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PUTUSAN SAIilNAN

NOMOR 1213 K/PID/2015 UNTUK DINAS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

^alam perkara Terdakwa:

: IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN;

: Pekanbaru Riau;

: 19 tahun/26 Desember 1995;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Jaian KH. Mimbar Gang II, Dusun Sambongduran,

Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten

Jombang:

: Islam;

: WIraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November

2014;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November

2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22

Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21

Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebmari 2015;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9

Maret 2015;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan

tanggal 27 Maret 2015;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28

Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan

tanggal 23 Juni2015;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

N a m a

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan
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10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Rl u.b. Ketua Muda Pidana

tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 207/2015/1213 K/PP/2015/MA. Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 20

Agustus 2015;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Ri u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 208/2015/1213

K/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam

uiuh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena

:wa dengan dakwaan sebagai berikut:

AIR:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari

Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya

pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai

Biok E-11, RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja

dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang diiakukan

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WiB Terdakwa

dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian

pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II, Dusun Sambongduran,

Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,

Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh

mencuri barang milik korban, timbul niat di hati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berikut keiuarganya. Untuk melampias-

kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,

pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukkan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu

dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke mmah korban di Perum Sambong

Permai, Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan

Jombang, Kabupaten Jombang, yang beijarak kurang lebih 800 meter dengan

ditempuh kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Pemiai,

Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
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kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke

halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya di depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,

Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,

jetelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
pngkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,
alui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah

erdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ruang tamu. dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas lantai

Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak HENDRIADI dan

DELTA FITRIANI):

- Saat Terdakwa berada dinjang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukan ke penjt DELTA FITRIANi sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.

RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya
juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa
hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali

menusukan sangkumya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha keluar
dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan
Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;
Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukan sangkumya ke arah rusuk
HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban dengan
Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh
HENDRIADI berhasil diglgit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkumya menusukan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI
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yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudlan menyalakan lampu di ruang tamu dan mellhat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahul
oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudlan pergi menyelamatkan diri

keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya

bdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi

KO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
ng oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,

dakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
luarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya

Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal dunia,
sebagaimana surat Visum et Repertum dengan Nomor IFRS14.041 dibuat dan

ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. Dokter pada Poida
Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemerlksaan sebagai
berikut:

Bagian pipi kin, ditemukan luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam, panjang
tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dasar tampak lemak dan
otot;

- Pada ubun-ubun kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata. kedua ujung tajam,
panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dasar tampak jaringan bawah
kulit dan tulang;

- Pada bagian atas kepala ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam
panjang satu centimeter;

Leher, pada tengkuk ditemukan dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam,
luka pertama panjang tiga centimeter dan luka kedua panjang satu setengah
centimeter:

- Dada; di depan ketiak kiri ditemukan luka terbuka melintang ke kiri, tepi rata
ujung atas tumpul ujung bawah tajam, panjang tiga centimeter lebar satu
centimeter arah luka ketengah dada menyusur bawah kulit, di bawah tulang
selangka melalui otot sela antar iga dan tiga menembus dinding dada kiri
depan, mengenai pembuluh darah balik tulang selangka kiri dan melukai
puncak paru kir, panjang luka paru kiri dua centimeter;
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Perut; ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas tumpul ujung

bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar dan selaput jala usus

terburai di luar luka. Luka pertama tiga centimeter di bawah ulu hati dan

empat centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, menembus hati pada tepi

bawah bagian kanan, panjang luka pada hati tiga centimeter, mengenai

lambung bagian tengah hingga tembus, mengenai tulang belakang, luka

kedua dua belas centimeter di bawah ulu hati lima belas centimeter sebelah

kiri garis tengah tubuh. mengenai usus halus dan usus besar menurun dan

alam rongga perut ditemukan cairan warna merah dan gumpalan darah

banyak seribu lima puluh milliliter;

nggung: pada tengah punggung ditemukan luka lecet dengan panjang dua

ntimeter;

Anggota gerak atas;

Kanan; pada sisi luar lengan, kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata

kedua ujung tajam, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dasar

luka tulang. Pada sisi depan lengan atas luka terbuka tepi rata panjang dua

centimeter dasar luka lemak. Pada ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata

panjang lima centimeter dalam luka tiga centimeter;

Kiri; pada sisi luar lengan atas ditemukan luka panjang lima centimeter

menembus sisi dalam lengan atas dekat ketiak panjang tiga centimeter, lebar

satu centimeter, pada sisi luar lengan bawah kiri ditemukan luka terbuka tepi

rata kedua ujung tajam, panjang tujuh centimeter menembus kesisi dalam,

panjang luka sepuluh centimeter. Pada punggung tangan ditemukan luka

terbuka tepi rata panjang sebelas centimeter. Pada telapak tangan ditemukan

dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam masing-masing panjang lima

centimeter dalam satu centimeter;

Dengan kesimpulan:

Pada Sdr. DELTA FITRIANI ditemukan luka iris pada kepala, leher, anggota

gerak atas, luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka lecet

pada punggung, luka tusuk pada dada mengenai paru menyebabkan

pendarahan dan masuknya udara dari paru ke rongga dada, dan luka tusuk

pada perut mengenai hati, lambung, dan usus menyebabkan perdarahan

hebat. Dimana semua keadaan atau luka-luka tersebut di atas akibat

kekerasan tajam, dan korban meninggal akibat kekerasan tajam, dan korban

meninggal akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang

menyebabkan perdarahan hebat;
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
.abupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

asuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja

^ mpas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
rilLt:
Mda hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa

dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II, Dusun Sambongduran,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,

Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh

mencuri barang milik korban, timbul niat di hati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melamplas-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukkan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu
dengan benalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong
Permai, Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan
Jombang. Kabupaten Jombang, yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan
ditempuh kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Permai
Blok E-11 RT.01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke
halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya di depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,
Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1213 K/PID/2015



dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,

melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah

itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas
lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak

HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna-

n sangkur yang dibawanya ditusukan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5

kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
TA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.

