejaman,  unsur kekerasan   atau   unsur

man kekerasan, afau   unsur pengarriayaan teThadap Anak yang mengakibatfan

\,    'f_     I,(

-ii/:
•.

;1``\

=i'-`'< mati ini harms terpenuhi semua, tetapi cukup salah satu unsur tersebut tefah terbukti

maka  unsur  kedua  ini  dfanggap  telah  terbukti  pula,   mjsalnya   unsur  melakukan

kekejaman,  atau  unsur kekerasan,   atau  unsur ancaman    kekerasan,     atau  unsur

penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati inj telah teTbukti maka iliisur
kedua ini dianggap telah terbukti ;

Meninbang,   bahwa   selanjutnya   yang   dimaksud   dengan   Penganiayaan

adalah   Dengan   sengaja   merucak   kesehatan   orang.   Penganiayaan   bisa  berupa

pemukulan,  penjobakan,  pengirisan,  membiatean  anak  kelaparan,  memberikan  zat,
luka, dan cacat ;

Menimbang,  bahwa sefanjutnya bedasarkan fakta - fakta yang terungkap

di  persidangan,  yaitu  dari  keterangan  Saksi  -  Saksi,  keterangan  Terdakwa,  dan

barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hLibungannys

antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta : bahwa pada hart SabtLi,

fanggal 12 Nopember 2011, sckira pukul 20.00 Wib. berfempat di Kamar Kos Rima

iromor 303 lantai 3 yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan
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Karimun Kabupaten Karimun, Terdalowa telah melakukan kekejaman, kekerasan afau

penganiayaan  terhadap  anak  yakni  WINSON  Ale WINSEN  yang  masih  berusia  11

(sebelas)   tahun   (belum   dewasa)   yang   mengakibatkan   WINSON   Als   WINSEN
tersebut  mati,  yang  dilakukan  oleh  Terdak`ra  dengan  care  :  Terdatma  dengan

menggunakan   1   (satu)   buah   celana   pendek   wama   coklat   merek   Blue   Tome

memasuthan  celama  pendek  tersebut  l{e  kepala  WINSON  Ais  WINSEN  dari  arah

belakang  sambil  menariknya  hingga  WINSON  Als  WINSEN  terjatuh  di  lantai,  dan

Terdakwa masih tetap meiiarik celana yang ada di kepala WINSON Ais WINSEN dart

arah  samping  kiri,  sedangkan  WINSON  Als  WINSEN  terus  rnerontaLronta  sambil

nrdakLifan  peffa`ranan  sehingga  muka  WINSON  Als  WtNSEN  tefoentur  lantai,

namun Terdalowa tetap menarik celana yang bereda di kepala WINSON Ale WINSEN

hingga  tali  cefana  tersebut  meliRE  teher  WINSON  Als  WINSEN  sambil  Terdalowa

menekan   bagian   kepala  WINSON   Als   WINSEN   kelanfai   dan   lutut   kaki   kanan

Terdekera berada di pinggang WtNSON Ais WINSEN selama ± 30 (tiga puluh) menit

sehingga  WINSON  Als  WINSEN  tidak  bergerak  lagL  Bahwa  kemudian  Terdakwa

menuju kekamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah fart tanbang tefbuat dari plastjk

warna  hijau  dengan  panjang  ±  170  (seratus tiljuh  pu!.uh)  centimeter,  Ialu Terdakwa

liifen tall tambeng fersebut ke begian feher WINSON Ale WINSEN sebanyak 2

ua)  kali  dan  mengikat  ujung  taN  tersebut  ke  kedua  kaki  WINSON  Als  WINSEN

engan terlebih dahulu rnelipat kedue kaki WINSON Als WINSEN kearah belakang

an   simpul   d<atan   terakhir   dibagian   kedua   kaki.   Lalu   Terdak\A/a   pergi   dengan

menggunahan 1  (satu) unit sepede motor merck Vario Techno dengan nomor polisi

BP 2932  KO untuk membeli kantong plastik wama hitam dengan motive love di toko

buah  Lucky  Cake  Puakang  Tanjung  Balai  Karimun,  dan  Terdakwa  kembali  lagi  ke

kamar  kos,  lalu  tubuh  WINSON  Als  WINSEN  dibungkus  dengan  jas  hujan  plastik

wama  hiru dan  dimasukkan ke  dalam kantong  plastik warna  hitam  dengan  motive

love  fersebut  kemudian  tubuh  WJNSON  Als  WINSEN   yang  felah   mati  tersebut

diletakkan di sudut kamar kos Terdalowa ;

Menimbang, hahwa disamping hal tefsebut diatas berdasaTkan hasil Vlsum

et  Repertum  Nomor  :   53Ivisum-RSUDexl/2011   tanggal  30  Nopember  2011   yang

