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P U T U S A N
No : 481/Pid,B/2016/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN fANG MAHA ESA

Pengadilan Negen Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan aca:a
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, te!ah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur/ Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Alamat

Pekerjaan

2. Nama Lengkao

Tempat Lahir

Umur/ Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Alamat

Pekerjaan

3. Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur/ Tanggal Lahi;

Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Alamat

Pekerjaan

SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin

NANANG S

Tuban

26 Tahun / 02 November 1989

Laki-laki

Islam

Indonesia

Jalan Pahlawan Gg. Selorejo II RT,04 RW.06 Kel,

Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten

Tuban

Tidak bekerja

SANDi PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI

Tuban

20 Tahun / 10 Mei 1996

Laki-laki

Islam

Indonesia

Dusun Bogor Desa Tlogowaru Kecamatan Merakurak

Kabupaten Tuban

Tidak bekerja

ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO

Tuban

21 Tahun / 20 April 1995

Laki-laki

Islam

Indonesia

Jalan Ratimura Gg, Lapangan RT 03 RW,03 Kel.

Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Nelayan
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Para Terdakwa dalarn perkara ditahan di Rutan Kab Tuban sejak tanggal

1. Penyidik POLRI : tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016

2. Perpanjangan Penuntut Umum 12 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September

2016

3. Perpanjangan PN Tuban tahap I : 21 September 2016 s/d 20 Oktober 2016

4. Perpanjangan PN Tuban Tahap II : 21 Oktober 2016 s/d 19 Nopember 2016

5. Penahanan oleh Penuntut Umum . 18 Nopember 2016 s/d tanggal 07 Desemoer

2016 :

6. Penahanan oleh Majelis Hakim PN Tuban : 01 Desember 2016 s/d tanggal 30

Desember 2016

7. Perpanjangan Ketua PN Tuban : 31 Desember 2016 s/d tangga, 28 Februan

2017

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat h.ukumnva VEVI

YULISTIAN, SH, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

YUDHISTIRA dengan alamat Jalan Widengan No 3/11 Keluarahan Gec'ungombo
Kecam.Uan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis
Hakim No 481/Pid B/2016/PN TBN tanggal 02 Desember 2016 perlhal Ponunjjkafi
Penasehat Hukum tersebut terhadap l^ara Terdakwa secara cuma-cuma (prodeo)

PENGADILAN NE3ERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta teiah

inemperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk

PDM-i98/TBN/XI/2016 tertanggal 05 Januari 2017, yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriKsa dan mengadili perkara ini

memutuskan .

1.Menyatakan Terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin

NANANG S dan Terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI dan

Terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO terbukti secara

syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak picana sebagaimana diatur

dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan

penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa 1, SlGlT LISAN BUDl SANTOSO Alias

SURIP Bin NANANG S dengan pidana penjara Seumur Hidup dan lerdakwa 2.

SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUD! dengan pidana pen^axa^lama 18
(delapan belas) tahun serta Terdakwa 3. ARIS EFRIYANT BIN
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SUCAHYO dengan pidana penjara Selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi
selama Para Terdakwa diam tahanan dengan penntah agar Para Terdakwa tetao

d'tahan

3 Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah dalam keadaan sedikit terbakar

1 (satu) buah sandal karet sisi sebelah kiri dengan model slop warna hitam
kombinasi warna kuning

1 (satu) buah sandal karel sisi sebelah kanan dengan model sandal gunung
warna hitam

- 1 (satu) buah kaos tim sepakbola warna biru tulisan SAMSUNG bekas noda
darah, tanah dan bekas robek dibeberapa tempat

- 1(satu) buah celana kain warna abu-abu penuh noda tanah/ lumpur
Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama M.RAMADHAN

dikembalikan kepada saksi TUMIAH

1 (satu) unit s.epeda motor merk Honda Vario warna hitam no Pol S 1058 HU

tahun 2016 Noka MH1JFX11XGK070472 Nosin JFX1K1057072 dikembal'kan
kepada BAGUS SATRIO alias RIO alias KOYIK

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No Poi S
2755 GR tahun 2014 Noka MH1JFM214EK8551 14 Nosin JFM2En'0')^89
dikembalikan kepada ENDANG SURENI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam no Pol S 302£i GR

tahun 201 Noka MH1JFJ114FK457501 Nosin JFJ1E1455102 dikembalikan

kepada YUDI

4, Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar
: Rp 5.000," (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula Pembeiaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Para

TsrdEkwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, tanggnl 12 Januari
2017 yang pada pokoknya sebaga' berikut '

Bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat c'engan tuntutan

picana dan Penuntut Umum yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP dengan alasan sebagal benkut;

a, Bahwa perbuatan Para Terdakwi bukan merupaknn suatu pembunuhan

berenoaria mengingat lokasi pertama ya'tu di halaman warung kopi JJL '̂ang
kemudian berlarjut di areal persawahan, sehingga inenurut poncljpat

Penasehat Hukum yang lebih tepat adalah pasal 64 KUHP

1
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b. Bahwa meninggalnya korban RAMA adalah akibat dan luka tusukan, dan
bukan disebabkan oleh akibat luka bakar

c. Bahwa korban M.RAMADHAN atau RAMA masin berusia dibawah 18 tahun
sehingga yang lebih tepat adalah dakwaar ketiga pasai 80 Ayat (3) UU Rl
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Rl No, 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2, Bahwa terdapat peranan saksi-saksi lam yang mengetahui dan mer^biarkan
perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi

Menimbang, bahwa selaian nota pembelaan dari Penasehat Hukum
tersebut. d, muka persidangan Para Terdakwa secara lisan r,nasing-masing
mengajukan permohonan kennganan hukuman dengan alasan Para Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut
Umum dalam Repliknya secara lisan tanggal 12 Januari 2017 rTienyatakan tetap
pada tuntutannya dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa
datam Dupliknya secara lisan tanggal 12 Januan 2017 tetap pada Pembelaannya
semuia ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dalam Surat Dakwaan No Reg Perk : PDM-198/TBN/XI/2016 yang
dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2016 yang pada intinya
disusun sebagai berikut:

KESATU:
PRIMAIR

SANTOSO Alias SURIP Bin

Cmi t terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIKBIN YUDI. terdakwa 3, ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO oada
han Jumat ^^Qgal 22 Juli 2016, sekira pukul 01,00 wib atau setidak-tidaknya pada
tahun hTt f Juli 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalamtahun 2016^ bertempat di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatan Merakurak

abupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang niasih ternasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai orang yang melakukan
yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengar senqaia
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain , perbuatan
tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Beiawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 \//ib terdakv/a
1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S berternu dfingan
saksi BAGUS SA7R10 Alias RIO Alias KOYIK bersama istrir.ya yang bernama
saksi WIDIYANTI Alias YANTI Alias MENDRES dilokasi jolan tenibus
Perumahan Gedongombo, pada saat itu terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S bertanya kepada saksi BAGUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK apakah kena! dengan korban RAMA dan
meminta tolong agar terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alia^. SURIP
Bin NANANG 8 dipertemukan dengan korban RAMA karena terdakwa 1. SIGIT
LISAN 3UD1 SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ada kepen'
korban RAMA masalah penangkapan adik terdakwa 1, SIOIT
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SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S yang ditangtap Polisi tcr'ibat
perkelahian dan korban RAMA menjadi informan Polisi, kemudian sek^tar jam
19 00 wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SJRIP Bin NANAnS
S di sms oleh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias hiBAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK sudah biLnla den '̂'ko bS: R^Ja"
s n,r,,r

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 2100 wib terdakwa 1 SOil mqam Dim.

=£i~rTTr
PPBiisfsSiii
saksl WIDIYANTI Alias YANTI Alias MENDRES, sakslTcS yVl^IeSaN
bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATI Alia- PFTic; i ^
terdakwa 1,, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias sJrip Sn'NA^r^S
langsunq memukuli korban RAMA beberaoa k^I, mPHnlTh S
wajah korban RAMfi clenaan niRk^nH an 1. k ^ bagian kepala dan

BuSrs^:ro"sS-s ffkorban RAMA tidak menjawab. dHangkap Polisi, namun karena
N^nTn^^^T"'"" L'SAN BUDI SANTOSO Alias SURIP BinNANAN^ S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK n^ k
membe.i oensin di SPBU, pada saat itu terdakwa 1 BAGUS SATRIO aL rih
Alias KOYIK mengatakan kepada korban RAMA akan membakar korbar! RAMA
AhS RIO'Ali'̂ s^KOYiJ'"'"^ mengakuinya, kemudian saksi BAGUS SATRIO

terdakLn 1, SiI^^SAN^Id^SAnIo^^O AH

lerdakw^fARrs^E^R^ANTkorban sampai jatuh dan terguling ketanah yg rendah lalu RUDI/Jitheng (DPO)
Atas "koyik ""h saksi BAGUS SATRIO Alias RIOAlias KOY Kdatang dan membawa bensin daiam botol aqua dan dibarikan
kepada terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG

L!^h7T^ SATRIO Alias RIO Alias KOYIK untuk menyimpanterebih dahulu bensin tersebut karena korban RAMA sudah mengakuinya
N^NllKr Q SANTOSO Alias SURIP BinNANANG S meminta kepada korban RAMA untuk membantu memberi makan
kepada adik terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S yang clitahan di Lapas Tuban, namun korban RAMA terus berkelit
sehingga terdakwa 1 SiGIT LiSAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S kembali memukuli korban RAMA dan mengajak korban RAMA untuk berduel,
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Bahwa selanjutnya terdakwa 1. SIGIT LiSAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S bersama dengan terdakwa 2. SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDi dan saksi ANA HARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan
menggunakan 1 sepeda motor, RUDI bersama dengan terdakwa 3. ARIS
EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO berboncengan menggunakan 1
sepeda motor, saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya saksi TRISTA

Alias PETIS berboncengan menggunakan 1 sepeda motor, saksi
BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya saksi WIDIYANTI Alias
YANTI Alias MENDRES, dan korban RAMA berboncengan cengan
menggunakan 1 sepeda motor, selanjutnya mereka mencan tempat untuk duel
dan pada saat samoai di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban mereka berhenti dan terjadi duel antara terdakwa 1, SIGIT
LISAN BUD! SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S menusuk tubuh korban RAMA dengan menggunakan pisau lipat kecil yang
sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan didalam saku celananya kemudian
saat teidakwa SIGIT LISAN merasa terdesak mengambil pisau yang telah
ditaruhnya dliTi saku celana dan langsung menusukannya keoagian punqqunq
korban RAMA dan korban RAMA berterlak kesakitan,
Bahwa setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S kembali menusuk korban RAMA mengenai dada korban RAMA,
setelah itu korban RAMA rnelompat kearea sawah, kemudian terdakwa 1 SIGIT
LISAN BUD! SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S mer,gejar !<orban RAMA
kesawah, namun korban RAMA berhasil keluar dari sawah dan naiK keia'an dan
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terus
mengojarnya, pada saat berada diatas jalan terdakwa 1. S'GIT LISAN BUDI

SURIP Bin NANANG S berusaha menusi.k kembali korban
RAMA namun korban RAMA berusaha menahan dengan menggunakan kedua
tangannya, selanjutnya terdakwa menusuk kembali korban RAMA dan menqenai
bagian dada korban RAMA, setelah itu Korban RAMA berusaha lari ramun
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terus
mengejar korban RAMA sambil menusuk punggung korban RAMA dari arah
belakang secara berkaii-kali, sehingga' terdakwa 1. SIG.T LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RfMA terjatjh
disaluran air disamping selatan jalan, pada saat itu korban RAMA berterlak
kesakitan namun terdakwa 1. SIGIT LiSAN BUDI SANTOSO Alias SUR'.P Bin
NANANG S berusaha triembekap mulut korban RAMA dan kemud.an tangan
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S digigit
oleh korban RAMA, setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias
SURIP Bin NANANG S berteriak meminta bensin, kemudian saksi BAGUS
SATRIO Alias RtO Alias KOYIK mengambil bensin diberikan kepada terdakwa
ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAH yang selanjutnya diberikan
kepada terdakwa 2, SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI setelah itu
terdakwa 2, SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUCi mengantar bensin
tersebut Ke terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S, selanjutnya terdakwa 2. SANDl PURNAWAN Alias ANDiK BIN
YUDI menyiramkan bensin tersebut ketubuh korban RAMA, setelah itu teidakwa
1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S menyalakan
korek api yang diberikan oleh terdakwa 2, SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI ketubuh korban RAMA, namun saat itu api hanya menyala sebentar dan
sen-ipat membakar kaki terdakwa 1,. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S setelah itu api mati, selanjutnya mereka terdakwa bersama
temar.-temannya meninggalkan korban RAMA yang masih berada disaluran air
disebelah selatan jalan tersebut.
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S bersama-sama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias
ANDIK EIN YUDI, teidakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO
tersebut diatas, korban RAMA meninggal dunia dengan luka-luka terbuka 'epi
rata pada daerah dada dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam,
dati luka-luka akibat persentulnan dengan benda tumpul sesuai Visum et
Repertum Jenazah tanggal Nomor: 352/3815/414.109/2016 tanggal 22 Juli 2016
yang dibuat oleh dr. HARTONO, dokter pemerintah yang bertugas di RSUD Dr,
R Koesma Tuban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam
pasal 340 KUHPjo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

SUBSIDAIR ;

Bahwa mereka terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S bersama-sama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANCiK
BIN YUDL terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO, pada
han Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 01,00 wib atau setidak-tidaknya pada
suatu han dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam
tahun 2016, bertempat di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai orang yang melakukan,
yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja
meng'tilangkan nyawa orang lain, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
- Serawal pada han Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa

1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S bertemu dengan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya yang bemama
saksi WIDIYANTI Alias YANTl Alias MENDRES dilokasi jalan tembus
Perumahan Gedongombo, pada saat itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI
SANIOSO Alias SURIP Bin NANANG S bertanya kepada saksi BAGUS
SATRIO Alias R!0 Alias KOYIK apakah kenal dengan korban RAMA dan
meminta tolong agar terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S dipertemukan dengan korban RAMA karena terdakwa 1. SIGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ada kepentingan dengan
korban RAMA masalah penangkapan adik terdakwa 1, S1GI1 LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S yang ditangkap '"-^olisi terlibat
perkelahian dan korban RAMA rnenjadi informan Polisi, kemudian sekitar jam
19.00 wib terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bir NANANG

S di sms oleh saKSi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bahwa saksi

BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK sudah bersama dengan iu)rban RAMA,
kemudian terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG

S membaias sms bahwa terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias

SURIP Bin NANANG S masih berada dirumah terdakwa 2, SANDI PURNAWAN

Alias ANDIK BIN YUDI.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S datang di Jalan Tembus Perumahan
GedongOiTibo dan bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO Al.as RIO Alias
KOYIK bersama istrinya yang bernama saksi WIDIYAMTI Alias YANTl Alias
MENORES, saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya saksi TR.STA
WIDYAWATI Alias PETIS, dan korban RAMA, selanjutnya terdakwa 1. SIGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S menyajak kewarung kopi
JJL didepan kampus STITMA Jalan Manunggal Tuban, sesampainya diwarung
kopi JJL, terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S mengajak korban RAMA kebelakang warung kopi tersebut borsama dengan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya
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saksi WlDIYANTl Mias YANTt Alias MENDRES, saksi AGUNG YIJLI SETIAWAN
bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATI Alias PE"^IS, selanjutnya
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
langsung memukuli korban RAMA beberapa kali mengenai bagian kepala dan
wajah korban RAMA dengan maksud agar korban RAMA mengakui bahwa
kort)an RAMA sebagai informan Polisi sehingga adik terdaKwa 1, SIGIT LISAN
BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ditangkap Polist, namiin karena
korban RAMA tiaaK menjawab,
Bahwa kemudian terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK unluk
membeli bens'n di SPBU, pada saat itu terdakwa 1. BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK mengatakan kepada korban RAMA akan membakar korban RAMA
apabila korban RAMA tidak mengakuinya, kemudian saksi B/^.GUS SATRIO
Alias RIO Alias KOYIK membeli bensin di SPBU, sebelum saksi BAGUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK datang dan membeli bensin, korban RAMA
akhirnya mengakui bahwa korban RAMA menjadi informan Polisi kepada
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTCSO Alias SURIP B'n NANANG S, setelah

itu terdakwa -1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S

kernbali memukuli korban RAMA dan diikuti oleh terdak^A/a 2. SANDI
PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI memukul korban/Rama pada bagian muKa,
terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO ikut menendang
korban sampai jatuh dan terguling ketanah yg rendah lalu RUDi/Jitheng ( D?0)
juga menendang korban RAMA . kemudian saksi BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK datang dan membawa bensin dalam botol aqua dan diberikan
kepada terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S,
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG

S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK untuk menyimpan
terlebih dahulu bensin tersebut karena korban RAMA sudah mengakuinya,
selanjutnya terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S meminta kepada korban RAMA untuk membantu memberi makan
kepada adik terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S yang ditahan di Lapas Tuban, namun korban RAMA terus berkelit,
sehingga terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S kernbali memukuli korban RAMA dan mengajak korban RAMA untuk berduel,
Bahwa selanjutnya terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURI'̂ Bin
NANANG S bersama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI dan saksi ANA HARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan
menggunakan 1 sepeda motor, RUDl bersama dengan terdakwa 3. ARIS
EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO berboncengan menggunakan 1
sepeda motor, saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya saksi TRISTA
WIDYAWATI Alias PETIS berboncengan menggunakan 1 sepeda motor, saksi
BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya saksi WlDIYANTl Alias
YANTl Alias MENDRES, dan korban RAMA berboncengan dengan
menggunakan 1 sepeda motor, selanjutnya mereka mencari tempat untuk duel
dan pada saat sampai di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatfn Merakurak
Kabupaten Tuban mereka berhenti dan terjadi duel antara terdakwa 1 SIGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA,
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S menusuk tubuh korban RAMA dengan menggunakan pisau lipat kecil yang
sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan didalam saku celananya kemudian
saat terdakwa SIGIT LISAN merasa terdesak mengambil pisau yang telah
ditaruhnya dim saku celana dan langsung menusukannya kebagian punggung
korban RAMA dan korban RAMA berteriak kesakitan,