AN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
iahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demlkian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk di bagian
perutnya juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong
Terdakwa hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai. Terdakwa

kembali menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut,

masing-masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha
keluar dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa
dan Terdakwa dengan menggunakkan sangkur menyayat tangan DELTA
FITRIANI;

Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukkan sangkurnya ke arah
rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban

dengan Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTl dan saksl DESI ARISANTI

yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTl keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEWI YANTl, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
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Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimlntai

tolong oleh saksi NEFRI DEW! YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,

Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya

Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna

pengusutan perkaranya lebih lanjut;

ahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah

lyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal dunia,

aimana surat Visum et Repertum dengan Nomor 1FRS14.041 dibuat dan

lani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F Dokter pada Polda Jatim

ng Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

^gian pipi kin, ditemukan luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam, panjang
tiga centimeter, lebarsatu koma lima centimeter, dasartampak lemak dan otot;

Pada ubun-ubun kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam,
panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dasar tampak Jaringan bawah

kulit dan tulang;

Pada bagian atas kepala ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam

panjang satu centimeter;

Leher; pada tengkuk ditemukan dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam,
luka pertama panjang tiga centimeter dan luka kedua panjang satu setengah
centimeter:

Dada; di depan ketiak kiri ditemukan luka terbuka melintang ke kiri, tepi rata
ujung atas tumpul ujung bawah tajam, panjang tiga centimeter lebar satu

centimeter arah luka ketengah dada menyusur bawah kulit, di bawah tulang
selangka melalui otot sela antar iga dan tiga menembus dinding dada kiri
depan, mengenai pembuluh darah balik tulang selangka kiri dan melukai

puncak paru kiri, panjang luka panj kiri dua centimeter:

Perut: ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas tumpul ujung
bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar dan selaput jala usus
terburai di luar luka. Luka pertama tiga centimeter di bawah ulu hati dan empat
centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, menembus hati pada tepi bawah
bagian kanan, panjang luka pada hati tiga centimeter, mengenai lambung
bagian tengah hingga tembus, mengenai tulang belakang, luka kedua dua belas
centimeter di bawah ulu hati lima belas centimeter sebelah kiri garis tengah
tubuh, mengenai usus halus dan usus besar menurun dan dalam rongga perut
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ditemukan cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu lima

puluh miiiliter;

- Punggung: pada tengah punggung ditemukan luka lecet dengan panjang dua

centimeter:

- Anggota gerak atas;

Kanan; pada sisi luar lengan, kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata

kedua ujung tajam, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dasar luka

tulang. Pada sisi depan lengan atas luka terbuka tepi rata panjang dua

itimeter dasar luka lemak. Pada ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata

ang lima centimeter dalam luka tiga centimeter:

pada sisi luar lengan atas ditemukan luka panjang lima centimeter

lembus sisi dalam lengan atas dekat ketiak panjang tiga centimeter, lebar

centimeter, pada sisi luar lengan bawah kiri ditemukan luka terbuka tepi

rata kedua ujung tajam, panjang tujuh centimeter menembus kesisi dalam,

panjang luka sepuluh centimeter. Pada punggung tangan ditemukan luka

terbuka tepi rata panjang sebelas centimeter. Pada telapak tangan ditemukan

dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam masing-masing panjang lima

centimeter dalam satu centimeter:

Dengan kesimpulan:

Pada Sdr. DELTA FITRIANI ditemukan luka iris pada kepala, leher, anggota

gerak atas, luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka lecet pada

punggung, luka tusuk pada dada mengenai paru menyebabkan perdarahan dan

masuknya udara dari paru ke rongga dada, dan luka tusuk pada perut

mengenai hati, lambung, dan usus menyebabkan perdarahan hebat. Dimana

semua keadaan atau luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam, dan

korban meninggal akibat kekerasan tajam, dan korban meninggal akibat

kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang menyebabkan perdarahan

hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 338 KUHP:

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin 2ULKARNAEN pada hari

Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya

pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,

Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Iain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan
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penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang

lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai behkut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa

dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADl (korban). Terdakwa kemudian

puiang ke tempat kostnya di Jaian KH. Mimbar Gg. ii, Dusun Sambongduran,

Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,

Terdakwa berusalia tidur namun tidak bisa karena keplkiran teiah dituduh

mencuri barang milik korban, timbul niat dihati Terdakwa untuk melakukan

ias dendam dengan menuduli korban berikut keiuarganya. Untuk melampias-

niat jaliatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambii sangkur, pedang,

u kecii, dan obeng yang tersimpan di dalam lemarl dan kemudian

asukan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

ejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu

dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke njmah korban di Perum Sambong

Permai, Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan

Jombang. Kabupaten Jombang, yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan

ditempuh kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADl di Perum Sambong Permai,

Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di

kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke

halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya di depan pintu

dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,

Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambii

sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,

setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut

dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,

melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah

itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas

lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak

HENDRIADl dan DELTA FITRIANI);

- Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri

HENDRIADl) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna

kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
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kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantal. Sdr.

RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9

tahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1

kali demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya
juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa

hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali

ijrroenusukkan sangkumya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-
ing ditusukan iagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusalia keluar dari

ar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan

akwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;

^hwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukan sangkumya ke arah rusuk
HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban dengan
Terdakwa. dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkumya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksl DESI ARISANTI

yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi
JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dlmintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiman tersebut di atas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal dunia,
sebagaimana surat Visum et Repertum dengan Nomor IFRS14.041 dibuat dan
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ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. Dokter pads Polda

Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

- Bagian pipi kiri, ditemukan luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam, panjang
tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dasar tampak lemak dan

otot;

- Pada ubun-ubun kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam,
panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dasar tampak jaringan bawah

litdan tulang;

a bagian atas kepala ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam

ijang satu centimeter;

ler; pada tengkuk ditemukan dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam,

ka pertama panjang tiga centimeter dan luka kedua panjang satu setengah
centimeter:

- Dada; di depan ketlak kiri ditemukan luka terbuka melintang ke kiri, tepi rata
ujung atas tumpul ujung bawah tajam, panjang tiga centimeter lebar satu

centimeter arah luka ke tengah dada menyusur bawah kulit, di bawah tulang
selangka melalul otot sela antar Iga dan tiga menembus dinding dada kiri
depan, mengenal pembuluh darah ballk tulang selangka kiri dan melukai

puncak paru kiri. panjang luka paru kiri dua centimeter;

- Perut; ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas tumpul ujung
bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar dan selaput jala usus
terburai di luar luka. Luka pertama tiga centimeter di bawah ulu hati dan

empat centimeter sebelah kiri garls tengah tubuh, menembus hati pada tepi
bawah bagian kanan, panjang luka pada hati tiga centimeter, mengenai
lambung bagian tengah hingga tembus, mengenal tulang belakang, luka
kedua dua belas centimeter di bawah ulu hati lima belas centimeter sebelah

kiri garls tengah tubuh, mengenai usus halus dan usus besar menurun dan

dalam rongga perut ditemukan calran warna merah dan gumpalan darah
sebanyak seribu luma puluh millillter;

- Punggung; pada tengah punggung ditemukan luka lecet dengan panjang dua
centimeter;

- Anggota gerak atas;

Kanan; pada sisi luar lengan, kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata
kedua ujung tajam. panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dasar
luka tulang. Pada sisi depan lengan atas luka terbuka tepi rata panjang dua
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centimeter dasar luka lemak. Pada ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata

panjang lima centimeter dalam luka tiga centimeter;

Kiri; pada sisi luar lengan atas ditemukan luka panjang lima centimeter
menembus sisi dalam lengan atas dekat ketiak panjang tiga centimeter, lebar

satu centimeter, pada sisi luar lengan bawah kiri ditemukan luka terbuka tepi

rata kedua ujung tajam, panjang tujuh centimeter menembus kesisi dalam,

panjang luka sepuluh centimeter. Pada punggung tangan ditemukan luka

terbuka tepi rata panjang sebelas centimeter. Pada telapak tangan ditemukan
la luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam masing-masing panjang lima
ntimeter dalam satu centimeter:

f

ngan kesimpulan:

ada Sdr. DELTA FITRIANI ditemukan luka iris pada kepala, leher, anggota
gerak atas, luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kiri. luka lecet

pada punggung, luka tusuk pada dada mengenai paru menyebabkan
perdarahan dan masukna udara dari paru ke rongga dada, dan luka tusuk

pada perut mengenai hati, lambung, dan usus menyebabkan perdarahan
hebat. Dimana semua keadaan atau luka-luka tersebut di atas akibat

kekerasan tajam, dan korban meninggal akibat kekerasan tajam, dan korban
meninggal akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang
menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa IKHSAN PRATAIVIA bin 2ULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 Rt.01 Rw.05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan penganiayaan
yang mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa
dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar, Gg. II Dusun Sambongduran,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukui 22.00 WIB,
Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milik korban, timbul nlat dl hati Terdakwa untuk meiakukan
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baias dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampias-

kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,

pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenall saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah Itu

dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong

Permal, Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan

Jombang, Kabupaten Jombang yang berjarak kurang leblh 800 meter dengan

:empuh kurang leblh 30 menit;

[dakwa sampai di rumah korban HENDRIADI dl Perum Sambong Permal,

E-11 RT.01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

upaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di

epalanya dan masker pada mulutnya agar tIdak dikenali, Terdakwa masuk ke

halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakan tas yang dlbawanya di depan pintu

dapur. Saat ada di depan pIntu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambll, sambll membawa sabit,

Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil

sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju kedepan jendela,

setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut

dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,

melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah

itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas

lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak
HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri

HENDRIADI) sedang keluar dan kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI" didorong Terdakwa ke belakang sehingga

DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.

RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dan tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga tertiadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya
juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa
hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali
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menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha keluar dari

kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan

Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;

Bahwa tidak lama setelah Itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar

depan, begltu mellhat korban, Terdakwa menusukkan sangkurnya ke arah

rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban

dengan Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

^NDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
^nggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
anyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

ebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI

^ng saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu diruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalul pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi
JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keiuarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiman tersebut di atas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal dunia,
sebagaimana surat Visum et Repertum dengan Nomor IFRS14.041 dibuat dan

ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F., Dokter pada Polda
Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

- Bagian pipi kiri, ditemukan luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam, panjang
tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dasar tampak lemak dan
otot;
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- Pada ubun-ubun kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam,

panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dasar tampak jaringan bawah

kulit dan tulang;

- Pada bagian atas kepala ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua ujung tajam

panjang satu centimeter;

- Leher; pada tengkuk ditemukan dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam,

luka pertama panjang tiga centimeter dan luka kedua panjang satu setengah

centimeter:

i^^ada; di depan ketiak kiri ditemukan luka terbuka melintang ke kiri, tepi rata
^]|jng atas tumpul ujung bawah tajam, panjang tiga centimeter lebar satu

ntimeter arah luka ketengah dada menyusur bawah kulit, di bawah tulang

felangka melalui otot sela antar iga dan tiga menembus dinding dada kiri
depan, mengenai pembuluh darah balik tulang selangka kiri dan melukai

puncak paru kir, panjang luka paru kiri dua centimeter:

- Perut; ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas tumpul ujung

bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar dan selaput jala usus

terburai di luar luka. Luka pertama tiga centimeter di bawah ulu hati dan

empat centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, menembus hati pada tepi

bawah bagian kanan, panjang luka pada hati tiga centimeter, mengenai

lambung bagian tengah hingga tembus, mengenai tulang belakang, luka

kedua dua belas centimeter di bawah ulu hati lima belas centimeter sebelah

kiri garis tengah tubuh, mengenai usus halus dan usus besar menurun dan

dalam rongga pemt ditemukan cairan wama merah dan gumpalan darah

sebanyak seribu lima puluh milliliter:

- Punggung: pada tengah punggung ditemukan luka lecet dengan panjang dua

centimeter:

- Anggota gerak atas;

Kanan; pada sisi luar lengan, kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata
kedua ujung tajam, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dasar

luka tulang. Pada sisi depan lengan atas luka terbuka tepi rata panjang dua

centimeter dasar luka lemak. Pada ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata

panjang lima centimeter dalam luka tiga centimeter;

Kiri; pada sisi luar lengan atas ditemukan luka panjang lima centimeter

menembus sisi dalam lengan atas dekat ketiak panjang tiga centimeter, lebar

satu centimeter, pada sisi luar lengan bawah kiri ditemukan luka terbuka tepi

rata kedua ujung tajam, panjang tujuh centimeter menembus kesisi dalam,

panjang luka sepuluh centimeter. Pada punggung tangan ditemukan luka
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terbuka tepi rata panjang sebelas centimeter. Pada telapak tangan ditemukan

dua luka terbuka tepi rata kedua ujung tajam masing-masing panjang lima

centimeter dalam satu centimeter;

Dengan kesimpuian:

Pada Sdr. DELTA FITRIANI ditemukan luka iris pada kepala, ieher, anggota

gerak atas, luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kin, iuka iecet

pada punggung, iuka tusuk pada dada mengenai paru menyebabkan

perdarahan dan masuknya udara dari paru ke rongga dada. dan iuka tusuk

ada perut mengenai liati, iambung, dan usus menyebabkan perdarahan

bat. Dimana semua keadaan atau iuka-luka tersebut di atas akibat

:erasan tajam, dan korban meninggai akibat kekerasan tajam, dan korban

'eninggai akibat kekerasan tajam yang mengenai organ fiati yang
menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
daiam Pasai 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa iKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari
Seiasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WiB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu iain daiam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat iain yang masih
termasuk daiam daerah hukum Pengadiian Negeri Jombang, melakukan

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap
ANAK. yang diiakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Seiasa tanggai 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WiB Terdakwa

dituduh mencuri barang miiik saksi HENDRiADI (korban). Terdakwa kemudian
puiang ke tempat kostnya di Jaian KH. IVIimbar Gg. ii Dusun Sambongduran,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,

Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran teiah dituduh
mencuri barang miiik korban, timbui niat dihati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukkan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu
dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong
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Permai Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang. yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan
ditempuh kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang pukui 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke

halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

.^^rdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya dl depan pintu
ur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,
dakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambii

ngkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dlcongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,
melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah
itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat Itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas
lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak
HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

- Saat Terdakwa berada di ruang tamu meiihat sdr. DELTA FITRIANi (Istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkuryang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.
RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demlkian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk di bagian
perutnya juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong
Terdakwa hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa
kembali menusukkan sangkurnya ke arah dl bawah perut kedua anak tersebut,
masing-masing ditusukan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha
keluar dari kamar. langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa
dan Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA
FITRIANI;
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Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar

depan, begitu melihat korban. Terdakwa menusukan sangkurnya ke arah rusuk

HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan tefjadi perkelahian antara korban dengan

Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADI berhasll diglgit hingga berdarah. Kemudlan Terdakwa dengan

menggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI

sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWl YANTI dan saksi DESI ARISANTI

^ng saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga

njutnya saksi NEFRI DEWl YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke

|g tamu dan kemudlan menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat

akwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui

saksi NEFRI DEWl YANTI, Terdakwa kemudlan pergi menyelamatkan diri

keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah

timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya

Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWl YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,

Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya leblh lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiman tersebut di atas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal dunia,
juga telah menyebabkan korban Sdr. MUHAMMAD YOGA (9 tahun) dan Sdr.
RIVAN HERNANDA (11 tahun) mengalami luka dan meninggal dunia, dan
dibuatkan surat Visum et Repertum Nomor IFRS 14.042 untuk sdr.

MUHAMMAD YOGA, dan nomor IFRS 14.043 untuk Sdr. RIVAN HERNANDA

yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh dr. C. Bambang
Widhiatmoko, Sp.F., Dokter pada Polda Jatim Bidang Kedokteraan dan
Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sdr. MUHAMMAD YOGA;

Kepala; pada pipi kiri depan telinga ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata,
ujung tajam panjang satu setengah sentimeter dasar luka otot. Di

bawah daun telinga kiri ditemukan luka terbuka. tepi rata, ujung
tajam, panjang dua centimeter dasar luka (emak;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1213 K/PID/2015



3.