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan difandetangani

oleh  dr.  Chaimunnisa  yang  menyatakan  bahwa  hasil  perneriksaan  korban  WINSON

Ate WINSEN adalah sebagai berikut :

1.   Korban  datang  da]am  keadaan  sudah  meninggal  mengunakan  kaos

singlet  putih,  baju  penjang  merk  sport fashion  \ueleom,  celana  dalam

berwarna  putih  belgambar  kelelawar  ukuran  XL  dan  didapati  kotoran

Feces :

2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
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a.   Pupil mjdriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidak ada ;

d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit ± % cm;
- Kedua telinga lecct kiri dan kanan ;

- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm,  lebar 8

Cm;

- Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jerafan / ikatan tali di leher ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikafan tall djpergefangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 on ;

Sebelah kanan ± 5 cm ;
-  Ditemukan  lebam  mayat mulai  dari wajah,  dada,  paha,  Iengan,  pipi

kiri warna merah ;

f.    Tinggi badan l25om ;

Terhadap   korban   dilakukan   penanganan   gawat  darurat  di   pemusaran

jenazrah RSUD Karimun ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban [aki-laki berumur sebelas

tahun,   datang   dalam   keadaan   sildah   meninggal,   pads   pemeriksaeft

ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit ± % cm kecha

telinga fuka lecct kiwi dan kanan, dibagian pusar perut difemukan luka lecet

± periang 7 cm dan lebar 8 cm, luka leoct bagian wajah kiri ± 12 cm, jejas

bekas  jeratan  /  ikatan  tali  di  leher,  patah  pada  tulang  hidung,  luka  lecet

pada tangan  kiri  sekhar ± 4  cm  x  3  cm,  jejas  bekas jeratan  /  ikatan tali
dipengechgan kaki sebelah kiri ±  10 cm dan kaki sebelah  kanan ± 5 cm,

lebam mayat mulai dari wajah, dada,  paha,  Iengan,  pipi  kiri warna  merah.

Korban diduga meninggal akibat pembunuhan ;

Meninbeng,   bahwa   berdasackan   hal   -   hal   yang   telah   dipertimbangkan

tersebut diatas,  maka  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  unsur  kedua  "  Melakukan
kekejaman, kekerasen terhadap Anak yang mengakibatkan Mati " ini te]ah terpenuhi

pula ada pada perbuatan Terdakwa ;
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Menimbang,  bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 80 ayat (3)

undeng - undang  RI  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak dakwaan

kedua  Penuntut  umum  tersebut  diatas  telah  terpenuhi,  maka  menurut  pendapat

Majelis   Hakim   Terdalowa   telah   teTbukti   secara   sah   dan   meyskinkan   bersalah

melakukan  tindak  pidana  :    "  Molakukan  kekejaman,  k®koracan  terhadap  Anak

Yang M®ngakibatkan Matj " ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   Majelis   Hakim   akan   mempertimbangkan

dalowaan Ketiga Penuntut Umum ;

fufenimbang,   hahwa   Terdalowa   sesuai   dengan   dakwaan   Ketiga   Penuntut

Umum  didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam

dalam pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbeng,  bahwa  adapun  unsur  -  unsur  dari  pasal  365  ayat  (3)  KUHP

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

•```.``,....::::.`:;

lFi"|l  .  ZZ

Barahg slapa ;

M®ngambil barang sesuatu ;

Yang selouhnya atau e®baglan kepunyaan orang laln ;
Dongan mak3ud untuk dimlliki socara m®lawan hokum ;

5. Yang dldahulul, dlsortal rfuu diittfti dengan kckerasan afa&i aacafman
k®k®raean,  terhadap  orang  dengan  makstid  untuk  mompefsiapkan
acau  mempemudch periouTfan,  3taq  dalam  hal  tertangkap tangan,
urfuik memungkinkan melarikan dirt sondiri afau peserta lainnya, atau
uhtuk  totap  m®nguaeai  barang  yang  dlcurl,  yang  mongakrbetkan

kemaLtlan ;

Ad,1.  Unsur Baranq Siaca ;

Menimbang, bahwa mengenai un8ur pehama Barang Siapa ini sebagaimana

telah dipertimbangkan dalam dalowaan Kesatu Primair tersebut diafas, bahwa unsur

pefama 8arang Siapa iri ts!ali felpenuhi ada pada diri terdakwa HENDRO AGuS
PRASETYO Ate ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO , dan oleh karena unsur pertama

Barang Siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebift diatas telat terpenuhi,  maka

Majelis   Hakim   mengambil  alih  semua  peftimbangan  unsur  Barang  Siepa  dalam

dalowaan  K€satu  Primair  tersebut  kedalan  pertinbangan  unsor  pertama  Barang