' Bahwa setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias Si.F^P Bin
NANANG S kembali menusuk korban RAMA mengenai dada kj)eyfOW/lA,
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setelah itj korban RAMA melompat kearea sawah, kemudian terdakwa 1. S1G!T
LISAN BUDl SANTOSO Al'as SURIP Bin NANANG S mengejar korban RAMA
kesawah, namun korban RAMA berhasii keluar dari sawah dan naik kejalan dan
terdakwa 1, SlGiT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terus
mengejarnya, pada saat berada diatas jalan terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S berusaha menusuk kembali korban
RAMA namun korban RAMA berusaha menahan dengan menggunakan kedua
tangannya, selanjutnya terdakwa menusuk kembali korban RAMA oan mengenai
bagian dada korban RAMA, setelah itu korban RAMA berusaha lari, namun
terdakwa 1. SlGiT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terus
mengejar korban RAMA sambil menusuk punggung korban RAMA dari arah
belakang secara berkali-kali. sehingga terdakwa 1. SlGiT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA terjatuh
disaluran air disamping selatan jalan, pada saat itu korban RAMA berteriak
kesakitan namun terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S berusaha membekap mulut korban RAMA dan kemudian tangan
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S digigit
oleh korban RAMA, setelah itu terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias
SURIP Bin NANANG S berteriak meminta bensin, kemudian saksi B^GUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK mengambil bensin diberikan kepada terdakwa
ARIS EhRI/ANT FAJAR UTOMO BIN SUCAH yang selanjutnya diberikan
kepada terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI setelah itu
terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDiK BIN YUDI rriengantar bensin
tersebut ke terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIp" Bin
NANANG S, selanjutnya terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI menyiramkan bensin tersebut ketubuh korban RAMA, setelah itu terdakwa
1, SIGIT LISAN BUDi SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S menyaiakan
korek api yang diberikan oleh terdakwa 2. SANDI PURNAW/.N Alias ANDiK BIN
Y\JD\ ketubuh korban RAMA, namun saat itu api hanya menyala sebentar dan
sempat membakar kaki terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S setelah itu api mati, selanjutnya mereka terdakwa bersama
teman-temannya meninggalkan korban RAMA yang masih berada disaluran air
disebelah selatan jalan tersebut,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S bersama-sama dengan terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias
ANDIK BIN YUDI, terdakwa 3, ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO
teisebut diatas, korban RAMA meninggal dunia dengan luka-luKa lerbuka tepi
rata pada daerah dada dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam,
dan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum et
Repertum Jenazah tanggal Non-ior; 052/3815/414,109/2016 tanggal 22 Juli 2016
yang dibuat oleh dr. HARTONO, dokter pemerintah yang bertugas di RSUD Or,

Koesma Tuban,
Perbuatan para,terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S bersama-sama dengan terdakwa 2. SANDi PURNAWAN Alias AND!K
BIN YUDI, terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO pada
hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada
suatu hari dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam

tahun 2016^ bertempat di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dimuka umum bersama sama
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melakukan kekerasan terhadap orang rnengakibatkan mati, perbuatan mereka
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut
- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa

1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURiP Bin NANANG S bertemu dengan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya yang bernama
saksi WIDIYANTI Alias YANTl Alias MENDRES dilokasi jalan tembus
Perumahan Gedongombo, pada saat itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BU[)I
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S bertanya kepada saksi BAGUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK apakah kena! dengan korban RAMA den
meminta tolong agar terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURiP
Bin NANANG S dipertemukan dengan korban RAMA karena terdakwa 1. SIG'T
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ada kepentingan dengan
korban RAMA masalah penangkapan adik terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S yang ditangkap Polisi terlibat
perkelahian dan korban RAMA menjadi informan Polisi, kemudian sekitar jam
19 GO wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S di sms oleh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bahwa saksi
BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYiK sudah bersama dengan kortan RAMA
kemudian terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S membalas sms bahwa terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias
SURIP Bin NANANG S masih berada dirurnah terdakwa 2 SANDI PURNAWAN
Alias ANDIK BIN YUDI,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21,00 wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S datang di Jalan Tembus Perumahan
Gedongombo dan bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias
KOYIK bersama istnnya yang bernama saksi WIDIYANTI Alias YANTl Alias
MENDRES, saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya saksi TRioTA
WIDYAWATI Alias PETIS, dan korban RAMA, selanjutnya terdakwa 1. SiGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S mengajak kewarung Kopi
JJL didepan kampus STITMA Jalan Manunggal Tuban, sesampainya diwarung
kopi JJL, terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S mengajak korban RAMA kebelakang warung kopi tersebut bersama deiigan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istnnya yang bernama
saksi WIDIYANTI Alias YANTl Alias MENDRES, saksi AGUNG YULI SEi'lAWAN
bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATI Alias PETIS, selanjutnya
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
langsung memukuli korban RAMA beberapa kali mengenai bagian kepala dan
wajah korban RAMA dengan maksud agar korban RAMA mengakui bahwa
korban RAMA sebagai informan Polisi sehincga adik terdakwa . SIGIT LiSAN
BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ditangkap Polisi, naniun karena
korban RAMA tidak menjawab.

- Bahwa kemudian terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK .intuk
membeli bensin di SPBU, pada saat itu terdakwa 1. BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK mengatakan kepada korban RAMA akan memoakar korban RAMA
apabila korban RAMA tidak mengakuinya, kemudian saksi BAGUS SATRIO
Alias RIO Alia^ KOYIK membeli bensin di SPBU, sebelum saksi B/\GUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK datang dari membeli bensin, korban R/\MA
akhirnya mengakui bahwa korban RAMA menjadi informan Polisi kopada
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S, setelah
itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
kombali memukuli korban RAMA' dan diikuti oleh terdakwa 2, SANDi

PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI memukul korban/Rama pada bjgian muka,
terdakwa 3. ARIS EFRiYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO ikut menendanq
korban sampai jatuh dan terguling ketanah yg rendah lalu RUDl/Ji*h(
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juga menendang korban RAMA , kemudian saksi BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK datang dan membawa bensin dalam botol aqua dan diberikan
kepada terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
setelah itu terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK untuk menyimpan
terlebih dahulu bensin tersebut karena kO:'ban RAMA sudah mengakuinya
selanjutnya terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S n-ieminta kepada korban RAMA untuk membantu memberi makan
kepada adik terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S yang ditahan di Lapas Tuban, namun korban RAMA terus berkelit
seh'ngga tL-rdakwa 1, SIGIT LiSAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S kembali memukuli korban RAMA dan mengajak korban RAMA ijntuk berduel,
Bahwa selanjutnya terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S bersama dengan terdakwa 2. SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI dan saksi ANA HARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan
menggunakan 1 sepeda motor, RUDI bersama dengan terdakwa 3. ARIS
EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO berboncengan menggunakan 1
sepeda motor, saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya saksi TRISTA
WIDYAWATI Alias PETIS berboncengan menggunakan 1 sepeda motor, saksi
BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya saksi WIDIYANTI Alias
YANTI Alias MENDRES. dan korban RAMA berboncengan dengan
menggunakan 1 sepeda motor, selanjutnya mereka mencari tempat untuk duel
dan pada seat sampai di jalan yang dikelilingi sawah Keoamatan Merakurak
Kabupaten Tuban mereka berhenti dan terjadi duel antara terdakwa 1. SIGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S menusuk tubuh korban RAMA dengan menggunakan pisau lipat kecil yang
sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan didalam saku celananya kemudian
saat terdakwa SIGIT LISAN merasa terdesak mengambil pisau yang tslah
clitaruhnya dim saku celana dan langsung menusukannya kebagian pungoung
korban RAMA dan korban RAMA bertenak kesakitan,
Bahwa setelah itu terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S kembali menusuk korban RaMA menge^nai dada korban RAMA,
setelah itu korban RAMA melompat kearea sawah, kemudian terdakwa 1, SIGIT
LiSAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S mengejar korban RAMA
kesawah, namun korban RAMA berhasil keluar dari sawah dan naik kejalan dan
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG 8 terus
mengejarnya, pada saat berada diatas jalan terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDi
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S berusaha menusuk kembali korban
RAMA namun korban RAMA berusaha menahan dengan menggunakan kedua
tangannya, selanjutnya terdakwa menusuk kembali korban RAMA can mengehai
bacjian dada korban RAMA, setelah itu korban RAMA berusaha lari, namun
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S te^us
mengejar korban RAMA sambil menusuk punggung korban RAMA dari arah
belakang secara berkali-kali, sehingga terdakwa 1, SIGiT LISAN BUDI
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA terjatuh
disaluran air disamping selatan jalan, pada saat itu korban RAMA berteriak
kesakitan namun terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S berusaha membekap mulut korban RAMA dan kemudian tangan
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S digigit
oleh korban RAMA, setelah itu terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias

SURIP Bill NANANG S berteriak meminta bensin, kemudian saksi BAGUS

SATRIO Alias RIO Alias KOYIK mengambil bensin diberikan kepada te'dakwa
ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAH yang selanjutnya diberikan
kepada tei'dakwa 2, SANDl PURNAWAN Alias ANDIK BIN YU[)U&si6:lah itu
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terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI mengantar bensin
tersebut ke terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bn

NANANG S, selanjutnya terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUD! menyiramkap bensin tersebut ketubuh korban RAMA, setelali itu terdakwa
1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S rnenyalakan
korek api yang diberikan oleh terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDi ketubuh korban RAMA, namun saal itu api hanya menyala sebentar djn
sempat tnembakar kaki terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S setelah itu api mati, selanjutnya mereka terdakwa bersarna
teman-temannya meninggalkan korban RAMA yang masih berada disaluran air
disebelah selatan jalan tersebut,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG'S bersama-sama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias
ANDIK BIN YUDI, terdakwa 3. ARIS EFRI.YANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO
tersebut diatas, korban RAMA meninggal dunia dengan luka-luka terbuka tepi
rata pada daerah dada dan punggung akibat persentuhan dengan benia tajc'rn,
can luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Vlsum et
Repertum Jenazah tanggal Nomor: 352/3815/414.109/2016 tanggal 22 Juli 2016
yang dibuat oleh dr, HARTONO, dokter pemerintah yang bertugasj di RSUD Dr.
R Koesma Tuban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam
pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP —-

A T A U

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Ali^s SURIP
Bin NANANG S bersarr.a-sama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias
ANDIK BIN YUDI, terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO,
pada han Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya
pada suatu hari dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu han dalam
tahun 2016, bertempat di jalan yang dikelilingi sawah Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban sebagai orang yang melakukan ,
yang menyurun melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan alau
ancaman kekerasan, atau penganiayaan lerhad^p anak yang mengakibatkan mati,
perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada.hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sek'tai pukul 13,30 wib terdakwa

1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S bartemu dengan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYiK bersama Istrinya yang bernsma
saksi WIDIYANTI Alias YANTl Alias MENDRES dilokasi jalan tembus
Perumiahan Gedongombo, pada saat itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S bertanya kepada saksi BAGUS
SATRtO Alias RIO Alias KOYIK apakah kenal dengan korban RAMA dan
meminta lolong agar terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S dipertemukan dengan korban RAMA karena terdakwa 1. SIGIT
LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ada kepentingan dengan
korban RAMA masalah penangkapan adik terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S yang ditangkap Polisi terlibat
perkelahian dan korban RAMA menjadi informan Polisi, kemudian sekitar jam
19,00 wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S di sms oleh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bahwa saksi
B/vGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK sudah bersarna dengan korban RAMA.
kemudian terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S membalas sms bahwa terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias
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SURIP Bin NANANG S masih berada dirumah terdakwa 2, SANDI PURNAWAN
Alias ANDIK BIN YUDI,

- Bahwa selanjutnya seKitar pukul 21 00 wib terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDi
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S datang di Jalan Tembus Perumahan
Gedongombo dan bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias
KOYIK bersama istrinya yang bernama saksi WIDIYANTI Alias YANTI Aliab
MENDRES, saksi AGUNG YULl SETIAWAN bersama pacarnya saksi TRISTA
WIDYAWATI Alias PETIS, dan korban RAMA, selanjutnya terdakwa 1. SIGIT
LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG 8 mengajak kewarung kopi
JJL didepan kampus STITMA Jalan Manunggaf Tuban, sesampainya diwarung
kopi JJL, terdakwa 1. SIGIT LISAN BUD! SANTOSO Alias SURiP Bin NANANG
S mengajak korbarl RAMA kebelakang warung kopi tersebut bersama dengan
saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya yang bernama
saksi WIDIYANTI Alias YANTI Alias MENDRES, saksi AGUNG YULl S iTlAWAN
bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATI Alias PETIS. selanjutnya
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S
langsung memukuli korban RAMA beberapa kali mengenai bagian kepala dan
wajah korban RAMA dengan maksud agar korban RAMA mengakui bahwa
korban RAMA sebagai informan Polisi sehingga adik terdakwa 1. SIGIT LISAN
BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S ditangkap Polisi, namun karena
korban RAMA tidak menjawah.

- Bahwa kemudian terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK u.Muk
nembeli bensin di SPBU, pada saat itu terdakwa 1. BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK mengatakan kepada korban RAMA akan membakar korban RAMA
apabila korban RAMA tidak mengakuinya. kemudian saksi BAGUS SATRIO
Alias RIO Alias KOYIK membeli bensin di SPBU, sebelum saksi BAGUS
SATRIO /Xlias RiO Alias KOYIK datang dari membeli bensin, korban RAMA
akhirnya mengakui bahwa korban RAMA menjadi informan Polisi kepada
terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S, 3et'3lah
Itu terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin rJANANG S
kembali memukuli korban RAMA dan diikuti oleh terdakwa 2. SANDI
PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI memukul korban/Rama pada bayian muKa,
terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMG BIN SUCAHYO ikut menendang
korban sampai jatuh dan terguling ketanah yg rendah lalu RUDl/Jitheng ( DPO)
juga menendang korban RAMA kemudian saksi BAGUS SATRIO Alias RIO
Alias KOYIK datang dan membawa bensin dalam botol aqua dan dibenkan
kepada terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Sin NANANG S,
setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S menyuruh saksi BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOVIK untuk menyirnpan
terlebih dahulu bensin tersebut karena korban RAMA sudah mengakuiny;a,

•| selanjutnya terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
j NANANG S meriinta kepada korban RAMA untuk membantu memberi makan

kepada adik terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S yang ditahan di Lapas Tuban, namun korban RAM/^. terus be^kelit.