Dada; pada kiri di bawah putting susu ditemukan luka menembus kulit tepi
rata ujung tajam dan tumpul menembus dinding dada memotong
tulang lynak Iga keenam dan ketujuh, melukal paru kiri bagian
bawah sepanjang dua sentlmeter, rongga dada berisi cairan dan

gumpalan warna merah, pada sisi kiri ditemukan luka terbuka tepi
rata ujung tajam dan tumpul panjang dua koma lima sentimeter,

menembus dinding dada memotong otot sela antara iga menembus
otot sekat rongga dada;

Pada ulu hati ditemukan tiga buah luka terbuka, tepi rata, ujung
tajam masing-masing panjang dua sentimeter, tiga setengah
sentimeter, tiga setengah sentimeter. Luka pertama mengiris otot
dan tepi iengkung Iga kanan, luka kedua mengiris otot dan lengkung
iga kiri, luka ketiga menembus dinding perut memotong dan
menembus hati, menembus lambung hingga mengenai tulang
belakang. Pada perut kiri ditemukan satu buah luka tepi rata ujung
tajam dan tumpul panjang tiga koma lima sentimeter, menembus
dinding perut mengenai usus dan pembuluh nadi utama (aorta)
pada perut). Pada perut kanan ditemukan luka terbuka tepi rata
ujung tajam dan tumpul menempus dinding perut mengenai usus
halus dan usus besar usus terburai diluar dinding perut. Pada hati
bagian tengah ditemukan tiga buah luka tepi rata, panjang masing-
masing tiga koma lima sentimeter, lambung luka tembus usus haius
dan usus besar luka-luka, rongga perut berisi cairan dan gumpalan
warna merah;

Punggung: pada tengah punggung ditemukan luka terbuka dengan tepi
tajam dengan ukuran enam sentimeter lebar dua setengah
sentimeter dasar luka tulang punggung. Pada pinggang kanan
ditemukan luka terbuka tepi rata ujung tajam dan tumpul, panjang
lima sentimeter lebar dua sentimeter dasar luka otot ke daiaman
luka delapan sentimeter;

Anggota gerak atas; kanan, pada sisi luar lengan bawah ditemukan luka
terbuka tepi rata, ujung tajam panjang tiga sentimeter dasar luka
lemak. Kiri, pada sisi luar lengan atas ditemukan luka terbuka, tepi
rata ujung tajam, panjang tiga sentlmeter, pada sisi dalam lengan
atas ditemukan luka terbuka tepi rata ujung tajam panjang dua
sentimeter satu sentimeter dasar luka otot, pada sisi dalam lengan
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bawah ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung tajam panjang lima
sentimeter;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan Sdr. MUHAMMAD YOGA (korban) ditemukan luka iris
pada kepala, luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka tusuk
pada dada mengenai paru menyebabkan perdarahan dan masuknya udara
dari paru ke rongga dada, luka tusuk pada perut yang mengenai hati,
lambung, dan usus menyebabkan perdarahan hebat, luka tusuk pada
unggung dan pinggang, semua keadaan atau iuka-luka tersebut dl atas

Jbat kekerasan tajam, korban meninggal dunia akibat kekerasan tajam
ng mengenai organ hati dan paru yang menyebabkan perdarahan hebat;

idr. RIVAN HERNANDA;

Perut; Pada ulu hati ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut baglan bawah
tajam dan sudut bagian atas tumpul, panjang empat koma lima

sentimeter, luka menembus dinding pemt. dari luka tampak selaput
jala perut dan usus. Luka menembus bagian tengah hati,
menembus lambung dan pembuluh utama pada perut, ditemukan
cairan dan gumpalan wama merah dalam rongga perut;
Punggung; ditemukan tujuh buah luka terbuka, tepi rata ujung tajam
dan tumpul;

Luka pertama pada punggung kiri atas panjang empat koma tiga
sentimeter. dasar luka tulang belikat;

Luka kedua satu sentimeter di bawah luka pertama panjang empat
koma tiga sentimeter dasar luka belikat;

Luka ketiga, dua sentimeter di bawah luka kedua panjang tiga koma
lima sentimeter. Luka menembus punggung memotong otot sela
antara iga keenam dan ketujuh menembus paru-paru kiri,
menembus tulang muda iga keempat jaringan bawah kulit dada
ditemukan resapan darah;

Luka keempat. pada tengah punggung sejajar dengan luka ketiga,
panjang empat koma tiga sentimeter dasar luka tulang punggung;
Luka kelima, empat sentimeter di bawah luka keempat panjang tiga
koma delapan sentimeter dasar luka tulang punggung;
Luka keenam, pada punggung kanan tiga sentimeter di bawah luka
kelima, panjang empat sentimeter, luka menembus punggung,
memotong iga kesembilan, kesepuluh, menembus otot sekat antar

rongga badan, mengenai bagian belakang atas hati, menembus
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bagian depan sekat antar rongga badan, mengenai tulang muda iga

kedelapan, ditemukan resapan darah pada bawah kulit dada kanan

bawah;

Dengan kesimpulan;

Pada pada pemeriksaan sdr. RIVAN HERNANDA ditemukan luka tusuk

pada ulu hati dan punggung. menembus paru, hati, pembuluh nadi utama

pada penjt dan usus yang menyebabkan perdarahan hebat. Semua

keadaan atau luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam, korban

meninggai dunia akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati,

lembuiuh nadi utama dan paru yang menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2014 tentang

bahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

DAN

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan

penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan korban Sdr.
HENDRIADI luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa
dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II, Dusun Sambongduran,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,
Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milik korban, timbul niat dihati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecll, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu
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dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong
Permai Blok E-11 RT. 01 RW. 05 Desa Sambong Dukuli, Kecamatan Jombang,

Kabupaten Jombang, yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh
kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Pemiai.