Siapa    dalam    dalowaan    Ketiga    ini.    Dan    selanjutnya   dengan   diambil   alihnya

pertimbangan   unsur pertama Bamang Siapa dakwaan Kesafu Primair tersebut diatas
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kedalam pertimbangan unsur pertama Barang Siapa dalam dakwaan Ketiga ini, maka

menurut  pendapat  Majelis  Hakim  unsur  pertama  Barang  Siapa  dalam  dakwaan

Ketiga ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Adz unsurnAongambll barana sestiatii ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "mengambil  barang  sesuatu"

adalah tindakan  untuk memindahkan  sesuatu yaitu  setiap barang yang  mempunyai

nilai ekonomis ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   fakta   -   fakta   yang   terungkap   di

persidangan, yaitu dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdalowa, dan barang-
barang  bukti  yang  diajukan  dipeTsidangan  dalam  kaitan  dan  hubungannya  anfara

yang  satu  dengan  yang  lainnya  telah  terungkap  fakta  :  bah\ra  Terdakwa  telah
memindchkan baTang berupa tas dompet \rama hitam yang berisi uang tunai sebesar

Rp.   70.COO,-   (tujuh   puluh   ribu   rupiah)  dan   S   Sing  41   (empat  puluh   satu   dolar

Singapura), 1  (satu) unit handphone merek Samsung time S 3600i wama sliver dan 1

:u)  unit  handphone  merek  Nokia type  N97  warna  hitam  milik WATI  SETLAWATI

TIA yang dfambil dari rumah WATI SETIAWATI Als TIA dan dibawa serta dikuasai

Terdalowa, seTta Terdakwa juga telah memindahfan barang berupa 1  (satu) unit

ndphone  merek  Flexi  wama  merah  hham  dan  1  {satu)  unit  tapto?  merel<  ACE}r

wama  hitam  milik WINSON Als WINSEN yang didiambil dart penguasaan WINSON

Ate WINSEN dan  dibaue seTfa dikuasai  oteh  Terdalowa,  sehingga  seluruh  barang-

barang tersebut felah berpindah tempat dan berada dalam kekusaan Terdakwa ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   berdasarkan   keterangan   Terdakwa

sendiri   dipersidangan   bahwa   maksud   Terdakwa   menjual   Hp   dan   laptop   yang

dianbiinys  tersebut  edalah  untuk  dijual  dan  Lrang  basil  dari  penjualan  barang  -

barang fersebut akan digunakan  untuk ongkos Terdakwa  melarikan  diri  keluar dari

Tanjung Balai Karimun ;

Meninbang,   bahwa   berdasarkan   hal   -   hal   yang   telah   dipertimbangkan

teFsebut  diatas  maka  menunt  pendapat  Majelis  Hakim  UnsuT  kedua  mengambil

barang sesuatu ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdalowa ;
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Ad.3. urtsLir Yang solunJhnva atau ®®bagian kepunvaan orana lain ;

Menjmhang, batiwa berdasarkan falcta - falca yang terungkap dipersidangan

bahwa  barang  -  barang  tersebut djatas  yaitu  tas  dompet wama  hitam  yang  berisi

uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan S Sing 41  (empat puluh

satu dolar Singapura),  1  (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna

silver dan  1  (satLi)  unit handphone merek Nckia type N97 wama  hitam adaLah  milik

WATI  SE"AWATI Als TIA dan barang berupa  1  (satu) unit handphone merek Flexi

wama  merah  hham  dan  1  (satu)  unit laptop  merek Acer wama  hitam  adafah  milik

WINSON  A]s  WINSEN,  hal  ini  berdasarkan  keferangan  pare  Saksi,  dan  Terdakwa

sendiri  dipersidangan.  Dan  disamping  itu  Terdalowa  juga  telah  mengakui  bahwa

barang - barang tersebut adalah bukan miliknya sendiri ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   hal   -   hal   yang   teLah   dipertinbangkan

tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga Yang seluruhnya

atau  sebagian  kepunyaan  orang   lain  telah  terpenuhi  pula  ada  pada  perbuatan

hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 70.COO,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Ssing

41  (empat puluh satu dolar Singapura),  1  (satu) unit handphone mepck Samsung type

S3600i  `arama silver dan  1  (Satu)  unit handphone  merek  Nckia  type  N97,  serta  1

(satu) unit handphone merek Flexi wama merah hitam dan 1  (satu) unit laptop merek
Acer  warna  tanpa   seijin   dari   pemiliknya   yakni  WATI   SETIAWATI  Ate   TIA  dan