• sehingga terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
i S kembali memukuli korban RAMA dan mengajak korban RAMA untuk berduel,

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin
, r^JANANG S bensama dengan terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN

YUDI dan saksi ANA FIARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan
,'ij, mengguriakan 1 sepeda motor, . RUDl bersama dengan terdakwa 3. ARIS
I EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO berboncengan menggunakan 1
I sepeda motor, saksi AGUNG YULl SETIAWAN bersama pacarn\a saksi TRISTA

WIDYAWATI Alias PETIS berboncengan menggunakan 1 sepeda motor, saksi
BAGUS SATRIO Alias RIO Alias KOYIK bersama istrinya saksi WIDIY;
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YANTI Alias MENDRES, dan korban RAMA berboncengan denga.i
rrenggunakan 1 sepeda motor, selanjutnya mereka mencari tempat untuk due!"
dJD pada saat sampai di jalan yang dikelilingi sawah Kecamataii MeraKurak
Kabupaten Tuban mereka berhenti dan terjadi duel antara terdakwa 1. SIGIT
LISA^J BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan kcrban RAMA
Betelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG
S meiusuk tubuh korban RAMA dengan menggunakan pisau lipat kecil yang
sebelumnya sudah disiapkan dan disirnpan d dalam saku celanaiiya kemucian
saat terdakwa SIGIT LISAN merasa terdesak mengamb'l [)isau yang telah
ditaruhnya dim saku celana dan langsung menusukannya kebagian punggung
korban RAMA dan korban RAMA berteriak kesakitan,
Bahwa setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP B'n
NANANG S kembali menusuk korban RAMA mengenai dada korban RAMA,
setelah itu korban RAMA melompat kearea sawah, kemudian terdakwa 1. SiGlT
LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S mengejar korban RAMA
kesawah, namun korban RAMA berhasil keluar dari sawah dan naik kejalan dan
terdakwa ^ SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terLis
mengejarnya, pada saat berada diatas jalan terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S berusaha menusuk kembali korban
RAMA namun korban RAMA berusaha menahan dengan menggunakan kedua
tangannya, selanjutnya terdakwa menusuk kembali korban RAMA dan mengenai
bagian dada korban RAMA, setelah itu korban RAMA berusaha lari, namun
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S terus
mengejar korban RAMA sambil menusuk punggung korban RAMA dan arah
belakang secara berkali-kali, sehingga terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl
SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dengan korban RAMA terjatuh
disaluran air disamping selatan jalan, pada saat itu korban RAMA berteriak
kesakitan namun terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin
NANANG S berusaha membekap mulut korban RAMA dan kemudian tangan
terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S dig-gi."
oleh korban RAMA, setelah itu terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias
SURIP Bin NANANG S berteriak meminta bensin, kemudian saksi BAGUS
SATRIO Alias RIO Alias KOYIK mengambil bensin diberikan kepada terdakwa
ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAH yang selanjutnya dlben'<an
kepada terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI setelah itu
terdakwa 2 SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDI mengantar bensin
tersebut ke terdakwa 1 SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias 3UR1P Bin
NANANG S, selanjutnya terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI menyiramkan bensin tersebut ketubuh ko'ban RAMA, setelah itu terdakwa
1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG 8 menyalakan
korek api yang diberikan oleh terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BIN
YUDI ketubuh korban RAMA, namun saat itu api hanya menyala sebentar dan
sempat membakar kaki terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S setelah itu api mati. selanjutnya mereka terdakwa bersama
teman-temannya meninggalkan korban RAMA yang masih berada disaluran air
disebelah selatan jalan tersebut.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias SURIP
Bin NANANG S bersaina-sama dengan terdakwa 2. SANDI PURNAWAN Alias
ANDIK BIN YUDI, terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYO
tersebut diatas, korban RAMA meninggal dunia dengan luka-luka terbuka tepi
rata padci daerah dada dan punggung akibat persentuhan dengan bijnda tnjam,
dan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Visuin et
Repertum Jenazah tanggal Nomor 352/3815/414 109/2016 tanggal 22 ..uli 2016
yang dibuat oleh dr. HARTONO, dokter pemenntah yang bertugas di RSUO Dr,
R Koesma Tuban
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Pe['[-,^i3lgi-i nieieka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic'ana dalam
pasal 80 Ayat ,3} UU Rl Nomor 35 Tahun 20K tentang Perubahan atas UU Ri No
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasai 55 ayat (1) ke-1 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa
menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, naniun lidak akan
mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di
persidangan telah mengajukan keterangan saksi-saksi yang telah didengar
keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing ;
1. BAGUS SATRIO alias RIO alias KOYIK

Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan, perusukan serta
pembakaran yang dilakukan Terdakwa 1bersama-sama dengan Terdakwa 2
dan terdakwa 3 serta RUDI/ JITHENG (DPO) terhadap korban M
RAMADHAN alias RAMA

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira
pukul 01,00 wib, berteinpat di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa te'sebut, karena saksi saat itu ada
dilokasi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 13,30
wib Terdakwa 1 bertemu dengan saKsi dan is^ri sakai yaitu saksi WIDIYANTI
Alias YANTI dilokasi jalan tembus Perumahan Gedongombo ;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi karena saksi kenal
dengan korban RAMA, Terdakwa 1 meminta bantuan kepada saksi agar
dipertemukan dengan Korban RAMA disebabkan Terdakwa 1 memiliki
permasalahn dengan korban RAMA yaitu Terdakwa 1 menduga kc:rban
RAMA yang membenkan informasi kepada Polisi sehingga adik dari
Terdakwa 1 ada ditangkap oieh Polisi sebelumnya ;

- Baiiwa atas permintaan dan Terdakwa 1 tersebut, saksi menyanggupinya
dan sekitar jam 19.00 wib saksi ada meng sms terdakwa 1, Dan memberi

ka!3ar saksi sudah bersama dengan korban RAMA, yang dibalas oieh

terdakwa 1, masih berada dirumah terdakwa 2 ;

- Bahwa sekitar pukul pukul 21.00 wib terdakwa 1. datang di Jaian Te-nbus

Perumahan Gedongombo dan bertemu dengan saksi, saksi WIDIYANTI

Alias YANTI. saksi AGUNG YULt SETIAWAN , saksi TRISTA WlDYAWATl
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Alias PETIS, dan korban RAMA dan kemudian saksi-saksi tersebut bersaTta

korban RAMA diajak oleh Terdakwa 1 ke kewarung kopi JJL didepan

kampus STITMA Jalan Manunggal Tuban :

Nahwa sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa 1

rnengajak korban RAMA ke belakang warung kopi bersama dengan saksi,

dan kejudian sesampainya dibelakang warung kopi tersebut, Terdakwa 1

bertanya kepada korban RAMA apakah benar menjadi informan Polisi

sehingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap Polisi, namun saat itu korban

RAMA hanya diam saja dan tidak menjawab ;

Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawab, Terdakwa

1 ada memukuli korban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan lubuh

korban RAMA

Bahv/a kemudian Terdakwa 1 ada menyuruh saksi untuk pergi membeli

bensin seharga Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) yang Terdakwa 1 katakan

untuk membakar korban RAMA ,

Bahwa selanjutnya saksi ditemani saksi WlDIYANTl pergi dan mombeli

oensin yang saksi simpan dalam 1 (satu) buah botol aqua bokas yancj saksi

temukan di jalan ;

Bahwa sebelum saksi pergi membeli bensin, korban RAMA akhirnya

mengakui menjadi informan bagi Polisi dan atas pengakuan korban RAMA

:ersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ser'a sdi RUDl alias

JITHENG (DPO) langsung ikut memukuli dan menendang korban RAMA

hingga kurban RAMA rubuh dan terjatuh ;

Bahv/a kemudian Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA untuk

membantu memberi makan kepada adik terdakwa 1. yang ditahan cii Lapas

Tuban, namun korban RAMA menolaknya, sehingga teroakwa 1. Bersama

dengan lerdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDl alias JITHENG ^DPO)

kembali memukuli korban RAMA dan Terdakwa 1 m.engajak korban RAMA

untuk berduel satu lawan satu ;

Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianggap

tidak memadai untuk berdiel maka Terdakwa 1 mengajak pindah can

mencari tempat duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai beriKut;

Bahwa terdakwa I. bersama dengan terdakwa 2. dan ;iaksi /\NA

HARTIANTl Alias NAMA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda

motor ;

Batiwa RUDl alias JITHENG (DPO) bersama dengan terdakwa 3,

berooncengan menggunakan 1 sepeda motor
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Bahwa saksi AGUNG YULI SETIAWAN bersama pacarnya sak;;i TRISTA
VVIDYAWATI berboncengan menggunakan 1sepeda motor

^ - Bahwa saksi bersama istrinya sal.si WIDIYANTI Alias YAKTI, dan korban
RAMA berboncengan dengan menggunakan 1sepeda motor;

- Bahwa kemudian mereka bersama-sama berkeliling mencari tempat yang
dianggap layak untuk berduel, sehingga sampailah di lokasi yaitu bertempat
di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban ;

Baliwa selanjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Terdakwa 1dan
korban RAMA, namun sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa 1 terdesak
dan kalah yang kemudian terdakwa 1 langsung mengeluarkan pisau lipat
yang sudah Terdakwa 1persiapkan sebeiumnya

Bahwa dengan pisau tersebut kemudian saksi sempat melihat Terdakwa 1
menusuk korban RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAMA rubuh
dan terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1bertenak meminta bensin yang sebeiumnya
sudah dibeli oleh saksi atas suruhan Terdakwa 1te-sebut ;
Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan bensin tersebut kepada Terdakwa 2,
yang kmeduan Terdakwa 2menghampin Terdakwa 1yang saat itu sedang
membekap mulut koroan RAMA agar tidak bertenak ;
Banwa selanjutnya Terdakwa 2 langsung menyiramkan bensin lersebut ke
tubuh korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan korek langsung
dinyalakan oleh Terdakwa 1 ;

Bahwa oleh karena takut melihat kobaran api, saksi bersama istrinya
langsung pergi meninggalkan lokasi ,

Bahwa sepengetahuan saksi, korban RAMA akhirnya meninggal dunia •
- Bahwc. saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak meng; '̂ukan
keberatan

2. AGUNG YULI SETYAWAN

- Bahwa saksi keiial dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan
I'eluarna maupun hubungan pekerjafn ;

- Bahwa saksi mengetahui penstiwa pemukulan, penusukan serta

pembakaran yang dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama dengar^ Terdakwa 2
dan terdakwa 3 serta RUDI/ JITHENG (DPO) terhadap korb&n ivl,

RAMADHAN alias RAMA
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Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada han Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira
pukul 01.00 wib, bertempat di areal persawahan di wilayah Jesa Mand.rejo
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

Bahwa saksi mengetahui penstiwa tersebut, karena saksi saat itu ada

dilokasi tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juii 2016 sekitar puku 19.30
wib, saksi sedang berada di rumah saksi BAGUS SATRIYO dan distu ada

korban RAMA, saat itu saksi BAGUS SATRIYO ada bercerita bahwa kcrban

RAMA ada dicurigai oleh Terdakwa 1 menjadi informan Polisi sehingga
menyebabkan adik Terdakwa 1ditangkap Pollisi sebelumnya ,
Bahwa sekitar pukul pukul 21.00 wib terdakwa 1. datang di Jalan Tembus
Perumahan Gedongombo dan bertemu dengan saksi, sai;si WIDIYANTI

Alias YANTI, saksi BAGUS SATRYO , saksi TRISTA WIDYAV/ATI Alias

PETIS, dan korban RAMA dan kemudian saksi-saksi tersebut bersama

korban RAMA diajak oleh Terdakwa 1 ke kewarung kopi JJL didepan
kampus 81ITMA Jalan Manunggal Tuban ;

Bahwa sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa 1
mengajak korban RAMA ke belakang warung kopi bersama dengan saksi,
dan kejudian sesampainya dibeiakang warung kop: tersebut, Terdakwa 1
bertanya kepada korban RAMA apakain benar menjadi informan Polisi
sehingga adik Jerdakwa 1 ada ditangkap Polisi, namun saat itu korban

RAMA hanya diam saja dan tidak menjav/ab ;

Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawab, Terdakwa
1 ec'a memukuli korban RAMA beberapa kali ke arah kepaia dan tubuh

korban RAMA

Bahwa kemudian Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BAGUS SATRYO untuk

pergi membeli bensin seharga Rp 6,000,- (enam nbu rupiah) yang Terdakwa

1 katakan untuk membakar korban RAMA ;

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO ditemani saksi WIDIYANTI pergi
dan membeli bensin yang saksi simpan dalam 1 (satu) buah botol aqua

bekas yang saksi temukan di jalan ;

Bahwa sebelum saksi BAGUS SATRYO pergi membeli bensin, korban

RAMA akhirnya mengakui menjadi informan bagi Polisi dan atas pengakuan

korban RAMA tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta sdr

RUDi alias JITHENG (DPO) langsung ikut memukuli dan menendang korban

RAMA hingga kurban RAMA rubuh dan terjatuh ;
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Bahwa kemudian Terclakwa 1 meminta kepada korban RAMA untuk

menibantu memberi niakan kepada adik terdakwa 1. yang ditahan di Lapas

Tuban, namun korban F^AMA menolaknya, sehingga terdakwa 1. Eersama

dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDI alias JITHENG (CPO)

l^embali memukuli korban RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA

untuk berduel satu lawan satu :

Bahwa oleh karena halaman belakang waning kopi JJL tersbeut dianygap
tfdak memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak pindah dan

menca-i tempat duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai berikut;
Bahwa terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2. dan saksi ANA

HARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda
motor;

Bahwa RUDI alas JITHENG (DPO) bersama dengan terdaki^a 3.

berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa saksi bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATl berbcnc(,'ngan
menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa BAGUS SATRYO bersama istrirya saksi WlDIYANTl Alias YANTI,
dan korban RAMA berboncengan dengan menggunakan 1sepeda motor;
Bahwa kemudian mereka bersama^sama berkeliling mencari tempat yang
dianggap layak untuk berduel, sehingga sampailah di lokasi ysitu bertempat
di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kocamatar Mer^kurak

Kabupaten Tuban ;

Banwa selanjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Terdakwa 1 dan

korban RAMA, namun sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa 1 terdesak

dan kalah yang kemudian terdakwa 1 langsung mengelusrkan pisau lipat
yang sudah Terdakwa 1 persiapkan sebe umnya ;

Bahwa dengan pisau tersebut kemudian saksi sempat rnelihat Terdakwa 1

menusuk korba,T RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban t^^AMA rubih

dar terjatuh ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berteriak meminta bensin vang sebelumnya

sudah uibeli oleh saksi BAGUS SATRYO atas suruhan Terdakwa 1 tersebut

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO menyerahkan l^eisin tersebut

kepcida Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 menghampiri Terdakwa 1

yang saat itu sedang membekap mulut korban RAMA agar tidak berteriak ;

Bahwa.selanjutnya Terdakwa 2 langsung meiiyiramkan bensin tersebut ke

tLibLih korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan korek lan"3,sung

dinyalakan oleh Terdakwa 1 :
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- Bahwa oleh karena takut melihat kobaran api sa<si langsung pergi

meninggalkan lokasi :

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban RAMA akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperhhatkan dipersidangan ,

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak mengajuksn

keberatan

3. WIDIYANTI alias YANTl

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan^ penusukai serta

pembakaran yang dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2

dan terdakwa 3 serta RUDI/ JITHENG (DPO) terhadap korban M.

RAMADHAK alias RAMA

- Bahwa penstiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira

pukul 01.00 wib. bertempat di areal persawahan di wilayah Desa Mandirajo

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban :

- Bahwa av/alnya pada han Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 19 30

wib, saksi sedang berada di rumah saksi BAGUS SATRIYO dan distu ada

korban RAMA, saat itu saksi BAGUS SATRIYO ada bercerita bahwa korban

I^AMA ada dicurigai oleh Terdakwa 1 menjadi informan Polisi sehlngga

menyebabkan adik Terdakwa 1 ditangkap Pollisi sebelumnya ;

- Bahwa sekitar pukul pukui 21,00 wib tercakwa 1. datang di Jalan Teribus

Perumahan Gedongombo dan bertemu dengan saksi, saksi WIDIYANTI

Alias > ANTI, saksi BAGUS SATRYO , saksi TRISTA WIDYAWATI Alias

PETIS, dan korban RAMA dan kernudsan saksi-saksi tersebut ber=arna

korban RAMA diajak oleh Terdakwa 1 ke kewarung kopi JJL didepan

kampus STITMA Jalan Manunggal Tuban ;

- Nahwa sesampa.nya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa 1

mengaiak korban RAMA ke belakang warung kopi bersama dengan saksi,

dan kejudian sesampainya dibelakang warung kopi tersebut, Terdakwa 1

bertanya kepada korban RAMA apakah benar menjadi informan Polisi

sehingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap Polisi, namun saat itu korban

F;AMA hanya diam saja dan tidak menjawab ;

- Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawao, Terdakwa

ada memukuli korban RAMA'beberapa kali ke arah Vepala dan tubuh

korban f^AMA
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Bahwa kemudian Terdakwa 1 ada menyjruh saksi BAGUS SATF^/O untuk

pergi membeli bensin seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang Terdakwa

1 katakan untuk membakar korban RAMA :

Bahwa seianjutnya saksi BAGUS SATRYO ditemani saksi WIDIYANTI perg'

dan membeli bensin yang saksi simpan dalam 1 (satu) buah botol aqua

bekas yang saksi temukan di jalan ;

Bahwa sebelum saksi BAGUS SATRYO pergi membeli bf;nsin, korban

RAMA akhirnya mengakui menjadi inform,an bagi Polisi dan atas pengakuan
korban RAMA tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta sdr

RUDI alias JITHENG (DPO) langsung ikut memukuli dan menendang korban
RAMIA hingga kurban RAMA rubuh dan terjatuh ;

Bahwa kemudian Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA untuk

membantu memberi makari kepada adik terdakvv'a 1. yang ditahan di Lapas

fuban, namun korban RAMA menolaknya, sehingga terdakwe 1. Bersama

dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDI alias JITHENG (DPO)
kembah memukuli korban RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA

untuk berduel satu lawan satu :

Bahwa oleh karena haiaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianggap
tidak memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak pindah dan
mencari tempat duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai berikut;

Bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan saksi ANA

HARTIANll Aiids NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda

motor,

Bahwa RUDI alias JITHENG (DPO) bersama dengan terdakwa 3.

berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa saksi AGUNG bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAVVATI

berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa BAGUS SATRYO bersama istrinya saksi WIDIYANTI Alias YA,NTI,

dan korban RAMA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda moto^;

Bahwa kemudian mereka bersama-sama berkeliling mencari tempat yang

dianggap layak untuk berduel. sehingga sainpailah di lokasi yaitu bertempat

di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak

Kabupaten Tuban ,

Bahwa seianjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Terdakwa 1 dan

korban RAMA, namun sepengetahuan saksi seat itu Terdakwu 1 terdesak

dan kdlah yang kemudian terdakwa 1 langsung menyeiuarkan pisau lipat

yang sudah Terdakwa 1 persiapkan sebelumnya ;

Ho/onion 21 (I'ifi ''n'l H,'il.;i't;)r', t'uU.s.i'i Nn :



- Bahwa dengan pisau tersebut kemi dian saksi sempat melihat Terdakwa 1
meuiSLik korban RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAM/\ rubuh

dan terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bertenak meminta bensin yarg sebelumnya

sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRYO atas suruhan Terdakwa 1 tersebjt

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO menyerahkan bensin tersebut

kepada Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 menghampin Terdakwa 1

yang saat itu sedang membekap mulut korban RAMA agar tidak berteriak •
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 langsung menyiramkan bensin tersebut ke

tubuh korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan korek langsung

dinyalakan oleh Terdakwa 1 dan oleh karena takut melihat kol)aran api,
saksi langsung pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, koiban RAMA akhirnya meninggal dunia ,

- Bahwa saks' membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak mengajLikan

keberatan

4. TRISTA WIDYAWATl

- Bahwa saksi kenai dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga maupun hubungan pekerjaan ,