Blok E-11 RT.01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di

l^alanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke
man rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian

akwa menuju ke dapur dan meletakan tas yang dibawanya di depan pintu
ir. Saat ada di depan pintu dapur Tenjakwa melihat sebilah sabit berada

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,

Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela.

setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dicx3ngkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantal.
melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah
itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas
lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak
HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

- Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.

RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidumya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibaglan perutnya
juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa
hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali

menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha keluar
dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan

Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;
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Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADl (korban) keluar dari kamar

depan, begitu melihat korban, TerxJakwa menusukkan sangkumya ke arah

rusuk HENDRIADl sebanyak 5 kali, dan terjadl perkelahian antara korban

dengan Terdakwa, dlmana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADl berhasil diglgit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkumya menusukkan ke arah punggung HENDRIADl

sebanyak 11 kali sehingga teijadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI

g saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga

^njutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ig tamu dan kemudian menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat

akwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui

saksi NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri

keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar peiakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiman tersebut di atas selain telah

menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan
menlnggal dunia dan 2 orang anak korban masing-masing sdr. MUHAMMAD
YOGA dan sdr. RIVAN HERNANDA (masih anak) juga mengalami luka dan
menlnggal dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADl (korban)
mengalami luka berat sebagaimana surat Visum et Repertum dengan Nomor
371/5498/415.44A//2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto, Sp.B. Dokter pada RSUD Jombang
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Leher; luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu sentimeter sedalam

otot;

- Dada sebelah kiri; luka ukuran dua centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot:

Dada sebelah kiri luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua sentimeter kali
satu sentimeter sedalam otot;
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Dengan kesimpulan:

Pada pada pemeriksaan Sdr. HENDRIADI ditemukan pada leher luka tajam

ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot. Dada sebelah kiri,

luka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, Punggung luka
sebanyak 13 buah rata-rata ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam

otot:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
^alam Pasal 353 Ayat (1) (2) KUHP;

SIDAIR:

Bahwa la Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hah

a tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya

waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
E-11 Rt.01 Rw.05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten

Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan penganiayaan
terhadap Sdr. HENDRIADI yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa

dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian

pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II Dusun Sambongduran,
Desa Jombang. Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,
Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milik korban, timbul niat dihati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukkan ke daiam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan

kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu
dengan berjalan kakf Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong
Permai Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang, yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan
ditempuh kurang lebih 30 menit;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Permai
Blok E-11 RT. 01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakkan topi kerpus di
kepaianya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke
halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian
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Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya di depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di

atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,
Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelali sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di iantai,
meialui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah

Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas
|ai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak

DRIADI dan DELTA FITRIANI);

at Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di Iantai. Sdr.
RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidumya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke penjt sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk di bagian
perutnya juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong
Terdakwa hingga jatuh di Iantai. Saat kedua anak jatuh di Iantai, Terdakwa
kembali menusukan sangkumya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut,
masing-masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha
keluar dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa
dan Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA
FITRIANI:

Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukan sangkumya ke arah rusuk
HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban dengan
Terdakwa, dimana dalam peri^elahian tersebut leher Terdakwa oleh
HENDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkumya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI
yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
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selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
mang tamu dan kemudlan menyalakan lampu dl ruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahul
oleh saksl NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudlan pergi menyelamatkan dlrl
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
tlmur. Saat Terdakwa pergI menyelamatkan dlrl dan sampal di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksl SUJONO dan saksl
JOKO PURNOMO yang saat Itu sedang mengejar pelakunya setelah dimlntai

jong oleh saksl NEFRI DEWI YANTI, saat dltanya oleh saksl SUJONO,
lakwa mengakul perbuatannya sebagal pelaku pembunuhan terhadap
larga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
lakwa berlkut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna

engusutan perkaranya leblh lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagalman tersebut di atas selain telah

menyebabkan isteri korban yaltu Sdr. DELTA FITRIANI mengalaml luka dan
meninggal dunia dan 2 orang anak korban masing-masing sdr. MUHAMMAD
YOGA dan sdr. RIVAN HERNANDA (maslh anak) juga mengalami luka dan
meninggal dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban)
mengalami luka berat sebagalmana surat Visum et Repertum dengan Nomor
371/5498/415.44A//2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto, Sp.B. Dokter pada RSUD Jombang
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Leher; luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

- Dada sebelah kiri; luka ukuran dua centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

- Dada sebelah kiri luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua sentimeter kali
satu sentimeter sedalam otot;

Dengan kesimpulan:

Pada pada pemeriksaan Sdr. HENDRIADI ditemukan pada leher luka tajam
ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot., Dada sebelah
kiri, luka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, Punggung
luka sebanyak 13 buah rata-rata ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
sedalam otot;

Perbuatan Terdakwa sebagalmana tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (1) (2) KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR:
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Bahwa ia Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permal,
Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan
penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Sdr. HENDRIADI, yang
^akukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berlkut:

da hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa

duh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
ang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II Dusun Sambongduran
sa Jombang. Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,

Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milik korban, timbul niat dihati Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh kprban berikut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian

dimasukan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan
kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah itu
dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke mmah korban di Perum Sambong
Pemiai Blok E-11 RT.01 RW.05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh
kurang lebih 30 menlt;

- Terdakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Permai
Blok E-11 RT.01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke
halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian
Terdakwa menuju ke dapur dan meletakan tas yang dibawanya di depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di
atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,
Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,
melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah
itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
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ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas

lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak

HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri

HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna-
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5

kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehlngga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.

jVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
n) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan

kur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1

demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya
ga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa

hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali

menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-

masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha keluar

dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan

Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;
Bahwa tidak lama setelah' itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukkan sangkurnya ke arah
rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban

dengan Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADI berhasii digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehlngga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWl YANTI dan saksi DESI ARISANTI

yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWl YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEWl YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWl YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
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keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiman tersebut di atas selain telah
menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan
meninggal dunia dan 2 orang anak korban masing-masing sdr. i\/1UHAI\/ll\/lAD
YOGA dan sdr. RIVAN HERNANDA (masili anak) juga mengalami luka dan

eninggal dunia, juga telafi menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban)
igalami luka berat sebagaimana surat Visum et Repertum dengan Nomor
5498/415.44M2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda-
lani oieli dr. C Bambang Sunyoto, Sp.B. Dokter pada RSUD Jombang

ngan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Leher; luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

- Dada sebelah kiri; luka ukuran dua centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

- Dada sebelah kiri luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua sentimeter kali
satu sentimetersedalam otot;

Dengan kesimpulan:

Pada pada pemeriksaan Sdr. HENDRIADI ditemukan pada leher luka tajam
ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, dada sebelah kiri,
luka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, punggung luka
sebanyak 13 buah rata-rata ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
daiam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa IKHSAN PRATAIVIA bin ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permai,
Blok E-11 RT. 01 RW.05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan
penganiayaan terhadap Sdr. HENDRIADI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut;

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa
dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
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pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II Dusun Sambongduran
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,
Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milIk korban, timbul niat dl hatI Terdakwa untuk melakukan

balas dendam dengan menuduh korban berlkut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambll sangkur, pedang,
plsau kecil, dan obeng yang terslmpan dl dalam lemarl dan kemudian

dimasukkan ke dalam tas, dan agar dirinya tIdak dikenall saat melakukan
ejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah Itu

gan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban dl Perum Sambong
al Blok E-11 RT. 01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

upaten Jombang, yang berjarak kurang leblh 800 meter dengan ditempuh
ang leblh 30 menit;

^Terdakwa sampal dl rumah korban HENDRIADI dl Perum Sambong Permal
Blok E-11 RT. 01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
kepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenall, Terdakwa masuk ke
halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian
Terdakwa menuju ke dapur dan meletakan tas yang dibawanya dl depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di
atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambll membawa sabit,
Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambll
sangkur, plsau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelah sampal dl depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dicongkel sehlngga terbuka. Kemudian obeng dlletakkan Terdakwa di lantai,
melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah
Itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kemball dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat itu di ruang tamu tersebut sedang tidur di atas
lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak
HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

- Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehlngga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.
RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
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sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga terhadap sdr. MUHAIVIMAD YOGA ditusuk di bagian
perutnya juga sebanyak 1 kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong
Terdakwa hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak Jatuh di lantal, Terdakwa
kembali menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut,
masing-masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha
keluar dan kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa
dan Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA

"RIANI;

|wa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
n, begitu melihat korban, Terdakwa menusukkan sangkurnya ke arah

uk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban
'sngan Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

HENDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
menggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI
sebanyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI
yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu di ruang tamu dan melihat
Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEW! YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi
JOKO PURNOMO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya iebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagalmana tersebut di atas selain telah
menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan
meninggal dunia dan 2 orang anak korban masing-masing sdr. MUHAMMAD
YOGA dan sdr. RIVAN HERNANDA (masih anak) juga mengalami luka dan
meninggal dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban)
mengalami luka berat sebagalmana surat Visum et Repertum dengan Nomor

Hal. 32dari 40hal. Put. No. 1213 K/PID/2015



c

M

371/5498/415.44A//2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto. Sp.B. Dokter pada RSUD Jombang
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Leher, luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu sentimeter sedalam
otot:

Dada sebelah klrt; luka ukuran dua centimeter kail satu sentimeter sedalam
otot:

Dada sebelah kirl luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua sentimeter kali
itu sentimeter sedalam otot;

lan kesimpulan:

pada pemeriksaan Sdr. HENDRIADI ditemukan pada leher luka tajam
ran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot. dada sebelah kiri,

luka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, punggung luka
sebanyak 13 buah rata-rata ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sedalam
otot;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 353Ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN PRATAMA bin ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perum Sambong Permal
Blok E-11 RT. 01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak
memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa

dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI (korban). Terdakwa kemudian
pulang ke tempat kostnya di Jalan KH. Mimbar Gg. II, Dusun Sambongduran.
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pukul 22.00 WIB,
Terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh
mencuri barang milik korban, timbul niat di hati Terdakwa untuk melakukan
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balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampias-
kan niat jahatnya tersebut Terdakwa kemudian mengambil sangkur, pedang,
pisau kecil, dan obeng yang tersimpan di dalam lemari dan kemudian
dimasukkan ke dalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali saat melakukan
kejahatannya, Terdakwa juga membawa topi kerpus dan masker, setelah Itu
dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah korban di Perum Sambong
Permai Blok E-11 RT. 01 RW. 05, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang, yang berjarak kurang lebih 800 meter dengan

'='̂ mpuh kurang lebih 30 menit;
%taakwa sampai di rumah korban HENDRIADI di Perum Sambong Permai
^ E-11 RT.01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang,

upaten Jombang, pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengenakan topi kerpus di
fepalanya dan masker pada mulutnya agar tidak dikenali, Terdakwa masuk ke

halaman rumah korban dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian
Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang dibawanya di depan pintu
dapur. Saat ada di depan pintu dapur Terdakwa melihat sebilah sabit berada di
atas tembok kemudian oleh Terdakwa diambil, sambil membawa sabit,
Terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil
sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian menuju ke depan jendela,
setelah sampai di depan jendela dengan menggunakan obeng jendela tersebut
dicongkel sehingga terbuka. Kemudian obeng diletakkan Terdakwa di lantai,
melalui jendela yang terbuka tersebut Terdakwa membuka kunci pintu setelah
Itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
ke ruang tamu, dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur di atas lantai
Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA (anak HENDRIADI dan
DELTA FITRIANI);