WINSON Ale WINSEN, dan Terdalowa mengambil barang -barang tersebut menurut

pengatcuen Terdckwa dipersidangan bahwa barang - barang tersebut akan dijual dan
uang hasil dari penjualan berang - barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa

untuk ongkos Terdakwa melarikan diri keluar dart Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang,  hahwa  berdasaTkan  fakta - falcta  hukum tersebut maka  dapat

disimpulkan  bahwa Teiidakva  mengambil barang  - barang 1:ersebut tujuannya  ingin

dimiliki   sendiri   tanpa   ijin   dari   pemiliknya.   Dan   berdasatcan  hal  tersebut  mate

perbuatan Terdakwa yang mengambil berang - barang yang tujiiannya ingin dimiliki
eendirj taripe  ijin dari  pemiliknya tersebut menurut  pendapat  Majelis  Hakin  adalah

merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
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Menimbang,   bahwa   berdasarkan   hal   -   hal   yang   telah   dipertimbangkan

tersebut  diatas  maka  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  unsur  keempat  "  Dengan

maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum  a  ini  telah  terpenuhi  pula  ada  pada

perbuatan Terdakwa ;

£dt5.... £3as!±:.L¥riBg _ae±tr!±!!±£,.£iseEfaL..anu.  dilkou  ®enmn  tokerasan  atau
Ancaman     kekerassari.    tethadao    orarm    denaan     maksud     untilk
m®moersiaefanatatimomnomtldah._i?±!:±S±!±3++3=L3¥i:.,±S±aF~..ira~!
fertanakaD  tanaan.  untuk  momurmkirikan  melarikar!  diri  sorrdiri  a€au

f]eserfe lairmra. atiu` ulrfuk tefaD memairasal barana veira dicuri. varm
monaakibathan kemat!an :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakfa -fakta yang terungkap di persid@ngan,

yaitu dari keterangan Saksi - Sakei, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti

yang  dfajukan  dtoersieangan  dafam  kaftan  dan  hubungannya  antara  yang  satu
dengan yang lainnya telah terungkap fakta : bahwa dalam mengambil barang-barang

milik  WATI   SETIAWATI  Als  TIA  dan  WINSON  A[s  WINSEN  tersebut  Terdakvra

melakukannya   dengan   menggunakan   kekerasan   yakni   dengan   cara   Terdalowa

rlebth  dahulu  nremukul  pundak  WATI  SETIAWATI  Als  TIA  dengan  kayu  broti.

:/#smTTAfa:
Terdatwa mencekik WATI  SETIAWATI Als TIA hingga WATI  SETIAWATl

'Als  TIA  mati,  Ialu Terdak`ra tanpa  izin  pemiliknya  langsung  mengambil tis dompe{

wama  hitam  milik  WATI  SETIAWATI  Als  TIA,  dan  Terdakwa  mengambil  isi  dari

dompct tersebut berupa uang tunaj sebesaT Rp, 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan

Ssing  41  (empat  puluh  satu  dolar  Sjngapura),  serta  Terdalowa  juga  mengambil  1

(satu)   unit  handphone   merek   Samsung   t}pe   S   3600i  wama  silver  milik  WATI
SETIAWATI  Als  TIA,  lalu  tas  dompet  tersebut  Terdakvra  buang     keatas  plofond

rumah,  selaTtiutnya  Terdalowa  juga  mengambil  baTang-barang  milik  WINSON  Als

WINSEN   juga   dengan   menggunakan   kckerasan   yakni   dengan   cara   Terdakwa

dengan menggunakan 1  (safe) buah celana pendck wama coklat merek Blue Tome

Terdakwa  memasukkan  celana  pendek  tersebut  ke  kepala  WINSON  Als WINSEN

dari arah  befakang  sambjl menariknya  hlngga WINSON  Als WINSEN  teroekik  dan

teriatuh  di  lantai  dan  mengakibatkan  WINSON  Als  WINSEN  mati,  Ialu  tanpa  izin

pemiliknya Terdalowa mengambil  1(satu) unit laptop merek Acer \rama haam den  1

(satu)  unit  handphone  merek  nokia  type  N97  \rama  hitam  yang  ada di  dalam tas
laptap  milik  WINSON  Als  VVINSEN  serta  Terdalora  juga  mengambil  1   (catu)  unit

handphone  merek  Flexi  wama  merah  hiram  milik  WINSON  Als  WINSEN.  Setelah

berhasil mendapatkan baTanghoarang milik WATI  SETIAWATI Als TIA dan WINSON

Als   WINSEN.   agar   barang   yang   diambilnya   tctap   ada   pada   Terdakwa   maka
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Terdakwa  langsung  melarikan diri dengan menggunakan  1  (satu) unit sepeda motor

merek Vario Techno dengan  nomor polisi  BP  2932  KO  milik WATI  SETIAWATI  Als