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan, peiusukan sarta

pembakaran yang dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama dengan "^erdakv '̂a 2

dan terdakwa 3 serta RUDl/ JITHENG (DPO) terhadap korban M,

RAMADHAN alias RAMA

Bahwa penstiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira
pukul 01.00 wib, bertempat di areal persawahan di wiiayah Desa Manaireju
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi saat itu ada
dilokasi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 19,30
wib, saksi sedang berada di rumah saksi BAGUS SATRIYO dan distu ada
korban RAMA, saat itu saksi BAGUS SATRIYO ada bercerita bahv/a koiban
RAMA-ada dicurigai oleh Terdakwa 1 menjadi infornian Polisi sehingga
menyebabkan adlk Terdakwa 1ditangkap Pollisi sebelumnya ;

- Bahwa sekitar pukul pukul 21.00 wib terdakwa 1. datang di Jalan Tembus
Perumahan Gedongombo dan bertemu dengan saksi BAGUS SATRIYO,
saksi WIDIYANTI Alias YANTl, saksi BAGUS SATRYO ,saksi S, dan korban
RAMA dan kemudian saksi-saksi tersebut bersama korban RAMA diajak
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oleh Terdakwa 1 ke kewarung kopi JJL didepan kampus STITMA Jalan

Manunggal Tuban ;

Nahv/a sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa 1

mengajak korban RAMA ke belakang warung kopi bersama dengan saksi,

dan kejudian sesampainya dibelakang warung kopi tersebut, Terdakwa 1

bertanya kepada korban RAMA apakah benar menjadi informan Polisi

sehingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap PoIisl namun saat itu korban

RAMA hanya diam saja dan tidak menjawab ;

Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawab, Terdakwa

1 ada memukuli korban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan tubuh

korban RAMA

Bahwa kemudian Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BAGUS SATRYO untuk

pergi membeli bensin seharga Rp 6.000,- (enam nbu rupiah) yang Terdakwa

1 katakan untuk membakar korban RAMA ;

Bah va selanjutnya saksi BAGUS SATRYO ditemani saksi WIDIY/>NTI pergi

dan membeii bensin yang saksi simpan dalam 1 (satu) buah botol aqua

bekas yang saksi temukan di jalan ,

Bahwa sebelum saksi BAGUS SATRYO pergi membeli bensin, ko'ban

RAMA akhirnya mengakui menjadi informan bagi Polisi dan atas pengakuan

korban RAMA tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta sdr

RUDl alias JITHENG (DPO) langsung ikut memukuli dan menendang kc:ban

RAMA hingga kurban RAMA rubuh dan terjatuh ,

Bahwa kemudian Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA L:ntuk

membaritu memben makan kepada adik terdakwa 1. yang ditahan di Lapas

Tuban, namun ko'ban RAMA menolaknya, sehingga terdakwa 1. Bersama

dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDl alias J1THF..NG (DPO)

kembali memukuli korban RAMA dan Terdakv.'a 1 mengajak korban RAMA

untuk berduel satu lawan satu ,

Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut diancgap

tidak memiadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mencajak pmdah dan

mencari tempat duel dengan mengendarai sepeda motor sebayai berikul;

Bahwa terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2 dan saksi ANA

HARTIANTl Alias NANA berboncengan dengan mengyunakan 1 sopeda

motor;

Bahwa RUDl alias JITHENG '(DPO) bersama dengan terdakwa 3.

berboncengan menggunakan 1 sepeda motor
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- Bahwa saksi AGUNG bersama pacarnya saksi berboncengan menggunakan

1 sepeda motor

- Bahwa BAGUS SATRYO bersama istnnya saksi WIDIYANTI Alias YANTI,

dan korban RAMA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor;

- Bahwa kemudian mereka bersama-sama berkeiiling niencari tempat yang
dianggap layak untuk berduel, sehingga sampailah di lokasi yaitu .lertempat
di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Meraku-ak

Kabupaten Tuban :

- Bahwa selanjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Terdakwa 1 dan

korban RAMA, namun sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa ^ terdesak

dan ka'ah yang kemudian terdakwa 1 langsung mengeiuarkan pisau lipat
yang sudah Terdakwa 1 persiapkan sebelumnya ;

- Bahwa dengan pisau tersebut kemudian saksi st^mpat melihat Terdakwa 1

menusuk korban RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAMA rut;jh

dan terjatuh ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berteriak meminta bensin yang sebelumnya
sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRYO atas suruhan Terdakwa 1 tersebut

Bahwd selanjutnya saksi BAGUS SATRYO menyerahkan bensin tersebut

kepada Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 menghampin Terdakwa 1
yang saat itu sedang membekap mulut korban RAMA agar tidak berteriak ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 langsung menyiramkan bensin tersebu* ke

tubuh korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan korek langsung
dinyalakan oleh Terdakwa 1

- Bahwa oleh karena takut melihat kobaran api^ saksi langsung pergi

meninggalkan lokasi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban RAMA akhirnya meninggal dunia :

' Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak mengajukan

keberatan

5. ANA HARTIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak aca hubungan

keluarga rnaupun hubungan pekerjaan :

- Bahwa saksi mengetahui penstiwa pemukulan, penusukan serta

pembakaran yang dilakukan T.erdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2

dan terdakwa 3 serta RUDl/ JITHENG (DPO) terhadap korban M.

RAMADHAN alias RAMA
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Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira
pukul 01,00 wib, bertempat di area! persawahan di wilayah Desa Mandirejo
Kecainatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi saat itu ada
dilokasi tersebut;

Bahwa awalnya pada tiari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 19,30
wib, saks! sedang berada di rumah saksi BAGUS SATRIYO dan distu ada
korban RAMA, saat itu saksi BAGUS SATRIYO ada bercerita banwa korban
RAMA ada dicungai oleh Terdakwa 1 menjadi informan Polisi s,ehingga
menyebabkan adik Terdakwa 1ditangkap Pollisi sebelumnya ,
Bahwa sekitar pukul pukul 21.00 wib terdakwa 1. datang di Jalan Te:r,bus
Perurnahan Gedongombo dan bertemu dengan saksi BAGUS SATF^IYO
saksi WIDIYANTI Alias YANTI, saksi BAGUS SATRYO , saksi S dan korban
RAMA dan kemudian saksi-saksi tersebut bersama korban RAMA diajak
oleh Terdakwa 1 ke kewarung kopi JJL didepan kanpus ST TMA Jalan
Manunggal Tuban ;

Nahwa sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa 1
mengajak korban RAMA ke belakang warung kopi bersarna dengan saksi,
dan kejudian sesampainya dibeiakang warung kopi tersebut, Terdakvya 1
bertanya kepada korban RAMA apakah benar menjadi inforiTian Poiisi
sehingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap Polisi, namun saat itu korban
RAMA hanya diam saja dan tidak menjawab ,

Bahwa oleh karena korbar RAMA diam saja dan tidak menjawab. Terdakwa
1 ada memukuli korban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan tubuh
korban RAMA

Bahwa kemudian Terdakwa 1 ada nenyuruh saksi BAGUS SiATRYO untuk
pergi membeli bensin seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah} yang Terdakwa
1 katakan untuk membakar korban RAMA ;

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO ditemani saksi WIDIYANTI pergi
dan membeli bensin yang saksi simpan dalam 1 (satu) buah botol aqua
bekas yang saksi temukan di jalan ;

Bahwa sebelum saksi BAGUS SATRYO pergi membeli bensin, korban

RAMA akhirnya mengakui menjadi informan bagi Polisi dan atas pengakuan

korban RAMA tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta sdr

RUDl alias JITHENG (DPO) langsung ikut memukuli dan menendang korban

RAMA hingga kurban RAMA rubuh dan terjatuh ;
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Bahwa kemudian Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA uniuk

mGmbantu mcmbBri makan kepada adik terdakwa 1, yang ditahan di Lapas
Tuban, namun korban RAMA menolakrya, sehingga terdakwa 1, Bersa-na

dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDI alias JITHENG (DFO)
kembal! memukuli korban RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA
untuk berduel satu lawan satu •

Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianggap
tidak memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak pindah dan
mencah tempat duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai berikut;
Bafiwa terdakwa 1, bersama dengan terdakwa 2. dan saksi berboncengan
dengan menggunakan 1 sepeda motor;

Bahwa RUDI alias JITHENG (DPO) bersama dengan te'dakwa. 3,
berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa saksi AGUNG bersama pacarnya saksi TRISTA WIDYAWATI

berboncengan menggunakan 1 sepeda rTiotor

Bahwa BAGUS SATRYO bersama istrinya saksi WIDIYANTI Alias YANTI,
dan korban RAMA berboncengan dengan menggunakan 1sepeda motr^r;
Bahwa kemudian mereka bersama-sama berkeliling mencari tempat yang
dianggap layak untuk berduel sehingga sampailah di lokasi yaitu bertempat
di area! persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Mer&kurak

Kabupc-ten Tuban ;

Bahwa seanjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Te'dakwa I dan

korban RAMA, r.amun sepeiigetahuan saksi saat itu Terdakwa 1 terdesak

dan kalah yang kemudian terdakwa 1 langsung men^eluarkan pi$au lipat
yang sudah Terdakwa 1 persiapkan sebelumnya ;

Bahwa dengan pisau tersebut kemudian saksi sempat melihat Terdakwa 1

menusuk korban RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAMA rubuh

dan terjatuh ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berteriak meminta bensin yang sebelumnya

sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRYO atas suruhan Terdakwa 1 tersebut

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO menyera'^kan bensin t»;rsebut

kepada Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 menghcmpiri Terdakwa 1

yang saat itu sedang membekap mulut korban RAMA agar tidak bertenak :

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 langsung menyiramkan bensin tersebut ke

tubuh korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan l;orek langsung

dinyalakan oleh Terdakwa 1 :
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- Bahwa oleh karena takut nielihat kobaran api, saksi langsung pergi

meninggalkan lokasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban RAMA akhlrnya moninggal dunia ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Eahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak mengajukan

keoeratan

6. TUMIAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dan korban M, RAMADHAN al.as

RAMA :

- Bahwa saksi membenarkan kcrban RAMA meninggal dunia pada hari Jumat

tangga! 22 Juli 2016, sekira pukul 05.30 wib, di RSUD Dr Koesma

Kabupaten ""^uban ;

- Bahwa korban RAMA meninggal akibat luka^luka yang diderita oleh korban

RAMA yaitu luka tusukan di bagian dada da.i punggung ;

- Bahv^j saksi saat itu tidak tahii siapa pelakuknya ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu anggota Polisi

bahwa korban RAMA ada di RSUD Dr Koesma Kab. Tuban karena

mengalami luka-luka ;

' Bahwa saat saksi datang ke RSUD Koesma Tuban sekitar pukul 04,30 wib,

korban RAMA masih hidup namun sekitar puku! 05.30 wib akhirnya korban

RAMA meninggal dunia ;

- Bahwa saksi membenarkan korban RAMA lahir pada tanggal 09 Desember

1999 sebagaimana termuat dalam akta keiahirannya tersbeut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

khususnya baju dan sendal milik korban RAMA ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

7. SUPRiYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Mandirejo Kec Merakurak Kabupaten

Tuban ,

- Bahwa saksi membenarkan menemukan korban RAMA terjadi pada hari

Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di area!

persawahan di wilayah Desa Manoirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten

Tuban ,
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- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelfon oleh saksi M,

DHUKROINI yang mengatakan menemukan seseorang dipinggir jaian
dengan peinuh iumpur serta mengalami luka-luka :

- Bahwa selanjutnya saksi langsung nienuju lokasi sebagaimana yang

dikatakan oleh saksi M, DHUKROINI tersebut

- Bahwa setelah saksi sampapi lokasi dan menemukan korban RAMA dal.im

keadaan luka parah serta dari badannya mengeluarkan banyak d^.rah, saKsi

langsung menghubungi anggota Kepolisian dan setelah anggota KepoliS'an
tiba langsung membawa korban k RSUD Koesma Tuban ,

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini korban RAMA telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkaii barang bukti yang diperlihatkan dip^srsidangan

khususnya baju korban RAMA yang dipakainya saat itu ,

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut, Para Terdakwa tidak keberatan :

3. M. DHUKROINI

- Bahwa saksi lidak kenal dengan Para Terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan menemukan korban RAMA terjadi pada hari

Jumat tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di areal
persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten

Tuban ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu 2 (dua) orang
yang saksi tidak kenal pencari ikan yang mengatakan melihat seseorang

yang berteriak minta tolong ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dgn sdr DARKO dan sdr SUKAR menuju

lokasi r.ebagaimana yang dikatakan oleh saksi2 (dua) orang percari ikan

tersebut

- Bahwa setelah saksi sampapi lokasi dan menemukan korban RAMA dalam

keadaan luka parah serta dan badannya mengeluarkan banyak darah, saksi

langsung m-^nghubungi saksi SUPRIYONO selaku Kepala Desa ;

- Bahwa setelah saksi SUPRIYONO datang, kemudian menghubungi anggota

Kepolisian dan setelah anggota Kepolisian tiba langsung mem^bawa korban k

RSUD Koesma Tuban ,

- Bahv^a sepengetahuan saksi, saat ini korban RAMA telah meninggal dun^a ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

khususnya baju korban RAMA yang dipakainya saat itu :

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut. Para Terdakwa tidak keberatan ;

9. OJOKO IRIANTO, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa

Haloman 28 dori ^6 Halaman l-'utus.in No : '^•8!



- Bahwa saksi sebagai anggcta Kepolisian pada Pclres Tuban

- Bahwa saksi membenarkan menemukan korban RAMA terjadi pada ha:"'

Jiima; tanggal 22 Juli 2016. sekira pukui 02 00 wib. bertempat di area

persavVahan ci wilayah Desa Mandire;o Kecamatan Meraku^'ak Kabupaten

Tuban ;

- Bahwa saksi mengetahui penstiwa tersebut setelah ditel'on oieh sakbi

SUPRIYONO yang mengatakan menemukan seseorang dipinggir jalan

dengan pelnuh lumpur serta mengaiami luka-luka ;

- Bahwa seianjutnya saksi bersama rekannya yaitu sakSi DENI FEBRIANTO.

SH langsLing menuju lokasi sebagaimana yang dikatakan oluh s?-Ksi

SUPRIYONO tersebut

- Bahwa setelah saksi sampapi lokasi dan menemukan ko:"ban RAMA dalam

keadaan luka parah serta dan baciannya imengeluarkan banyak darah saksi

kemudian langsung inembawa korban k RSUD Koesma TuLuin ;

- BahAv? korban RAMA saat itu m<jsih sempat bexentn :;noa d'n:v/a Jan

dimana Keluarganya serta para pelakunya .

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini korban RAMA telah nicninggal durpa :

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperiihatkan dipersidai.gan

khususnya baju korban RAMA yang dipakainya saat itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersbeut, Para Terdakwa tidak koberatan

10. DENI FEBRIANTO, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian pada Polres Tuban

- Bahwa sa^si membenarkan menemukan korban RaXMA terjad. oada nan

Jum.at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 02 00 wib. bcrtempat di area!

persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten

Tuban .

- Bahwa saksi mengetahui penstiwa tersebut setelah ditelfon oleh saksi

SUPRIYONO yang mengatakan menemukan seseorang dipinggir jalan

dengan pel vjh lumpur serta :r,engalan^,i luka-luka :

- Bahwa seianjutnya saksi bersama rekannya yaitu sar^si DJOKO IRlAt-JO,

SH langsung menuju lokasi sebagaimana yang dikatakan oleh ^aKsi

SUPRIYONO tersebut

- Bahwa setelah saksi sanipapi lokasi dan menen '̂.ukan kcrban RAMA dalam

keadaan luka parah serta dan baUannya mengeluarkan b^inyak :larah, sak'oi

kemudian langsung rnenibawa korban k RSUO Koesma luban .
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- Bahwa korban RAMA saat itu fnasi^i sempat bercenta siapa dinnya dan

dimana keluarganya serta para pelakunya ,

• Bahwa sepengetahLian saksi. saat ini korban RAMA telah mennggal dunia ,

- Bahwa saki^i membenarKan baratig bukti yang diperlihatkan dipersidangan

khususnya baju korban RAMA yang dipakainya saat itu ,

BahA/a ataG keterangan saksi tersbeut, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Para Terdakwa,

yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai behkut:

Terdakwa 1 : SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURIP Bin NANANG S

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. naniun tidak

hubungan keluarga dengan mereka .

• Bahwa Terdakwa 1 membenarkan ada melakukan pemukulan penusukan dan

pembaka'an bersama-sai'na dengan Terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta RU31/

JITHENG (DPO) terhadap korban M RAMADHAN alias RAMA,

- Bahwa Terdakwa 1 nielakukan pe''buatan tersebnt oien karona Terdakwa 1

merasa dendam dengan korban RAMA yang diduga menjadi mforman hagi Pclisi

sehingga nienyebabkan adik terdakwa 1 ada ditangkap Polisi sebelumnya '

- Bahwa penstiwa tersebut terjadi pada han Jun^at tanggal 22 Juh 2016. se'^ira

pukul 01.00 wib, bertempat di areal persawahan di wilayah Desa Mandirejo

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban .

- Bahwa awahiya Terdakwa 1 tidak mengenal korban RAMA, namun Terdakv^•'a 1

niengetahui jika saksi BAGUS SATRIO alias RiO nnengenalnya, sehingga

Terdakwa 1 pada han Kaniis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 13,30 wib ada

memin^a tolong kepada saksi BAGUS SATRIO alias RIO untuk niemnertea, jkan

Terdakwa 1 dan korban RAMA

- Bahwa atas pernVintaan Terdakwa 1 tersebut, kemudian sekitar puku 19 00 wib,

Terdakwa 1 ada d srns oleh saksi saksi BAGUS SATRIO alias RIO bahwa sudah

bersama dengan korban RAMA di rumahnya yaitu di Perumahan Gedongombo

Kab, Tuban. naniun saat itu Terdakwa 1 masih berada di rumah Terdakwa 2

bersama dencjan Terdakwa 3 dan RUDI/ JITHENG (DPO) ,

- Bahwa sekitar pukul 21 00 wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. Terdakwa 3

dan RUDI/ JITHENG (DPO). niengtiampin saksi BAGUS SATRIO alias RIO

untuk bertemu korban RAMA :

- Bahwa setelah bert3niu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan

RUDI/ JITHENG (DPO) mengajak saksi BAGUS SATRIO, saksi WlDIYANTl
Alias YANTl, saksi AGUNG YULl SETIAVVAN , saksi TRIS FA WIDYAW H^Alias
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PtTlS. dan korban RAMA untuk pergi ke warung kopi JJL di didepan kan:ous

STITMA Jalan Manunggal Tuban .

Bahwa sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdal;wa 1 mengajak

korban RAMA ke belal;ang warung kopi, dan kemudian sesampairya dibelai ana

warung kopi tersebut, Terdakwa 1 bertanya kepada korban RAMA apakah benar

menjadi informan Polisi sehingga adik TerdaKwa 1 ada ditanckap Poiir-i. naniun

saat itu korban F^AMA hanya diani saja dan tidak menjawab ,

Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawab, Terdakvva 1

ada memukuii korban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan lubuh korban

RAMA

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BACUS SATRIO untuk

p'argi men'ibeli tensin seharga Rp 6 000,- (enam ribu rupiah) yang Terdahvv'a 1

katakan u[ituk rnembakar korban RAMA

Bahwa namun kemudian korban RAMA mengakui bahv^a dirinya ada me rberi

informasi kepada Polisi sehingga adik Terdakwa 1 ada di tang[ ap Polis, ;

Bahwa atas pengakuan saksi korban RAMA tersebut. Terdakwa ' menjad! emosi

kemudian Terdakwa 1 langsung memukuii korban RAMA berkali-kali

Bahwa selain Terdakwa 1 ternyata atas pengakuan korban RAMA tersebut.

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan RUDI/ JITHENK (DRO) juga merasa emosi dan

kemudian ikut memukuii dan menendang korban RAMA hingga rubuh dan

terjatuh :

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mem^nla kepada korban RAMA untuk mei^bantu

memberi makan kepada adik terdak\\a 1. yang ditahan di ,.apas Tuban, namun

korban RAMA menolaknya, sehingga terdakwa 1. Bersama dengan Terdakwa 2

dan Terdakwa 3 se'ta RUDI alias JITHEt'lG (DPO) kembali memukuii korban

RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA untuk berduel satu lawan satu ;

Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianggap tidak

memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mcngajak pindah dan moncari tompat

duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai berikut;

Bahwa terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2. dan saksi ANA HART'ANT!

Alias NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor ,

Bahwa RUD' alias JITHENG (DPO) bersama dengan 'erdakv/a 3,

berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa sedangkan korban RAMA bersama dengan saksi BAGUS SATRIO dan

saksi WIOIYANTI

Bahwa kemudian me'-eka bersama-sarna l)erkel,ling mencan tempal yang

dianggap layak untuk berduel. sehingga sampailah di lokasi yaitu bsx^LJpat di
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aieal peisawaiiai^ c!i Wiiayah Uusa M.-iiidu'ejo Kecaniatan Merakurak Kabupa:en

Tiiban

- Bahwa kemudian dilakukan duel satu iawar satu antara Terdakwa 1 dan ko'ban

RAMA, namun keniudian. dalam perkelahian tersbeut Terdakwa ^ terdesak

sehingga Terdakwa 1 ineiigeiLiarkan pisau lipat yang Terdakwa 1 sir^ipa[i

sebelunnya di saku celafianya

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menusukan pisau tersebut ke arah t.ib'.ih saksi

korban berkali-kah antara iain ke arah dada dan punggung korban ,

- Bahwa saar itu korban RAMA berteriak dan Terdakwa 1 langsung .inembekap

muut korban agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh crang lain ,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Terdakwa 1 bertena^ meminta bensin yang

sebelurnnya sudah dibeli oleh saksi BAGUvS SATRIO atas suruhan Terdakwa 1

tersebut

' Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRIO menyerahkan bensin tersebut kepada

Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 rncnghampiri Terdakwa 1 yang saat itu

sedang niembekap mulut korban RAMA agar tidak berteriak :

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 langsiing nienyiramkan bensin ter;ebut ke tubuh

korban RAMA yang selanjutnya dengan menggu-nakati kore-k langsung

dinyalaknn oleh Terdakwa 1

- Bahwa selanjutnya lo^dakwa 1 sota;h nielihat aps membakar lubuh horban

Terdakv^/a 1 kemudian porgi nteninggalkan korban RAMA tersbeut;

- Bah';va tujuar Terdakwa 1 niembakar korban^ RAMA adalah untuk :i^,eni3Stikan

kematian korban RAMA dan berencana menghilangkan jejak ,

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa 1 rencananya akan Terdakwa 1 jual

karena Te-'dakwa 1 merupakan kolektor termasuk pisau :

- Bahwa pisau tersebut saat ini sudah hiiang sesaat rnelan" kejadian me.a^ukan

perbuatannya tersebut

- Bahvya Tercakwa 1 membenarkan barang bukti yang diper.ih.atkan

dipersidangan .

Terdakwa 2 : SANDI PURNAWAN Alias ANDiK BIN YUDl

- Bahwa Terdakwa 2 kenai dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 namun tidak

iiubungan keli.iarga dengan n^.ereka :



Bahwa lerdakwa 2 mengotuhui pemukulan penusukan dan petPbakaian yang
dilakukan oleli Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan teidakwa 3

serta RUDI/ JITHENG (DPO) terhadap korbafi M. RAMADHAN alias R/\[VlA

BahA/a peiistiwa ".ersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016. sekira

pukul 01 00 wib, bertempat di areal persawahan di wilayeh Desa Mandirejo
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ,

Bahwa setahii Terdakwa 2 alasan Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersecut
oleh karena Teidakwa 1 merasa dendarn dengan korban RAMA yang diduga
menjadi informan bagi Polisi sehingga tnenyebabkan adik terdakwa 1 ada

ditangkap Polisi sebelumnya :

B.ihwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wib
Terdakwa 2 sedang beraaa di rLiinah bersama dengan Terdakwa 3,
RUDI/JIFHENG (DPO) keniudian datang Terdakwa 1 dan menceritan dirnya
baru nieniinta lolong kepada saksi BAGUS SATF^IO untiik niencarikan korban

R/\MA yang telah menjadi informan bagi Polisi yang menyebabkan adik
Texlakv^.a 1 ada ditangkap Polisi sebelumnva

Bahwa salanjutnya sekitar pukul 19 00 wib. terdakwa 1 ada di sms oleh saksi

BAGUS SATRIO dan mengalaka.i te.ah bersama korban RAfvlA ,

Bahwa sekitar pukul 21,00 wib, Terdakwa 1mengajak Terdakwa 2, Terdakwa 3,
Rudi/ JITHENG (DPO) serta saksi BAGUS SATRIO, saksi VVIDIYANT! Alias
YANT', saksi AGUNG YULI SETIAWAN , saksi TRISTA WIDYAWATI Alias
PETIS dan korban RAMA untuk pe:'gi ke warung kopi JJL di didepan ka.'ipus
S riTMA Jalan Manunggal Tuban :

Bahwa sesampainya di lokasi warung kopi JJL tersebut, Terdakwa •; mengajak
korban RAMA ke belakang warung kopi, dan kenuidian sesan^painya dibelakang
warLing kopi tersebut, Terdakwa 1 bertanya kepada korban RAMA apakah benar

menjadi informan PoliSi sehingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap Poiisi, namun

saat itu k.orban RAMA hanya diam sa a dan tidak menjawab ;

Bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak menjawab, Terdakwa 1

ada memukuli koiban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan tubuh korban

RAMA

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BAGUS SATRIO untuk

pergi membeli bensin seharga Rp 6 000,- (enam ribu rupiah) yang Terdakwa 1

katakan untuk membakar korbaii RAf^1^

Baliwa namun kemudian korban RAMA mengakui bahwa dinnya ada memberi

informssi kepada Polisi sehingga adik lerdakwa 1 ada di tangkap PciiSi ;
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Bahwa atas pengakuan saksi korban RAMA tersebut, Terdakwa 1 inenjadi emosi

kemudian Terdakwa 1 langsung mermukuli korban RAMA berkali-kaii

Bahwa selai["i Terdakwa 1 tcr;";yala atas pefigakuan korban RAMA tersebut.

Terdakwa 2. juga inerasa emosi dan didorong oleh jiwa solidaritas kepada
Terdakwa 1 maka kemudian Terdakwa 2 kemudian ikut memukul' dan

menendang korban RAMA hingga ,ubuh dan terjatuh ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 nieniinta kepada korban RAMA untL;k menibantu

rnemberi niakan kepada adik terdakwa 1 yang ditahan di Lapas Tuban, narnur,

korban RAMA, menclaknya. sehingga terdakwa 1 Bersarna dengan "erdakvya 2
dan Terdakwa 3 seita RUDI alias JITHENG (DPO) kembali mei^ukuli korbar'

RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA untuk berduel satu lawan satu

Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianggap tida
memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak pindah dan mencari tempat
duel dengan mengendara sepeda nnotor sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2. dan saksi ANA HARTIANTI

Alias NANA oerboncengan dencan menggunakan i sepeda motor:

Bahwa RUDI alias JITHENG (DPO) bersama dengan terdakwa 3.
berboncengafi menggunakan 1 sepeela motor

Bahwa sedan.^kan korban RAMA bersama dengati saksi BAGUS SATRIO dan

saksi WIDIYANTI

Bahwa kemudian mereka bersama-sama berkeliling mencari tempat yang
dianggap layak untuk berduel sehingga sampailah di lokasi yaitu bertempat di
area! persawahan di wiiayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten

Tuban ;

Bahwa selanjutnya dilakukan duel satu lawan satu antara Terdakwa 1 dan

korban RAMA, namun sepengetahuan terdakwa 2 saat itu Terdakwa 1 terdesak

dan kalah yang kemudian terdakwa 1 langsung mengeluarkan pisau lipat yano

sudah Terdakwa 1 persiapkan sebelumnya ,

Bahwa dengan pisau tersebut kemudian Terdakwa 2 sempat melihat Terdakwa

menusuk korban RAMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAMA rubuh dan

terjaaih ,

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bertenak meminta bensln yang sebelumnya

sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRYO alas suruhan Terdakwa 1 tersebut

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRYO menyerankan bensin tersebut

kepada Terdakwa 2. yang knicduan Terdakwa 2 menghampiri Terdakwa 1 yang

saat itu sedang membekap m.ulut korban RAMA agar tidak bertenak ,

K
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Bahwa selanjLitnya Terdakwa 2langsung menyiramkan bensin torsebut ke tubuh
korban RAMA yang selanjulnya dengan menggunakan korek langsung
dinyalakan oleh Terdakwa i

Bahwa setelah api menyaia kemudian Terdakwa 2pergi neninggalkan lokasi
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2saat ini korban RAMA meninggal dunia
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 menibafitu Terdakwa 1 adalah sebj()ai rasa

sohdaiitas saja dan Terdakwa 2sebeluinnya tidak ada masalah dengan korban
RAMA :

- Bahwa Terdakwa 2 i^iefr.benarKan barang bukti yang diperiihatkan
dipersidangan

lerdakwa 3 : ARIS EFRIYANT FAJAR UTOIVIO BIN SUCAHYO
- Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, namun t,(iak

hubLingan kekiarga dengan mereka

•• Banwa Terdakwa 3mengetahui ponuikulan penusukan dan perribakaran y.ing
diiakukan oleh Terdakwa 1oersama-sama dengan Terdakwa 2dan terdakwa 3
serta RUDI/ ^ITHENG (DPO) terfiadap korban M. RAMADHAN a:,as RAMA
Bahwa penstiwa tersetjut terjadi pada hari Juinat tanggal 22 Juli 2016, se.ura
pukul 01 30 wib bertempat di persawahan di wilayah Desa r.landirejo
Kecamatafi Mernkurak Kabupaten i.iban

Bahwa setahu lerdakwa32 aiasan Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersfbut
oleh karetia Terdakwa 1 nierasa dendann dengan korban RAMA yang didjga
menjadi informan bagi Poiisi sehmgga menyebabkan adik terdakwa 1 ada
ditangkap Pclisi sebeluinnya :

- Bahwa awalnya pada ban Kamis langgal 21 Juli 2016 sekilar pukul ^6,00 wib
Te-'dakwa 3 secang berada di rumah Terdakwa 2. RUDi/jr"HENG (D^O)
kemudian datang Terdakwa 1 dan menceritan dirinya baru meminta toiong
kepada saksi BAGUS SATRIO untuk mencarikan korban RAMA yang telah
menjadi infcrman bagi Pohsi vang menyebabkan adik Terdakws 1ada d.tangkap
Pol SI sebelumnya ;

Bahwa salanjutnya s(;kitar pukul 19 OC wib. terdakwa 1 ada di sms oleh saksi

BAGIjS SATRIO dan niengatakan telah bersama korban RAMA

- Bahwa sekilar pukul 21,00 wib, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Terdakwa 3,
Rudi/ JITHENG (DPO) serta saksi BAGUS SATRIO, saksi VVIDIYANTI Alias

VAN IT saksi AGUNG^ YLILI SL1IA\AAN . saksi TRISTA VVIDY/\WATI Ajas

F^El IS, dan korban RAMA untuk perg^ ke waning kopi JJL di didepan kaiipus

STITMA Jalan Manunggal Tuban ,
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Bahwa sesamnainya cii lokasi waruiiy kopi JJL tersebut, Terdakwa 1mergajak
korban RAMA ke belakang warung kopi. dan kenudian sesampainya dibelakaiig
waruig kopi tersebut Tercakwa 1be'tariya keoada korban RAMA apakah benar
menjacli infoiman Polisi sehingga adik 7erdakwa 1 ada ditangkap Polisi. naniun
iaat itu kcrban RA[,1A har.ya diani saja dan tidak menjawab ,

Bahwa oieh. karena korban RAMA dian-. sa;a dan tidak menjawab, Terdakwa 1
ada memukuli korban RAMA beberapa kali ke arah kepaia dan tubuh korban

RAMA

3ahwa selanjutnya Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BAGUS SATRIO untuk
oergi membeli bensin seharga Rp 3 000 - {enam ribu rupiah) yang Terdakwa i
katakari untuk membakar korban RAMA

Bahwa naauin kemudian korban RAMA iTiengakui bahwa dirinya ada member:
informasi kepada PoHsi sehingga adik Terdakwa 1ada c'l tangkap Polisi
Bahvva atas pengakuan saksi korban RAMA tersebut, 1erdakwa 1tnenjadi emosi
kemudian rerdakvv'a 1 langsung meiiaikuli Korban RAMA berkali-kali

Bahwa sela n Terdakwa 1 tertiyala atas pengakuan korban RAMA tersebu:,
Terdakwa 2, juga merasa onnosi dan didorong oleh iiwa solidaritas kepada
Terdakwa 1 maka kemudian Terdakwa 2 Kemudian iKut rnemukuli dan
menendang korban RAMA hingga rubuh dan terjatuh :

Bahwa seianjutnya Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA untuk mernbantu
memberi inakan kepada adik terdakwa 1. yang ditahan di Lapas Tubfn, namun

korbai RAMA monoiakirya. sehingga terdakwa 1 Bersama dengan Terdakwa 2
dan Terdakwa 3 serta RUDI alias JITHENG (DRO) kembali memukuli korban

RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA untuk berduel satu tawan satL: :
Bahwa oleh karena halaman belakang warung kopi JJL tersbeut dianogap tidak
memadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak pindah dan iTiencari temoat

duel dengan mengendarai sepeda motor sebagai benkut ;

Bahwa terdakwa 1, bersama dengan terdakwa 2, dan saksi ANA HARTIANTI

Alias NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor :

Bahwa RUDI alias JITHENG (DPO) bersama dengan 'erdakv/a 3.

berboncengan menggunakan 1 sepeda moior

Bahwa sedangkan korl^an RAMA bersama dengan saksi BAGUS SATRIO dan

saksi VVIDIYANTl

Bahwa kemudian mei'eka bersama-sama berkeliling mencar tempat y-^ng

dianggap layak Lintuk bordLiol, selimgga sampailah di lokasi yaitu bertempat di

areal persawahafi di v;Mlayah i'")esa [.landirGjo Kecamatan V.erakurak Kabupa;en

Tuban .
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- Bahwa selanjutnya clilakukan dud satu lawan satu antara Terdakwa •: dan
korban RAMA, namun sepeiigetahuan terdakwa 2 saat itu Terdakwa 1terdesak
dan kalali kemiidian t(;[da';vva 1 'atigsung mengelLiarkaa |;>isaLi 'ipat yavg
sudah lei'dakwa 1 persiapkan sebeliiirf^va

Bahwa dengar, pisau tersebut kemudian Terdakwa 2sempat inelihat Terdak;Vc,
menusuk korban F^AMA beberapa kali hingga akhirnya korban RAMA rubuh dan
terjatuh :

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berteriak meminta bensin yang sebelumnya
sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRYO atas suruhan Terdakwa 1ters.ebut
Bahwa selanjutnva saksi BAGUS SATRYO menyerahkan bensin terseout
kepada Terdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2menghampiri Terdakwa 1yang
saa! Itu sedang membe^ap mulut korban RAMA agar tidak berteriak ;