TIA,  Kemudian  uang  sebecar  Rp.  70.000,-  (tujuh  puluh  ribu  rupiah)  dan  S  Sing  41

(empat  puluh  satu  dolar  Singapura)  Terdakwa  gunakan  untuk  kepentingan  pribadi
Terdakwa, serta  1  (satu) unit handphone merek Samsung type S 3600i wama silver

tefah  Terdalowa jual  kepada  Saksi  HASRIEPI  Als  EP{  sehanga  Rp.  350.000,-  (tiga

Tafus lira puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) unit laptop merek Acer wama hitam,

1  (satu) unit handphone merek Flexi wama merah hitam dan 1  (satu) uriit handyhorie

merek nokia type  N.97 wama hifem  belum  laku teTiual.  Dan  uang  hasil  penjuelen  1

(Safu) unit handphone merek Samsung type S 3600i wama silver tersebut Terdalowa

pergunakan untuk membayar se\^/a pengjnapan di Wisma lndah jalan  Nusantra Tg.
Balai Karimun ;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  diatas,

maka  dapat disimpulkan  ballwa  Terdakvra  dalam  mengambil  barang  -  barang  milik

WAT]  SETIAWATI Als TIA dan WINSON Als WINSEN tersebut telah Tnenggunekan

kekerasan,   dan   mengakibatkan   kematian   bagi   WATI   SETIAWATI   Als  TIA   dan

WINSON Als WINSEN,  sebagatmana llasil Vrsirm ct Repertum Nomor :  52/Visum-

RSUD«l&011   fanggal  28  Nopember  2011   yang  dikeluarkan  oleh   Rumah   Sakit

Umum Daerah Kabupaton Karimun dan difendatangani olch dr. Rug±repi MaspattBlla

yatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :
1 .   Korban dafang dalam keadaan henti natas ;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Denyut nadi tidak teraba ;

b.   Nafas tidak ada ;

c,   Tekanan darah tidakterukur ;

d.   Pupil melebar;

3.   Pada Pemerikasaan luar ditemukan :

1.   pakaian mayat :

a.   S\Areater lengan panjang tanpa merk wama  biru dengan tujuh  buah

kancing wama biru di bagian depan ;

b.   Kaos  tanpa  lengan  merk  Feng  Ge  Yilin  wama  putih  bergambar

seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ' Since Built

Turn 1995 ;

c.   BH Wama hitam dan terdapat tulisan sport bra :

d.   Celana  pedek  bahan jeans  wama  bru  merk  J  Girl  No.27  dengan

panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing wama kuning bemata putih
mengkilat, tulisan jeans.  Disaku celana sebelah  kiri depan terdapat



76

gambar minnie  mouse,  dan  di  dalam  saku terdapat  1  lembar uang
kertas senifai dua  ribu  rupiah.  Disaku  celana sebelah  kanan depan

terdapat  tempelan  kain  beTbentuk  hunrf  C  dan  hunif  0.   Disaku

celana   sebelah   kiri   belakang   terdapat   bordiran   gambar   Mickey

MOuse ;

e.   Celana dalam wama coklat muda merk Calven Klein ;

2.   Benda samping mayat :

a.   Ikat karet rambut wama coklat tua ;

b.   Tali wama kuning sepanjang 130 cm ;

c.   Tali wama hijau sepanjang 80 cm ;

3.   Lebam  mayat terdapat  pada  wajah  berwama  mrah  tidak  hilang  pada

penekanan ;
4.   Mayat  adalah  seorang  perempuan,  berumur  kurang  lebih  37  tahun,

panjang tubuti 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai
badan, pada kulit terdapat semen yang rnengering ;

5.   Rambut kepala wama hitam, panjang 40 cm ;

6.   Mata kanan dan mata kiri tertutup ;

7.   Mulut : Terbuka 1  cm ;

\     ::dhaehr :. :::I:artkd2:e;::uLuernkde::aarr::ja:':nn?,:hceT :dan uJung ''da"
.

8.   Dari lubang hidung ke]uar : darah berwama merah ;

Dari lubang mulut keluar : busa halus ;

9.   Luka-luka :

- Iuka lecet tekan di regio punggung, berTtuk lingkaran dengan diameter

8cm;

- kulit di  regio sekitar pusar terkelupas,  bentuk tidak beraturan dengan

23 x 10 cm ;

-luka memar dibelakang leher sampai punggung, wama ungu ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seoTang  mayat perempuan berumur tiga

puluh  tujuh  tahun.   Datang  dalam  keadaan  tidal  adanya  t8nda-tarlda  vital

(tekanan  darah,  denyut  nadi,  pemafasan).  Lebam  mayat  peda  wajah,  busa
hales pada mulut, darah keluar dart lubang hidung, tampak 2 jejas mendatar

melingkari leher.  Kulit disekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan.  Luka

lecet  tekan  dipunggung  bentuk  lingkaman,   luke  meniar  di  bctakang   leher

sampai   punggung  wama   ungu.   Korban   diduga  meninggalkan   akibat  mati

lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggelam, penyebab utama kematian
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tidak  dapat  dipastikan  karena  tidak  dilakukan  pemeriksaan  dalam   (bedah

otopsi).

Dan  Hasil  Visum  et  Repertum  Nomor  :  53Ivisum-RSUD"I#011  tanggal  30

Nopember   2011    yang    dikeluarkan   oleh    Rumah    Sakit   umum    Daerah

Kabupaten   Karimun  dan  ditandatangani  oleh  dr.   Chairunnisa  menyatakan

bahwa hasil pemerikcaan koTban WINSON Als WINSEN adalah :

1.   Korban datang dalam keadaan sudah meninggal mengunakan kaos singlet

putih.  baju  panjang  meTk sport faction  vrelcom,  celana  dafam  berwana

putih be[gambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces ;
2.   Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

a.   Pupil midriasis maximun ;

b.   Refleks cahaya tidak ada ;

c.   Denyut nadi tidak ada ;

d.   Pemafasan tidak ada ;

e.   Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit ± % cm ;
- Kedua telinga lecet kiri dan kanan ;

- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, lebar 8 cm;

- Ada fanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri ;

-Ditemukan luka leoet di bagian wajah kiri ± 12 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jerafan / ikatan tali di leheT ;

- Ditemukan patah pada tulang hidung ;

- Ditemukan lufa leoet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm ;

- Ditemukan jejas bekas jeratan / ikafan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm ;

Sebelah kanan ± 5 cm ;
-Ditemukan lebam mayat mulai dart wajah, dada, paha, Iengan, pipi kiri

wama merah ;

f.    Tinggi badan l25cm ;

3.  Terhadap   korban   dilakukan   penanganan   gawat  darurat  di   pemusaran

jenazah RSUD Karimun ;

KESIMPULAN  :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas

fahun, dafang dalam keadaan sudah menhggal. peda pemeriksaan ditemukan

patah dalam di leher sebelah kanan,  lidah tergigit ± % cm  kedua telinga  luka
lecet kiri dan kanan, dibagian pusar peTut ditemukan luka lecct ± panjang 7 cm

dan  lebar 8 cm,  Iuka  lecet  bagian wajah  kiri  ±  12  cm, jejas  bekes jerafan /

ilrfun  tall  di  leher,  patah  pada  tulang  hidung,  luka  lecet  pada  tangan  kiri

sekftar  ± 4  cm  x  3  cm,  jejas  bekas jeratan  /  ikatan  tali  dipergelangan  kaki
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sebe[ah kiri ± 10 cm dan kaki sebelah kanan ± 5 cm,  lebam mayat mulai dari

wajah,  dada,  paha,  lengan,  pipi  kiri  wama  merah.  Korban  diduga  meninggal

akibat pembunuhan ;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   hal   -   hal   yang   telah   dipertimbangkan

tersebut   diatas   make   menurut   pendapat   Majelis   Hakim   Unsur   kelima   U   Yang

didahului, disertai afau diikuti dengan kekefasan atau Ancaman kekerasan, terhadap

orang  dengan  maksud  untuk  mempersiapken  afail  mempemudah  penourian.  atau

dalam   hal  tertangkap  tangan,   untuk  rnemung{inkan   melarikan   dirt  sendiri   atan

peserfa lainnya, atau untuk tetap menguasal barang yang dieurit yang mengakibatkan
kematian " jni telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdalowa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 365 Ayah (3)

KUHP   dakwaan   Ketiga   Penuntut   Umum  tersebut  diatas  telah  terpenuhi,   maka

rTrenurut   pendapat   Majelis   Hakim   Terdakwa   telah   tefoukti   secara    sah   dan

meyakinkan  bersafah  melakukan tindak  pidana  :  "  Pencurian  dengan  kck®racan

mongaklhatkan mati " ;

Menimbang,   bahwa  selanjutnya   Majelis   Hakim   akan   memperfu.mbangkan

pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Bahwa
Penasehat  Hukum Terdakwa memohon  kepada  MajeLis  Hakim agar Membebasfan

Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum,  atau ;
-   Apabjla Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanpng Balai Karimun berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang,   bahwa  terhadap  ncta  pembelaan  yang  disampeikan  oleh

Penasehat Hukum Terdalowa tersebut diatas Majelis  Hakim mempeTtimbangkannya

sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  te!ah  dipertimbangkan  fersebut diatas

bahwa  dakwaan  Kesatu  Primair,  dakwaan  Kedua,  dan  dakwaan  Ketiga  Penuntut