- Eahv/a se!ai>itnya Terdak-a 2'anys^ing •nenyiran^kan bensin te; ;eb.i ke tub.a
korban RAMA yang sela mitnyi dengan menggunakan i<c^ek langsurg
dinyalakan cleh Terdakwa 1

- Bahwa selelah api rnenyala kemudiai; Terdakwa 3pergi meninggaikaii lokasi
Bahwa sepcingetahuan Terdakwa 3saat ini korban RAMA meninggal di.'nia
Bahwa tujuan Terdakwa 3 menioantu Terdakwa 1 adalah sebagai rasa
sohdantas saja dan Terdakwa 3sebelumnya tidak ada masalah dengan korban
RAMA ;

- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidanc,an

Menimbang, bahwa diperidangan, teiah dipen^sa barang-barang bukti o!(;h
Penuntut Un^um yang telah diakui kebenarannya oleh saksi-saks; dan Pa.-a
Terdakwa antara lam :

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah dalam keadaan sedikit terbakar

1 (satu) buah sandal karet sisi sebelah kiri dengan model s'op v/a'̂ na hitaTi

komoinas warna kuning

- 1 (satu) buah sandal karet sisi sebelah kanan dengan n^odel sandal gunung

warna hitarn

- 1 (satu) buah kaos tini sepakbola warna biru tulisan SAMSUNG bekas ncda

darah. tanah dan oekas rofcek ci^oocerapa tempat

- 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu penuh noda tanah/ lumpur

- 1 (satu) Liiiit sepecia motor inerk Honda Vario warna hitam no Pol S 4058 HU

tahun 2016 Noka M.H1JFX 1 iXGi<07C'--'-72 Nos;n JFX1K1057072
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1 (satLi) Linit sepeda motor merk Hoiiaa Bea! warna Putih Merah No Pol S 2755
GR tahiin 2014 Noka Mhl 1JFM214[-K85G114 Nos:n JFM2E1905389

1 (satu) unit sepeda motor iiierk Honda Vario warna hitam no Pol S 3026 GR
tahiin20l Noka MH1JFJ 114FK457501 Nosin JFJ 1E1455102

Menimbang, baliwa dipersidangan Ponuntut Umum telah menqhadirkan bukti
surat berupa

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama M.RAfvlADHAN

1 (satu) lenbar Visum et Repertum Jenazah tanggal Nomor
352/3815/414 109/2016 tanggal 22 Juii 2016 yang dibuat oleh dr HARTOh.'O,
dokter pemerintah yang bertugas di RSUD Dr R Koesma Tuban dengan
kesinipulan p^da pokoknya korban RAMA meninggal dunia denqan luka-(jka
terbuka tepi rata pada daerah dada dan punggung akibat persentuhan dengan
benda tajntn, dan luka-ljka akibat persentuhan dengan benda tumpu!

Menimbang, bahwa dan ketemngan saksnsaksi dihubungkan dengan
keterangan lerdakwa dan banking bukh yang ciiajuKan dalani perkaia .id, Ma.elis
nnendapatK.an fakta-fakta hukurti sebagajmana beriKut

- Bahwa benar identilas Para SercJakwa sebaga:niana teni-ua! dalam sarat
dakwaan:

Bahwa benar Para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua
keterangannya dalam Ber:ta Acara ,

- Bahwa benar Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan terdakv.u 3
serta RUDI/ JITHENG (DPO) ada melakukan pemukulan, pcnusukan can

pembakaran ternadap korban M. RAMADHAN alias RAMA :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada han Jumat tanggal 22 Juli 2016,
sekira pL;'<.ul 01 00 wib oertempat di areal persawahan di wilayah, Oesa
Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1 tidak mengenal korban RAM/\, namun

Terdakwa 1 mengetahui jika saksi BAGUS SATRIO alias RIO mengenalnya,
sehingga Terdakwa 1 pada han Kamis tanggal 21 Juli 2016 seki:ar pukul 13.30

wib ada meininta tclong kepada saksi BAGUS SATf^lO alas Rl'O unluk

menipertomukan Terdakwa 1 dan korban RAMA

- Bahwa benar atas permlntaan Terdakwa 1 lersebut, kemudian sekitar pukul

19.00 wib, Terdakwa 1 ada d sms oleh saksi BAGUS SATRiO alias RIO bahwa

sudah bersana dengan korban F^AMA di rumahnya yaitu di Perunir-ihan

Gedongombo Kab. Tuban. nanuin saat itu ^."^erdakwa 1 rnasil'i tjecada di rumah

Terdakwa 2 bersama denyan lerdakwa 3 dan KUDI." JITHENG (DPO)

Halarnan 3S



Bahv/a benar sekitar pukul 21.00 ;yib Terdakvya 1 bersama Terdakwa 2.

Terdakwa 3 dan RUDI/ JITHENG (DPOt. menghampiri saksi BAGUS SATRIO

alias RIO jntuk bei'emu ^orban RAPvIA

Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Terdakwa 3

dan RUDI/ JiTHENG (DPO) mengajak saksi BAGLS SATRIO, saksi WIDIYANTl

Alias YANFI, saks, AGUNG YULI SETIAWAN , saksi TRISTA WIDYAWATI Alias

RETIS, dan korban RAMA untuk pergi ke waning kopi JJL di didepan kampus
STITMA Jalan Manunggal Tuban •

Bahwa benar sesampainya di lokasi waning kopi JJL tersebut. Terdakwa 1

mengajak korban RAMA ke belakang warung kopi, dan kemudian sesanpainya
dibe'akang warung kopi tersebut, Teidakwa 1 bertanya kepada korban RAM/,

apa,^ah benar menjad' informan Polisi setiingga adik Terdakwa 1 ada ditangkap
Polisl, nanuin saa: itu korban RAMA hanya diani saja dan tidak nnenlawab :

Bahwa benar oleh karefia korban RAMA diam saja dan tidak menjawat;,
lerdakwa 1 ada menuiku:; korban RAMA beberapa kali ke arah kepala dan
tubuh korban RAMA

Bahwa benar se'anjutnya Terdakwa ada n:enyuruh saksi BAGUS SATRIO

untuk peigi menibeli bensin sehaiga Rp 6 COO - (enam ribu ruDiaii; vai^o

Terdakwa , katakan untuk iTiembakar karban RAMA

Bahwa beriar nair.un kemudian korban RAMA mengakul bahvya dirinya ada

memberi informasi kepada Polisi sehingga adik Terdakwa 1 ada di tangkap Polisi

Bahwa benar atas pengakuan saksi korban RAMA tersebut. Terdakwa 1 men^di

emosi kemudian Terdakwa 1 langsung memukuh korban RAMA berkaii-kali

Bahwa benar selain lerdakwa 1. lernyata atas pengakuan korban RAMA

tersebut, Terdakwa 2, Terdakwa 3 aan RUDI/ JiTHENK (DPO) juga me '̂asa

emosi dan kemudian ikut memukuli dan menendang korban RAMA hingga ruouh

da 1 terjatuh :

Bahwa benar selanjutr.ya Terdakwa 1 meminta kepada korban RAMA untuk

["nembantu [ lemberi miakan kepada adsk terdakwa 1 yang d'tahan di L^pas

Tuban. namun korban RAMA menolaknya. sehingga terdakwa 1. Barsama

dengan Teidakwa 2 dan Terdakwa 3 serla RUDI alias JTTMENG (D '0) kenibali

memukuli korban RAMA dan Terdakwa 1 mengajak korban RAMA untuk berduel

satu lawan satu ,

Bahwa benar oleh karena lialaman 'nela^ang warun.g kopi JJL 'ersbe dianggap

tidak r-ieir,adai untuk berduei maka I'erdakwa 1 mengajak pindah dan menoari

tempat duel dengan rnengendarai sepeda motor sebagai berKut :

Halaruan 39 :':r:



Bahwa benar terdakvv'a 1. bersaiiia deiigan terdakwa 2, dan saksi ANA

HARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda .T.otor

Bahwa bena'" RUDI a':as JITHENG 'DPO' bersania dengan 'e dakw^ 3

berboncengan menggunakari 1 sepeda motor

Bahwa benar sedangkan korban RAMA bersama dengan saksi B/\GUS SATRIO

dan saksi WIDIY/\NTI berboncengan menggunakan 1 sepeda motor

Bahwa oenar kemudian mereka bersama-sama berkeliling mencan tempat yang
dianggap layak untuk berduel sehngga san^paiiah di lokasi yaitu b.M'tnmpat Oi
areal persawahan di wiiayah Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tdban

Batiwa benar kemudian dilakukan duel satu lawan satu antara Terc.akwa 1 dan

koroan RAMA, namun kemudian dalam perkelahian tersbeut Terjakwa 1

terdesak seli.nGca Terdakwa 1 men.gelua'kan pisau lipat yang Te:dakwa 1
simpan sebeiumnya di saku celatiairya

Batiwa benar kemudian Terdakwa 1 fiienusukan pisau tersebut ke a;ah tubuh

saksi ko:bain berKali-kali antara lain ke arah dada dan punggung Korban ;

Bahwa benar saar itu korban RAMA berteriak dati Terdakwa 1 iangsung
mernbekap [iiuut korban aya; peiiAiatannya lersebut tidak d ketahui oleh or^nq
lam :

Bahwa benai selanjutnya Terdakwa 1 Terdakwa 1 berterial< meminta bensin

yang sebelumnya sudah dibeli oleh saksi BAGUS SATRIO atas suruhan

Terdakwa 1 tersebut;

Bahwa benar selanjutnya saksi BAGUS SATRIO menyerahkan bensm ters ?but

keoada lerdakwa 2, yang kmeduan Terdakwa 2 menghampin Terdakwa 1 yang
saat itu sedang mernbekap mulut koroan RAMA agar tidak berteriak ;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2 Iangsung menyiran'kan bensin tersebut ke

tubuh korban RAMA yang selanjutnya dengan menggunakan korek Iangsung

dinyalakan oleh Terdakwa 1

Bahwa benar selanjutnya, leruakvv'a 1 setalh meiihat api membakar tubuh

korban, Terdakwa 1 kemudian pergi meninggalkan korcan RAMa\ tersbout ;

Bahwa benar tujuan Terdakwa 1 [nembakar korban RAMA acialah uniuk

memastikan kematian korban RAMA dan beren.cana menghilangkan jejak :

Bahwa benar pisau yang digunakan Terdakwa 1 rencananya akan Torda'̂ wa 1

jual karefia Terdakv^a 1 merupakan kolektor termasuk pisau

Bahwa benar pisau tersebut saat ";ni sudaii hilang sesaat kcjadian

melakukan perouatannya tersebut
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Bahwa bcnar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ineiakukan perbiiatannya te-sbej"
oleh karena merasa jiwa solidantas terliadap Terdakwa 1 dimana sebeluinnya
baik Terdakwa 2 dan Tercakwa 3 tidak merniliki permasalahii dengan korban
R/^'MA ,

Bahwa benar korban RAMA diketenuikan oloh saksi M DHUKROINI dan saksi

SUPRIVONO yang kemudian dnaporkan kepada saksi DJOKO IRIANTO, SH
dan saksi DENl FEBRIANTO. SH dan dibawa ke RSUD Dr. Koesma Tuban

- Bahwa benar korban RAMA meninggal pada han Jumat tanggal 22 Juli 2016,
oekira pukul 05.30 wib di RSUD Dr. Koesma Tuban

Menimbang bahwa selanjutnya Ma;e!is akan mempertin^bangVan ap.uah
perbuatan f-ara lerdakwa tersebut tolali menienLihi unsur-unsur dan i^asal \ana
didakwakan oleh Jaksa Penunlut Uiiu:ni .

Meniinbang. bahwa Penuntul Jiriuni dalain surat aakwaannya tof^ebut lelah
niendakvya l^ara Terdakwa lerseLnjI congan dakwaan yang borsifa; a!to;naIif
SLibsidari.as, dengan susunan seba(]aiiiiana befikid

K e s a t u

- Primair : Pasal 340 KUHr';o pasai 55 ayat 1 ke ' KUHP

^ Subsidair : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

A t a LI

K e d Lj a :

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

A t a LI

K e t i g a :

Pcisal 80 /\yat (3) UU Rl Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Rl
No. 23 Fahun 2002 1entang Perhnd jiigan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Peniintut Umum tersbeut bersifat

alternatif subsidaritas, maka Majeiis Hakim dibenkan kebebasan untuk meniiai

perbuatan Paia Terdakwa berdasarkan fakta hukuiri yang terungkap dipersidangan,
baik itu dalam dakwaan kesatati atau dakwaan kedua atau dakwaan ketica :

Metiin^bang, bahwa oleh karena Penuntut Unnim dalam Surat Tuntu'anrya

terr.beut telah menuntut Terdakwa dengjn dakwaan kesatii prinnalr, maka Majeiis

Hakim akan meniiai apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat dibebani

pertanggufig ;awnban s-ibagaimana telah diatur dan dlancam pidana sebagainiana

dalam dakwaan kosatu i.inmair tcrscbul ;

Meni[i"bang, baiiwa n,ami:n cleiniKian apabi.a dalam dakwaan kesatu pnmair

tersebut p^'rbuatan Pa^-i tcidakwa tidak teroonuhi 'naka Maio'is Ha>iiT;H--"---fttaj.ib
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msmpertimbnngkan 1akv;ann kcsntu subsidair yang iiiana apabila perbuatan Para

terdakwa kenibali tidak terpenuhi fp.aka Majeiis llakuTi dibenkan kebebasn r^eniiln

dakwaan kedua alau dakwaari keliga

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila dalani dakwaan kesatu pnmair

te.-sbeut Perbaatan Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan

n',empertinibangkan dakvvaafi seiain dan selebihnya lagi :

Menimbang. bahwa adapun dalam dakwaan kesatu pnmair tersebut Penunt-jt

Umum mengajLikan pasal Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUKP, yang
memil'ki unsur-unsur sebagaimana benkut,

1. Bai ang Siapa ,

2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan

Nyawa Orang Lain

3.Sobagai Orang Yang Melakukan. Yang Mcnyuruh fVieiakukan Atau Ya.ig
Turut Melakukan PerbLiatan

Ad.1 ; Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksucl 'bailing siopa" dalam ye^iiL, setiap

indivnJu sebagai siibjek hukun pendukul^g hak dan kewa'iban dan

kepadanya dapat dipertafiggung jawabkan segala perbuatannya '

Menimbang, bahwa dipersidangan Majeiis Makim telah memeriksa

identiuas 3 (tiga) orang yang dsajukan oleh Jaksa Penuntut Unuim yang
masing-masing mengaku bernama SIGIT LISAN BUDl SANTOSO Alias

SURIP Bm NANANG S dan SANDI PURNAWAN Al^as ANDIK BIN YUDI,

serta. ARIS EFRIYANT FAJAI-^ UTOMO BIN SUCAHYO n'laka dari hasll

pemeriKsaan lersebut ternyala diperoleii fakta bahwa benar orang /ang

dlmaksud Jaksa Penuntut Umuiv dalam surat dakwaannya lersebut /ang

identltasnya sama dengan identltas yang tercantum dalani SL:^at dak^yaan

No [-(eg Perk PDM-198/TBN/XI/201C yang dibacakan dipertndangan nada

tanggal 08 Desember 2016 seiiingya dengan demikian iidak terjad acanya

kesalah.an orang-orang yaixj diajiikan sebagai para 'ercakwa calam

persidangan tersebut ( enor m ihivsona):

Menimbang, bahwa dengan demikian unsL;r suiijn" telah

terpenuhi :

Ad.2 ; Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Mcnghilanokan

Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dm^vaksud dengan "DdKym Songajn" dalam

unsur ini mempunyai arti adanya mat atau maksud yang timbui dari f^c^iaku
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yang dalam Keadaan sadar untuk meiakukan suatu perbu^:tan yanc; sudeh

diketahui akibat yang akan terjadi •

Meriiiribang oahwa kesengajaan yang dmnaksud tersebiit daoat diketah'ji

dan sadarnya pelaku daian meiakukan perbuatan tersebut sehmgga apabiia

perbuatan tersebut dilanjutkan akan rriengakibatkan meninggalnya orang lar,,

dan dengan kesadaran dan pengetahuannya tersebut pelaku tidak je''usaha

mcncegah perouatannya atau mengurungkan niatnya oahkan sebaliknya

pelaku tetap meiakukan perbuatnya dmaksud ,

Meniinbang. bahwa unsur "Dengni) Renc^tna Torlobih Dalnilu" dalam pasal

ini merupakan kepanjangan atau kelanjutan dan adanya unsur "Diingan

Sengaja" yang telah dibahas terlebih dulu •

Menimbang^ bahwa dalam aturan hukum formal tidak menjelaskan

klasifikasi seca'"a detail mengenai unsur "Dongan Roncaiu.i ^erlobih Dohuiu

tersebut, sehmgga Majelis Hakim n^enggunakan batasar- menurut c.oktnn

daiam nukum pidana yang telah dikenal dikalafigan penegak hukum yakni

suatu perbuatan diketakan dengan rencana terlebih dahulu apabila apabia

antara saat timtxilnya mat sanipai dengan diiaksanakan perbuatan tersebut

terdapat cukup waktu bagi pelaku untuk mefiiikikrkan dengan tenang cara

yang akan dilakukan untuk mclaksanakan perbuatannya tersebut,

Me'iimbarg bahwa berkaitan dengan hal "cukup waktu" im. Doktrm yang

dikeluarkan oleh Pompe pada ifitmya nnenyatakan cukup waktu tidak,ah

diperlukan ^angka waktu yang ter'.a'u lama asalkan waktu tersebut

cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang dan matang

cagaiHiar^a melaksanakan pcrbuatanr^ya tersebut yang aniara :a:;^ V; waKtu

perbuji.an tersebut dilaksafiakan, 2) ten^pat perbuatan tersebut dapat

dilakukan 3} mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk meiakukan

perbuatannya itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

dipersidangan nyata bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakv^a 2

dan terdakwa 3 serta RUDl/ JITHENG (DPO) ada meiakukan pemukulan,

peni^sukan dan pemibakaran terhaaap korban M. RAMADHAN aha? RAM/v ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada han Jumat tanggal 22