Umtrm tersebut diatas felah terbulcti dilakukan oteh Terdakwa, dan berdasarkan  hal

teTsebut  make  menurut  pendapat  Majelis   Hakim   pembelaan   Penasehat  Hukum

Terdakvra  tersebut tidakfah  beralasan,  dan  oleh  karena  fu  penbelaan  Penaschat
Hukum Terdakwa tersebut harusJah dikesampingkan ;

Menimbang,    bah`ra    disamping    hal    tersebut    diatas    sebagaimana

keterangan   Terdakwa   dan   pembelaan   Terdakwa   sendiri   dipersidangan   bahwa
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Terdakwa  pada  pokoknya  menyatakan  telah  mengakui  semua  perbuatannya,  dan

Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  -  hal  yang  tetah  diper8mbengkan

tersebut   diatas    maka    menurut    pendapat    Majelis    Hakim    pembelaan    (pledoi)

Penasehat Hukum Terdalowa tersebut diatas haruslah dinyatakan dtolak ;

Menimbang,   bahwa   selanjutnya   Majefis   Hakim   akan   mempertjmbangfan

apakah       Terdakwa       dapat      ataukah       tidak      dipertanggungjawabkan      dari

pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang,    bahwa    berdasarkan    pengamatarn    Majelis    Hckim    selama

melakukan  pemeriksaan  dipersidangan,  temyata  Majelis  Hakim  tidak  menemukan

hal -  hal  yang dapat dijadikan dasar ataupLin afasan untuk membebaskan  ataupun

nghapusfan  kesalahan  Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pjdananya,  balk  itu

pemaaf maupun alasan penbemar,  dan oteh karena itu Terdakmra haruslah di
idana sesuai dengan kesalahannya ;

imbang,  hahvea selanjutnya eebelum  Majelis  Hakim  menjatulikan  pidana

a Terdakwa, ferlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan

dan men.ngankan Terdatwa :

H_a_I_I_bat vema rnembsetkan T®rdalonra :

-     Sifat  dari  pasal  yang  didakwakan  itu  sendiri  yaitu  Pembunuhan  berencana

dan  Melakukan  kekejaman,  kekerasan  terhadap  anak yang  mengakibatl(an

mati  ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadjs serta

tidak berperikemanusiaan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengal(ibatkan 2 (dua) nyawa orang melayang

(mati) yaitu seorang lbu dan seorang anck lakLlaki tunggalnya ;

-     PeTbuatan Terdak\ra  mengakibetkan  luka  yang  sangat mendalam  terhadap

Suami dan Bapak Korban ;

Hal - hal \rana morinnankan Tendak`ica :
-TidakAde;



80

Menimbang,  bahwa selanjutnya oleh  karena Terdakwa ditahan, dan selama

pemeriksaan  dipersidangan  temyata  tidak  ada  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar
untuk  mengeluarkan/mombebaskan  Terdakwa  dari  dalam  tahanan,  maka  Majelis

Hakim memerintahkan agar Terdalowa tetap berada dalam tahanan ;

Menintoang, bah`ra sefanjutnya mengenai  barang bukti berupa :
-    1  (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario Techno dengan nomor poljsi

BP 2932 KO milik korban ;

-    1  (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 97 wama hitam ;

-    1 (satu) unit Laptop meTk Acerwama hitam ;

-    1   (satu)  pasang  sandal  milik  korban  wama  crem  coklat  merk  Sophie

martin ;

-    1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik ;

-    1  (satu) helai kaos oblong warna putih merk FENG GE VILIN ;

-    1  (satu) helai baju switer warna biru ;

-    1  (satu) buah BH `^/ama hiram meTk sport ;

-    1  (satu) helai celana dalam wanita wama crem dengan merk caMn klein ;

-    1 (satu) buah oefana pendek wama biru merk J. Eirl ;

-   Ember cat merk nevolux berisikan seinen keramik 7 kantong dan potongan

keramik sebanyak 5 potong ;
-    1  (satu) buah handphone merk flexy wama merah hitam ;

-    1 (eatu) bush sandal kulit hitam milik korban sdr, WINSON ;

-    1  (satu) buah kantong plastik wama hitam dengan motive love ;

-    1 (satu) buah celana pendek warna cokelat merk Blue tome ;

-    1 (satu) buah baju tidur anak merk Yigeli warna putih bercorak ;

-   1 (satu) buah celana dalam anak merl( Spideman ;

-    1  (satu) buah singlet anak wama putih ;

-    1  (satu) buah handphone (HP) merk samsung type S3600i dengan casing

warna silver ;

Oteh karena harang ~ barang bukti tersebut ternyata dtoersidangan terbukti

miliknya  Korban,  dan  oleh  karena  korban  sudah  meilinggal  dunia,  maka  terhadap

barang - barang bukti teTsebut harus dikembalikan kepada yang paling bethck yalfu

Suami/Bapak Korban yaitu Saksi Ang Boon Wha ;

Sedangkan torhadap barang - barang bukti berupa :
-    1  (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2 ;

-    1  (satu) buah tall nilon wama hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm ;

-    1  (satu)  buah tall  plastik wama  kuning  dengan  panjang  lebih  kurang  134

Cm;
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MENGADILl

1.      Afenyatakan terdakwa HENDRO A¢uS PRASETYO Ale ARIS Bin BAMBANG

Su€IAhlTO  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak

pidana   "   Pombunuhan   berencana  "     dan      "   Melakulcan  Kefa3aman,
kek®raoan t®rhadap Anak yang  merlgakibatkaft  maiG "   serta   "  Perreurjan

dengan kekecasan  mengaktbatkan mall " ;
2.      Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDFro ACuS PRASETYO Ale ARIS

Bin BAMBAlre SuGIANTO tersebut olch karena itu dengan pid3rta i  « a i i ;

3.      Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

4.      Menetapkan barang bukti berupa :
-    1  (satii)  unit sepeda  motor  Honda  merk Vario Techno dengan  nomor polisi

BP 2932 KO milik korban;

-    1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 97 wama hitam;

-    1  (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;

-    1  (satu) pasang sandal milik korban warna crem coklat merk Sophie martin;

-    1  (satu) buah dompet wama hitam dengan motif manilt-mar`ik;

-    1  (satu) helai kaos oblong wama putih merk FENG GE VILIN;

-    1  (satu) helai baju switer wama biru;

-    1  (satu) buah BH warna hitam merk sport;

-    1  (satu) helai celana dalam wanita vvarna cram dengan merit calvin klein

1  (satu) buah celana pendek wama biru merk J. Eirl;
-   Ember cat merk nevolux berisikan semen keramik 7 kantong dan  potongan

keramik sebanyak 5 potong;
-    1  (satu) buah handphone merk flexy wama merah hitam;

-    1  (satu) buah sandal kulit hitam milik korban sdr. WINSON;

-    1 (catu) buah kantong plastik wama hitam dengan motive love;

-    1 (satu) buah celana pendek warna cokelat merk Blue tome;

-    1  (satu) buah baju tidur anak merk Yiseli `rama putih ber¢orat;

-    1  (satu) buah celana dalam anak merk Spiderman;

-    1 (satu) buah singlet anak warna putih;

-    1  (satu)  buah  handphone  (HP)  merk  samsung type  S3600i  dengan  casing

warna silver;

Dik®mbalikan kopada yang berhak yaifu Saksi ANG BOON WHA ;
-    1 (satu) buah kayu bloti ukuTan lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2

-    1  (satu) buah tali nilon wama hijau dengan panjang [ebih kurang 82 cm.

-    1  (satu) buah tall plastik wama kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm.

-    1  (satu) buah Jas hujan plastik wama biru;



83

-    1  (satu)  buah  tali tambang  terbuat dari  plastik warna  hijau  dengan  panjang

lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter);

-1(satu) buah topi wama hitam,

Dirampas untuk dlmusnahkaft ;
-    1   (satu)   buah   kartu   NPWP   :   34.593.792.4fi26.000  an.   HENDRO  AGUS

PRASETYO

Dikembaljkan kepada terdalowa HENDRO AGuS PRASETYO Ale ARIS Bin

BAMBAi`re SUGIANTO ;

5.      Membebankan biaya perkara pada Nogara ;

DemREanlch   diputushan   dalam   Rapat   Permusyawaratan   Majelis   Hakim

Pengadfan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hart Rabu, tanggal 4 Juli 2012 oleh

kami    :    RuSTIYONO,    SH.    rmun.,   sebagal    Hakim    Kchia    fifie!o!!s     @EADE

ADICANDRA  PURNAVVAN,  SH., dan  Rol\LALD   MASSAhEG,  SH.,  maeirlgmaeing

seb3s3i  Halwh  Anggoti,  Putusan  mana  pads  hart  fal  jugs  dfucapk3n  dalam

persidangan yang tefoLlka untLik ulmum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingj olch Hakim - Hakim Anggcta tersebut dan dibaRTtu oleh Sin   FATunAH,

SH., Panitel'a Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh

a I D H 0, Sl!. Jatsa Fteniideft Umum fnda Kqjatsaan l`logeri Tarijung Balai
Karinun dan T€rdakwa serta Penaechat Hukum Terdalonra :

1.Rch=DM.ASSANG.::.

Panitera Pengganti,

SITI    FA"MAH. SH.