Juli 2016, sekira pukul 01,00 wib, bertempat di areal persawahar di wilayah

Desa Mandirejo Kecaniatan Merakurak Kabupaten Tuban ,

Me'iiiiiban(j baliwa avv-ainya I'erdaKvva tidak mengenai korban RAMA,

namun Terdakwa 1 menyetahui jika saksi BAGUS SA1R10 alla'j RIO

mengenalnya. sehmgga Terdakwa 1 pada ban Kamis tanggal 21 Jul' 2016
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sekitar pukul 13.30 wib ada meminta tolong kepada saksi BAGUS SATRIO

alias RIO untuk mempertemukan Terdakwa 1 dan korban RAMA ,

Menimbang, bahwa atas pernnntaan Terdakwa 1 tersebut, kemudian

sekitar pukjl 19 00 wib Te'dakwa 1 ada d snis o!e!i saksi BAGUS SATRIO

alias RIO bahwa sudah bersama dengan korban RAMA di rumahnya yaiti di

Perumahan Gedongombo Kab Tuban. na^iuin saat itu Terdakwa 1 ma-sih

berada di rumah Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 dan RU31/

JITHENG (DPO) :

Menimtiang, bahwa sekitar puku! 21.00 wib Terdakwa 1 bersa.na

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan RUDI/ JITHENG (DPO), menghampin saksi

BAGUS SATRIO alias RIO untuk bertemu korban RAMA ;

Menirnbang. bahwa setelah bertemu Terdakwa 1 bersama Teidakwa 2,

Terdakwa 3 dan RUDI; JITHENG fDPO) mengajak saksi BAGUS SATRIO,

saksi VVIDIYANTI Alias YANTI, saksi AGUNG YULI SETIAWAN , saksi

TRISTA WIDYAWATI Alias Pb.flS dan korbaii RAMA untuk p3rqi ke warung

kopi JJL di didepan kampus STITMA Jalan Manunggal Tuban :

Meninibang. bahwa sesairpainya di lokasi warung kopi JJL tersebut

Terdakwa 1 menoajak korban RAMA ke belakang warung kop! dan kemudian

sesampainya dibelakang warung kopi tersebut, Terdakwa 1 bertan^a kepada

korban RAMA apakah benar menjadi informan Polisl sehingga sdik Terdakwa

1 ada ditangkap Polisi, namun saat itu korban RAMA hanya diani ;-,aja dan

t dak monjawab :

Menitribang, bahwa oleh karena korban RAMA diam saja dan tidak

menjawab, Terdakwa 1 ada memukuli korban RAMA beberapa l;ali ke arah

kepala dan tubuh korban RAMA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 ada menyuruh saksi BAGUS

S.AI'KIO uMluk pcigi [iiC'itihiJi Ixm'.sh^ si'hanj.i R\) G 000 • icnam f.ou rupiaiil

yang Terdakwa 1 katakan untuk membakar korban RAMA ,

Mciunibang. baliwa naimiii kcruKli/in ktjihaii R/^M/\ mongakui hatiwa

dinnya ada'rnemberi informasi kepada Pol'si sehingga adik Terdakwa 1 aca di

tangkap Polisi ,

Menimbang, bahwa atas pengakuan saksi korban RAMA tersebut,

Terdakwa 1 menjadi emosi kemudian Terdakwa 1 langsung memukuli koiban

RAMA berkali-kali :

Menimbang. bahwa selain Terdakwa 1. ternyata atas pengakuan korban

RAMA tersebut. Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan RUDI/ JITHENK (DPO) tuga

Halnman c'-ciri TjIi H.-.laiv.on P;.:tus;in N;! ; 4



nierasa omosi dan keiiuidian iku: iriC-iiuikLin dan menendang korban RAMA

hingga rubuh can terjatuh .

Meni[Tibafig bahwa selanjutr-.ya Terdakwa 1 nieniifUa kepada korba i

RAMA untuk membantu inemben makaii kepada adik terdakwa 1 yang

ditahan di Lapas Tuban, narriun korban RAMA menolaknya, sehingga

terdakwa 1 Bersana dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta RUDl alias

Ji'HENG (DPO) kefTiba'r, r^iei^uikuh koibai^ RAMA da:^. Terdakwa 1 n^,engajc^k

korban RAMA untuk berduel satu lawaa satu •

Meniinbang. bahwa oieh karena hahman beiakang warung kopi J.l

tersbeut dianggap tidak meniadai untuk berduel maka Terdakwa 1 mengajak

pindabi dan niencan ten"',pat duel cen^gan niengendarai sepeda motor sebagai

benkut

Mtn:mbang. bahwa te'dakwa 1 bersan~,a dengan terdakwa 2 Jan saksi

ANA l-IARTIANTI Alias NANA berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda

motor ,

Menimbang, bahwa RUDl a.ias JITHENG (DPO) bersama dengan

terdakwa 3. be''boncengan menggunakan 1 sepeda motor

Meiiimbang. bahwa sedangkan korban RAMA bersama dengan iaksi

BAGUS SA""RiO dan saksi WIDIYANTi berboncengan menggunakan 1

sepeda motor

Menim-bang, bahwa kemudian n-^ereka bef-sama-sama berkeliiing mencari

tempat yang dianggap layak untuk berdue! sehingga sampailah di lokasi yaitu

bertefi'ifxat di area' persawahan di wilayah Desa Mandirejo Kecan^atan

Merakurak Kabupaten Tuban

Mei:;mbang, bahwa keinudian .iilakukan duel satu lawan satu aitara

^erdakwa 1 dan korban RAMA, namun kemudian dalam perkelanian tersbeut

Terdakwa 1 terdesak sehingga Terdakwa 1 mengeluarkan pisau lipat yang

Te'dakwa 1 slmpan sebelurnnya di saku celananya

Menimbang, bahwa kei'nudian Terdakwa 1 menusukan pisau tersebiit ke

arah tubuh saksi korban berkali-kali antara lam ke arah dada can punggung

korban ,

Men:mbang, bahwa saar itu korban RAMA berterk^k dan Terdakwa 1

langsung membekap muut korban agar perbuatannya tersetut tidak dik.etahui

oleh oran,g lam ,

Mop.imbang. baUwa selai^.iutnya Terdakwa 1 bert^riak mcminta bansin

yanq sebelumnya sudah dibeli oleh saksi BAGUS SA1 RIO atos suruhan

Terdakvi'a 1 tersebut ,
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Mer.imbang, bahwa selanjutnya saksi BAGUS SATRIO iiienyeralikan

hensiii leisebul kepacia loiciakwa ? yang knieduan ,e'"dakwa 2

nienghampin Terdakwa 1 yniig saat itu sodang niemhekaj nuilut korban

RAMA agar tidak bertenak

Menimbang. bahwa selaniutnya Terdakwa 2 langsung men\iramkan

b'̂ nsin tersebut ke tab'.ih korban RAMA yang selariTitnya dengan

menggunakan korek langsung dinyak-ikan oleli Terdakwa 1

Menimbang, bahwa selanjutnya. Terdakwa 1 setalh melihat api menibakar

tubuh korban Terdakwa 1 kernudian pergi meninggalkan ko.ban RAMA

lersbeut ,

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa 1 membakar >.orDan RAMA adalar,

Lintuk niemastikan kerriatian korban RAMA dan berencana menghilangkan

jejak •

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan fei'dakwa 1 rencananya al-an

Terdakwa 1jual karena lerdakwa i iiiciLipaknn koleklor termasL;k pisau ,

fviemmbafig, bahwa pisaii tersebut saal mi suclah hilang sesaat me'am

kejadian melakiikan perbuatafinya lersebut

Mennr.bang bahwa Terdal'wa 2 dan Te^dakwa 3 melakukan perbuatanrya

lersbeut oleh karena merasa jiwa solidaritas terhadap Terdakwa 1, dimana

sebeLimnya baik Te'"daK,v.'a 2 aan. lerda!''wa 3 tidak iTiea^ikki pe";Tl3sa^5h^

dengan korban RAMA :

Me'^nr.bang bahwa RAM/\ oiKeiemukan oieh sa><.si M DrILJKROlN; can

saksi SUPRIYONO yang kemudian dikiporkan kepada saksi DJC>KO

IRIAN I0 SH can saks; DEiNI FEBRIANTO, SH can dibawa ke RSUO Dr,

Koesn-a Tubari

Menimbang, bahwa RAMA meninggal pada han Jumat tanggal 22 Juli

2016, sekira pukiil 05.30 wib di RSUD Dr Koesma Tuban sebagaimana

diteiangkan dalam Visum et Reperturn Jenazah tanggal Nonior

352/3315/414 109/2016 tanggal 2? Jun 2016 yang dibua: oleh dr HARTONO,

dokter pemerintah yang bertugas di RSUD Dr, R Koesma Tuban dengan

kesin^pulan pada pokoknya korban IvAMA ir.eninggal dunia ccngan luka-'uka

terbuki.i lepi rala pada daerah dada dan punggung akibat persentuhan d^;ngan

benda tajam. dan luka-luka akibat perseniuhian dengan beniOa lumpul

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersbeut dihubungkan

dengan Perbagai niacarn teori iiLikunn diaUis khususnya niengenai "'"'engan

sengaia' dan 'dengan rencana teilebil'i dahu!u" Majelis Hakim ;nen,ilai

terhadap perbuaian Para Teruakwa, knususn.ya Terdakwa 1 memanjjr.emiliki
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niat Lifitiik [iionghilanQkaii iiyawa clari korcan F^AMA dengafi latar belakar'Q
dendam karetia korban RAMA nienjadi informan bagi Pofisi sehingaa aa k
kandui-:g Terdakwa 1 ada dilangkap Polisi

Meii'iiibanq bahv/a "'iinta'i ':::!••! ;>';ica'ia dari Terdakwa " te-'sebut dai;

dilihat dan fakta hukuni bahwa lerdakwa 1 (iiempersiapkan oisau linat yaaa
disimpan oieb Terdakwa 1 ciisaku celatia nya

Meniinbang bahwa adapun ahci dac Te'"dakwa 1 yang menaaku secacai
kolektor pisau lipat ada iiiengatakan bahvya pisau lipat tersebut reiicananya
akan dijiial ole-h Terdakwa 1 kepada temannya naniun tidak jaai terjual,
IVtajG.is ilakia^ iTGnik-ii ahb; dan lorclak'-va 1 tcrsGbut tGiaki iTiGncada-ada can

tidak beralasan dimana seharusnya sudah diketahui oleh Terdakwa 1 ketika

akan beikelalii/ duel saUi lawan satii dengan korban RAM.A, pisau lipat
tersebii' kj'ap d:s!mpan o.al"', ierdaKv/a 1 dsaku^ celananya. vang kernjdian
dipergunakan oleh Terdakwa 1 untuk nielaki.-an nenusukar. beberapa kah ke
aroh Uibiilj korbiin RAMA .

Men niuatig banwa sela:n i;a p.jla AeiN^ana' dan Te'dakwa 1 urluk

nieiakukan perbualannya tersbcul yailLi fner-.ghilangkan nyav/a korban RAiV'A
dapat Gihhat bahwa ketika Terdakwa 1masih berada di belakang warung kooi
JviL aci.i meinoiintahkan saksi EAGUS SATRIO untuk ineiibeli bensin

'̂ ^eharga Rp 000 • {enam nbu rupiah), yang Terdakwa 1 katakjn akan

dipergunakan untuk iTiembakar korban RAMA nantinya :

Menin-bang. bahwa dan selanjutnya niatan Terdakwa 1 unuik membakar

korban I^AMA benar-benar dilakukan oleh Terdakwa 1 yang d'lakukannya di
tengah areal persawah tersebut, diinana tujuan Terdakwa 1 nieiakukan

penibakaran tersebul adalah untuk nemastikan kematian korban RAMA dan

sebagai usaha Terdakwa 1 unkik rienghilangkan jejak atas perbuatannya
tersebut ,

MeninVoai-g, bahwa sehingga atas alasan-alasan huKum tersebut (/e.;a/
rcasoniiuj). Majehs Hakitn tTienilai dengan TercaKwa 1 rnenyinpan pi^.au

disaku celana dan memoriniahkan saksi BAGIJS SATRIO membeli bensin ciari

lokasi o^^rtama yaitu dihaiamai^ warung kopi JJL saiiipai dengan lokasi kenua

yaitu 'Ji areal persaw/ahan tersebut Majelis Hakim menialai Terdakwa 1

memiliki "cukup waktu' atau"tenipo" uiituk niemikirkan perbuatannya tersebut.

Mennibang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akar, rrien'pertimbangKan

dahl picdoi Penaseliai Hukurn pada point 1 a yaitu bahwa perbuatan Para

""lerdaKOv'a bukan merupakan suatu pernbunui'iari berencana mengingat lokasi

pertai.'a yaitu di halarnan warjiiy kcpi JJL yang kem.i.d.an bcrlanjut di jiueal.
"v. 1 .
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oersfswahan sGhuigga nienLinit pendapat Penasehat [luk'jfii yanq leb'h ter;a!

adalali pasai G4 KUi-iP akan dii)ertimi)aaqkan seljagai bei'ikut

fv GfiifTibaCig Ijaav.'a D&fcasa^kar ra^ia avikua"', yaa.g terungkaa

dipersidangaii nyata bahwa ke'jka a; halaniai"; warufig kcpi JJL ;ersbf.ut

ferdakwa 1 tslah oda raGnyLiriih saksi BAGUS SATRIO untiik mGnnbeli bGPSin

dengai"! tujLiaa akan meanbakar saKsi kcrban RAMA selain itu pula Terdakwa

1 jLiga telah menipersiapkan pisaa !ipa! yang Terdakwa 1 simpaa daiam saka

ceianaaya ,

fvlenimbang, bahwa meinang benar Terdakwa 1 saal ai warung kop; JJL

tersbeut belum ada a^enggunakaa pisau lipat dan bensin tersbeut. yar^.g mana

bensin da[i pisau lipat torsebiit dioersiapkan Terdakwa 1 antuk d perguriakaa

Gilennpat Ian, yang aiana terbaka pisau lipat dan bensin tersbeut Terdak",va 1

CLinakaa StJai acia ciai'̂ a! [?'(';rsav.'aban seb aicica fv'lajeks HakiiT n"'eai!a^

perbuatan Terdakwa 1 yang niempersiapkan D'sau lipat dan bensin ter;,beut

bukan nieruakan suatu perouatati berlanjut ineiainkan aierupakan suatu

perbuatan perencanaan sebingga alasaa Peaasehat Huk./n Terdakwa pc.nt

1 a torsbrjut layak untuk dikesarnpingkan :

iviei':moang baiiwa aaiaiTi pleco: Peiiasenat HLikaai pada point lb yaita

menga.ukaa dalil bahv.a a:eniagga:rya r;craa:: RAMA aaa:ab akiba: da; luka

tasukan, dan bukan ciisebabkan oleh akibat luka bakar, Ma'elis llakim

niempoi timbangkan sebagai boi kut ,

ML-i-;:a^bang bahwa daiaai lai-i^usan pasal 340 KUHP kaasasnya sub-

unsur ciengan rencana terlebih daliulu dan dengan sengaja ni(3nghilaagkan

nyawa orang lam. tidaklah meraben syarat dengai^ tegas aoakah

n^eninggalnya kcrban narus sa:r,a persis dengan luKa-lL;ka yang diatana oleh

korba[i lersebut:

Menimbang. bahwa pasal 340 KUHP dengan sub unsur dengan rencana

teriebin dahulu dan dengan sengaja mengbilangkan nyawa orarg lain

mensyaratkan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa urtuk

mengiiilanglsan nyawa korban bertentangan dengan hi kum atau [idak.

penghilangafi nyawa oleh '/a^dakwa lerhadap kcrban dea.gan ansur

kesengajaan ataukah dengan kealpaan, dan apakah terdapat peren:anaan

dengan w^aktu yang cakup dan urn terdakwa untuk menwujudl'an n.atnya

untuk inenghilangkan nyawa korban tersebut .

Mcjiiimbang. bahwa dalaiii perkara in casu, Majelis IHakim n'enilai sudah

terdapatnya hal-hal Icsebut sebagaimar^.a yang disyarati^an dalarii unsu^

dengan rencana terlebih dahulu dan dengan sengaja men'jhilangk|;^:=ay^a

Halarrtot) 48 Jori !;(j f.o "8



oiJiig lam d, pasal 3-10 KUhlf"' torsL.'hLil. so'iKigga oleh karuiianiiya teriiac'?p

dalil p'edoi penasehat hukuni Para Terdakwa dalam ocint 1b tersebut layak

ui'itLiK dikesanipingkan ,

Meniiiibang balT.va dergaf' aei:i •••'ai'- '.udiadap ansur O'j'quit SciKjajd

d(>n DofKjQH Roncdi'ta lerleljih Dciinilii Mi^ngftilortgkan Ny^iwa Orang Loin''

telah terpenuh' .

Ad.3 : Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang

Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini melihat peraiian dar' niasing-masing para

Terdakwa terhadap perbuatan yang terjadi tersebut .

Menimbang, bahwa naniun deniikian unsur ini bersifat ai;ernc:i'

sehingga tidak perlu kesemua unsur ini ada pada din dan para terdakwa

'ersebut

Mer.imbang, bahwa beradasarkaii fakta luikuni yang terunq^ ap

dipo:SKlanGa:"i nyala balivvM 1e;da<v;a i merupakan oiang yang mern.liki

inisiatil atau yang inenyjruti irielakukan dan Terdakwa 1 juaa yang sebaaai

orang yang melakukan sehingga perbuatan tersbout terjadi dimana

Terdakwa 1 dimua:! dengan neminta saksi BAGUS SATRIO untuk

memoavva korban RAMA bertenui ciengan Terdakwa 1 tersebut, kemucian

setekil"; berteinu dengan koban RAMA Te'aakwa dibelakang warung kC'ppi

JJL ada rnenuikuli korban RAMA, selaiijutnya Terdakwa 1 juga 3da

mennerinlahkan saksi BAGUS SATRIO untuk :nen"beli bensin unt.ik

tnemoakar korban FRAMA, Terdakwa 1 juga yang mempersiapkan pisau !fpat

disaku celananya yang keniudian digunakan oleh Terdakwa 1 untuk

meni.suk tubiih korban RAMA berkaii-kali .

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa 2 memiliki peran selain ikut

memjkuli korban RAMA dibe'akang waning kop; JJL Terdakwa 2 juga

inemJiki peran yang menyiiamkan bensin ke arah tubuh korban RAMA,

seh:rgga Majelis i-lak.im r:io;iilai porric; Terc;ak-.va / sebagai orang yang Turut

melakukan perbuatan .

Menimbang. babwa sedangkan Terdakwa 3, memnhki peran ikut

mernukul korban RAMA saat ada dibelakang warung kopi JJL, setiingga

Terdak^va 3 sebagai orang yang Turut melakukan perbuatan ;

^lenimbang, bahwa dalam pledci Penasehat Hukum pada point 2 yaitu

niengajukan dali' bahwa terdapa't peranan saksi-saksi lam yang mencetahui

dan membiarkan perbuatan- yang dilakukari Para Terdakwa tersebut ^.erjadi,

Majelis Hakim mempertimbangkar, sei)agai benkut,
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[v'len'mbniig, bahvva lerlinclap dali! t(-;rsoeut Majeiis hia^ a":

instiipertiiTibciagkafi iiieaiaiiy l)Gt"'iai bGi'dsaikan fakta l^iukLui") vano t6runQi,3c

dipersidangan nyata bahwa lerdapat peranan saksi-saksi Iran yang
aienyebabkan perbuatan Para Terdakwa lersebut dapat Inriaksana denuan

akibat meninggaln/a korbati RAMA, seperti nienjeinput korban RAMA,

fiieiTiperteniLikan dengan Teica^v/a ' 'r.-ainbawa ke -.vaMng kopi jJL

nienibeli bensin atas permintaan Terdakwa 1, dan kenuidian iiiembonccengi
korban RAMA dan vvarung kopi JJL ke areal persawahan sebagai tempat
Terdakwa 1 ada menusuk dan membakar korban

Menimbang, bahwa naniun deiTiikian Majelis Mak^n dalani SLatu

perkaia p.dana yang i^ieniGuksa dai^ iii-snqadili 'G'"hada|j crano-oianc •, aiQ

diajukan oleh Penuntut Unnini sebagai Terdakwa, Majelis Hakrn hanya
memenksa a^aKah pe-bualan yang dladiilikan oleh PenunI' ; Umum d^lam

suatLi surat dakwaan terhadap Terdakwa telah terpenuhi atau tidak, apabila

terpeniilii niaka Majens Hakii^i a^an menjatuhi pidana dan aoabila

tetpenuhi maka Majelis Hakiin t:dak akan n-.enjatiih! oennda laan

Menimbang. oanwa oleh Karena oalam perkara incjsu Penuntut
Umuin hanya mengajukaii Para Terdakwa. maka adalah tugas dan
v;ewenang dan Majelis Hakim lerbatas iinluk memeriksa apakah terhaoap
Para Terdakwa tersebnt daiam perkara incasu perbuatannya terpenuhi atau
tidak sebagaimana dakwaan penuntut unnuni tersbeut, sedar^gkan terhadap
pihak-[-'ihak ,ain. yaita saksi-saksi yang [neiuirut penilaian Penasehat Hukjin

Terdakwa memiliki pernanan dan andil sehingga perbuatan Para Tercakwa

tersbeut telaksana dengan akiba; meninggalnya korban RAMA, Majelis
Hakim tidak memiliki kewenangan untuk meniali kesalahan d:n pertanggung
jawaban pdana Dieh mereka. sehingga oleh karenannya terhadap i.iahl

pledoi nint ke 2 tersebut layak untuk dikesampinykan

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Sebagai Oiang

Yanj Ymicj Mcnyttriih A!(ni Yoiic] Tiiriit Mcloki knu

Menimbang bai^wa oleh ka:-enc seluruh unsir yang te-oantum dalam dak\'.3an

kesatu primair dan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan nieiakukan tinc:ak picana

sebagaimana dakwaan dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum dan terhadap

Paia Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tmdak piciana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu

pnmair oleh l"'enuntut Umum lersebut .
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Mcnunbanr], bahwa solanjutiiya dalam rinli! penaseha; hukum tordakwa dalan

pioir.y 1c. [reiiyatakaa bahv/a korban MI-!AMa\DHAN atau RAMA ir.asih oerusia

dibawah 18 tahui^ sehingga yanQ lebih tepal adaiali dakwaan ketiaa pasa! 80 Ayat

(3) UU Rl Nonior 35 Tanun 20M tentaiig Perabahan a;ab UU R! No 23 TahL,n

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke--1 KUHP, Majelis Hakiin
mempertimbangkan sebagai benkut

Meiiimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta bahwa korban RAMA saat

kejadian tersebut masih berusia 17 (tujiih belas) tahun (sesuai akta kelahiran larir

tanggal 09 Desember 1999). nanuin a.^mikian berdasarkan fakta hukum yang
t0rungkc,p dipersidangan nyata juga bahwa terhadap ufisur dengan rencana dan
dengan sengaja menghiiangkan nyav/a oraag lam juga terpenuhi sehingga tas
dar.ai keyakiiian Majelis Hakini dengan dilandasi alat-alat bukti yang telah
dihadirkan d^oersidangan maka pertanggung jawaban pxlana yang leb;h totap
dibebankan kepada Para Terda.^wa adalafi pasal 3^10 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP sebagaiinaf^a dakwaaii kesalu aui^^aii dan Ponuntul Umuni ters^:at.

sefiingga oleh karenannya dalil Penasehat Hukuin Para Terdakwa pada point 1c
layak untuk d;kosampingkan

Meninibaiig. bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntu' Unium te'ah

terpenuhi. maka terhadap dakwaan penuntut umum iainfiya tidak Jipertimbannkan
lagi selain dan selebihnya

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak d.ketemukan
adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat
menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dan Para
lerdakwa, maka terhadapnya harus diiatuhi hukuman setimpal dengan perbu?tan
yang telah d.lakukannya ,

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim teiah memihki ke^.a'i'.aan

pendapat hukum dengan tuntutan Penuntut Umum mengani kesalahan darl Pa:'a

Terdakwa, nanuin demikian Majelis hiakim memiliki perbe: aan nien:!i-nai

pemidanaan yang diiriir-takan olek, Pei'iuntut Umum terhadaf Para Te'dakwa.

khusLisnya teiliadap Terdakwa 1, yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai,iiana

benkut

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 1, Majelis Hakim memandang perlu

memoerhatikan secara khusus ole'' Karena Te-'dakwa 1 merupakan pihak yana

nemiiik! imsiatif atau aktor uUeiektual sehingga terjadinya perbuatan tersbeut

cengan akibat meninggalnya korban RAMA ,
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Menimbang, bahw;j dipersidangan ineskipuii Terdakwa 1 nioiigakiii
kesalaha;inya dan nenyesah perouatannya nanuin perllu dipe-titT^hangkan hal-hal
sebagaimana benkiit :

IVleninibang. bahwa karena perbuatan Para Terdakwa kbusasnya Terdakwa 1
tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut ketentuan

pertanggungjawaban pidana dalam pasal 340 KUhIP sedangkan pasal tersebut
menentukan pidana yang dapat dijatulikan sobagai bentuk oertanggiingjawaoan
atas tindak pidana pembunuhan berencana adaiah berupa pidana matt atau picana
penjara seumur hidup atau oidana oeniara selama waktu tertentu paling lama 20
(dua puluh) tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
bentuk pertanggung jawaban yang patut bagi Terdakwa 1 agar pidana .ang
dijatuhkan seseuai dengati pemidanaan yang dijatuhkannya .

.vieninibang, bahwa nyawa bagi suatu makhluk hidup adaiah hal yanq paling
berfiarga yang tidak daoat tergantikan dan tidak terniiai dengan apauu-^ sehii'gca
bilangnya nyawa merupakan aknir dan kehidupan dan eksistensi seseo.-ang
sebagai n^akhluk hidup

Menimbang. bahwa seiain itu dampak can hilangnya nyawa seorang manusia
secara huKum dat- sosial l^dak hanya beidanyoak kepada orang tersebut tetapi juga
berdampak kepada keluarganya yang ditinggalkannya baik, orang tuanya can
keluarga kerabatnya maupun juga kepada orang yang memiliki hubungan hukum
dengannya sehingga penghilangai^ nyawa seorang manusia secara paksa tanpa
alasan h^jkum yang san adaiah sualu keiahatan ^.epada nilai-rviai kema^,usiaan :

Menimbang. bahwa karena itu alasan yang dijadikan oleh Tercakv/a 1 untuk
melaku^an perbuatannya daiam perkara in oasu merupakan alasan yang tidak
dapat diterKPa baik secara hukum m.aupun secara sosia! dimana alasan Terdakwa

1 inelakukan perbuatannya tersebut dengan latar belakang dendam dimana Porban
iRAMA diduga sebagai inforiTian bagi Pohsi sehingga menyebabkan adik Te,"Jakwa

1 ada ditingkap Pohsi, selain itu akibat dan perbuatan Terdakwa 1 m^^mberi

dampak yang buruk secara hukum dan sosial kepada r-nasyarakat terutama pihak

keluarga yang anggota keluarganya iTienjadi korban perbuatan Terdakwa 1;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan tursebut

diatas sebagai upaya uniuk mengukur kadar kesalahan Terdak^^a 1 Majelis Hakim

berpendapat perbuatan yang telah Terdakwa 1 lakukan dengan seidirinya telah

menunjukan sikap batin Terdakwa 1 yang jahat dan sikap balm jahat yrng diniiliki

oleh lerdakwa 1 terselxil inonjadikan "ierdakwa 1 sobagai orang ycing beipolensi

menjadi ancaman dai^- bal'.aya ba(v Kelv,.-iupan. 'f.osiai niasyarakat di kemud'an nan

sehingga oleh karena itu sebagai upaya monghiiangkan potensi .
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bahaya te''S0but clan sebagai iipaya uiituk nioiijaiDin rasa aniai'i di masyarakat

serta uiituk niencegah teriilangtiya kenibal: perbuatan seperli yang telan Terdawya

lakukan serta sebagai sebiiali periiigatan kepada seliap orang agar tdak

mencontoh perbualan yaiig Ferdakwa ' lakukan [iiaka oertanggar.g savvaban \ang

patut dikenakan kepada Terdakwa 1 dalam perkara incasu adalah da'am ber^(uk

penjatuhan PIDANA MATl

Menimba[ig bahwa sedangkan terhadap Terdakwa 2 dsn Terdal-wa 3 oleh

k,arena TeTiakwa 2 dan Terdakv'/a 3 bLikai^iah sebagai ak!or i.^telektual atau -ang

meiriliki insiatif atas perbuatan tersebut sehingga tertiadap Tri'dakwa 2 dan

Terdakwa 3. meskipun P^/laielis Hakiin tetap mengenakan pertanggung javvaban

pidana daiani Pasal 340 KUhIP, naniun terhadap pemidanaan yang dikenar^an

terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah berupa PIDANA PENJARA yang

lama lya akan d:tentukan dalan: arna'" pviti.san ci^oawah nanti

Meniivibang, bahwa oieh karei-,a Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 selama ini

tc'lah ditahan berdasarkan Surat F^enahanan yang sah, dan cleh karena pidana

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bukan nieaipakan pidana

mati maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya

terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada dalam tahanan tersebut dikiirangkan dari

pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada teidakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut ,

^ Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa 1 dalan perkara iiii sudah

V menjalani penahanan dengan alasan yang sah dan untuk menghindarl Terdakwa 1

melarikan din sehingga pidana atas Terdakwa 1 dapat dijalankan perlu ditetap^an

agar Terdakwa 1 tetap berada di dalam Tahanan

Menimbang bahwa sedangkan pidana yang akan oijatuhkan kerjada

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lebih lama dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 teiah

ditahan so-ta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Teraakwa 2 dan Terdakvva 3

dan tahanan niaka Majelis Hakim cukup aiasan untuk memennlahkan supaya

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan :

Menimbang. bahwa mengenai barang bukti akan di tentuKan sebagaimana

amar putLisan dibawah nanti :

Mt^nimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di

jatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya

^ perkara yang besa'"annya akan ditentu^ai^ dalan-: amar putusan cr.ba.vah nan^;

K. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang Sebih tepat kepada

^ Para Terdakwa ,ter!ebih dahuiu akan dipcrtir?ibangkan hal-h.a' yang memberatkan

dan yang menngankan seoagai berikut
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• Yang Memberatkan ;

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan meninggalnya kcrban

M.RAMADHAN alias RAMA

- Meninggalnya korban M.RAMADHAN alias RAMA memyebabkan trauma yang
rrtendalam bagi keiuarga korban ;

• Yang Merinqankan :

- TidakAda

Menginyat ketentuan 340 KUHP jo passi 55 ayat 1ke 1 KUHPjuncto Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum
ialnnya yang bersangkutan ;

mengadili

1. Menyatakun Terdakwa 1. SIGIT LISAN BUDI SANTOSO Alias SURiP Bin

NANANG Sdan Terdakwa 2, SANDI PURNAWAN Alias ANDIK BlfJ YUDl serta

Terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAR UTOMO BIN SUCAHYOterbukti secara

syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemburiuhan

Berencana Secara Bersamr-sama "

2. Menjatuhkan pidana teiiadap Terdakwa 1. SIGIT LISAN BJDI SANTOSC Alias

SURIP Bin NANANG S dengan Pidana Mati

3. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa 2. SANDI PURNAV.AN Alias /\NDIK

BIN YUDIdengan pidana penjara selama18 (deiapan belas) tah jn ;

4. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa 3. ARIS EFRIYANT FAJAH UTOMO

BiN SUCAHYOdengan pidana penjara selama 15 (lima be!as) tahun ;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2. SANDI

PURNAWAN Alias ANDIK BIN YUDl serta Terdakwa 3. ARIS EF RIYANT FAJAR

UTOMO BIN SUCAHYOdikurangkan seluruhnya dari pidar.a panjara yang

dijatuhkar. tersebut;
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6 Menetapkan supaya Para l erdakwa tetap berada dalam tahanan

7 Menyatakan barang-barang bukt; berupa

- 1(snlu! buah kcrek ap. gas warna ,reran dalam keadaar^ scciik,; ie'bakar

- 1(satu) buah sandal karet sisi sebelah km dengan model slop warna hitam
kombinasi vyarna kuning

1(satu) buah sandal karet sis: sebelah kanan dengan model sandal gunung
warna hitam

1(satu) buah kaos tini sepakbo'a wa-na oiru tulisan SAf-.-^SUNG bekas noda
darali tanah dan bekas robek dibeberapa tempat

1isatu) buah celana kain warna abu-abu penuh noda tanah/ iumpur
Dirampas untuk diniusnahkan

1(Sdtu) lenibar akta kelahiran atas fiaiiia MRAMADHAN

dikembalikan kopada saksi TUMIAH

(satu) unit sepeda inotoi merk l-londa Vano warna hitam no Pol S^058 HU '
tehun 2016 Noka MH:JFX11XGK070472 Nosin JFX1K1057072

dikembalikan kepada BAGUS SATRIO alias RIO alias K0Y|;<

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putth Merah No Pol S
2/55 OR tahun 2014 Noka MH1JFM214EK8551 M Nosin JFM2E/905339

dikembalikan kepada ENDANG SUREN!

1U3tu) unit sepeda motor merk Honda Vano v/ania hitami no Pol S3026 GR

tahun 201 Noka MH1JFJ114FK457501 Nosin JFJ1E1455102 dikerr,balikan

kepada YUDI

Membebani Para Terdakvva untuk membayar biaya porkara nasing-masing
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dniam musyawarah Majelis Hakim pada ban Jumat
tanggal '13 Januan 2017 oloh kanii, DONOVAN AKEAR KUSUMO BtHUWONO

SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan PERELA DE ESPER/^A.SH serta
KIKI YURIS1 lAN.SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggot3,/ '̂'V''""''"'"'-'̂ -
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PutLisan ma.ia diiicapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januan 20',? o!eh Hakim
Ketua Majelis, calani persidangan yang terbuka untuk umua, de.igan d:had,ri
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibaiitu oleh GUTOMO [^anitera Pengganti
pada Pengadilan Negen Tuban dihadiri YUNIATI UNDARTL SH MH Jaksa
Penuntat Umum serta Para Terdakwa tersebut dengan didaaipingi olet, kuasa
hukumnv'a

Hakim - Hakim Anggota

PERELA DE ESHeRANZA, SH

/I.
^ •

KIKi YURISTIAN, SH.MH

Hakim-Kplija

AR KUSUMO BHUWONO, SH.MH

Paniteia

GUTOfrrO

7'

^'viiyinya
: r.iban

d Id I: s>
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