Saat Terdakwa berada di ruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI (istri
HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa langsung mengguna
kan sangkur yang dibawanya ditusukkan ke perut DELTA FITRIANI sebanyak 5
kali kemudian DELTA FITRIANI didorong Terdakwa ke belakang sehingga
DELTA FITRIANI masuk ke dalam kamar depan dan terduduk di lantai. Sdr.
RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9
tahun) terbangun dari tidumya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan
sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN HERNANDA sebanyak 1
kali demikian juga terhadap sdr. MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya
juga sebanyak 1kali, dan kedua tubuh korban kemudian didorong Terdakwa
hingga jatuh di lantai. Saat kedua anak jatuh di lantai, Terdakwa kembali
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menusukkan sangkurnya ke arah di bawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukkan lagi 1 kali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha keluar
dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan
Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI;

- Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari kamar
depan, begitu melihat korban, Terdakwa menusukkan sangkurnya ke arah
rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi perkelahian antara korban
dengan Terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa oleh

'̂ ^NDRIADI berhasil digigit hingga berdarah. Kemudian Terdakwa dengan
i§|nggunakan sangkurnya menusukkan ke arah punggung HENDRIADI

anyak 11 kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
^^ebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI

yang saat itu sedang tidur di kamar tidur belakang. Karena menaruh curiga
selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamamya dan menuju ke
ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu diruang tamu dan melihat
Terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui
oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, Terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri
keluar rumah korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju ke arah
timur. Saat Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan Raya
Abdul Rahman Saleh, Terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO dan saksi
JOKO PURNOIVIO yang saat itu sedang mengejar pelakunya setelah dimintai
tolong oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO,
Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap
keluarga korban, setelah datang petugas dari Polres Jombang, selanjutnya
Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna
pengusutan perkaranya lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiiiki serta menguasai sangkur yang
digunakan untuk menusuk korban dan isterl dan kedua orang anak korban dan
pedang sebagaimana tersebut di atas tanpa memiiiki izin dari pejabat yang
benwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
dajam Pasal 2Ayat (1) Undang-Undang Darurat Rl Nomor 12 Tahun 1951;

IVIahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jombang tanggal 20 April 2015 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRATAMA telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan
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sengaja dan direncanakan terlebih dahuiu merampas nyawa orang lain"
sebagaimana dakwaan Pertama Primair. "melakukan kekerasan terhadap
Anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan
Kedua, "melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahuiu
dengan korban mengalami luka berat" sebagaimana dakwaan Ketiga dan
tanpa hak membawa senjata penusuk/penikam" sebagaimana dakwaan

keempat Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN PRATAMA dengan pidana
lATI:

lenyatakan barang bukti berupa:

1 buah tas yang berisi 1 buah sangkur terdapat bercak darah berikut
sarungnya, 1 buah obeng, 1 buah pedang beserta sarungnya, 1 buah pisau
kecil, 1 bilah sabit, 1masker wama hitam, 1 buah topi kerpus warna hitam
abu-abu, 1 buah jaket parasit wama hitam, 1 buah ceiana levis 501 wama
hitam terdapat bercak darah, 1 buah kaos lengan panjang warna biru
dongker terdapat bercak darah, 1 buah pasang sepatu warna coklat milik
terdakwa yang digunakan untuk meiakukan kejahatannya, dirampas untuk
dimusnahkan, sementara barang bukti berupa:
-1 jarik wama cokiat terdapat bercak darah, 1buah kaos putih jam gadang

terdapat bercak darah yang sebagian depan dan beiakang robek, 1 buah
kaos wama dongker terdapat bercak darah robek bagian depan dan
beiakang, 1buah ceiana kaos wama kuning, 1buah ceiana wama coklat,
1 buah sarung wama putih terdapat bercak darah, 1selimut wama putih
terdapat bercak darah, 1buah daster warna kuning terdapat bercak darah
yang bagian depan robek, 1buah kasur iipat /tipis alas tidur warna hijau
terdapat bercak darah, 1 buah ceiana daiam wama abu-abu terdapat
bercak darah, 1buah BH wama putih terdapat bercak darah, 1buah bantal
tanpa sarung, 1buah guiing sarung wama orange terdapat bercak darah,
1ceiana pendek wama hitam dan 1buah Grendei, dikembaiikan kepada
sdr. HENDRIADI selaku korban;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 63/Pid.B/2015/

PN.JBG. tanggai 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. iVIenyatakan Terdakwa iKHSAN PRATAiVIA bin ZULKARNAEN teiah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersaiah meiakukan tindak pidana "Pembunuhan
berencana, dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan
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korban meninggal, dan penganiayaan berencana, dan tanpa hak membawa

senjata tajam";

2. Menjatulikan pidana kepada Terdakwa olefi karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Adidas warna merah;

- 1 (satu) buah sangkur pegangan wama hitam yang terdapat darah;

- 1 (satu) buah sarung sangkur wama hitam;

- 1 (satu) buah obeng pegangan wama biru;

(satu) buah pedang beserta sarungnya wama hitam;

(satu) buah pisau kecil pegangan wama merah;

(satu) buah sabit pegangan kayu;

(satu) buah masker wama hitam;

(satu) buah topi kerpus warna hitam abu-abu;

- 1 (satu) buah jaket parasit wama hitam;

- 1 (satu) buah ceiana levis 501 wama hitam ada bercak darah;

- 1 (satu) buah kaos iengan panjang warna biru dongker ada bercak darah;

- 1 (satu) pasang sepatu wama coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jarik warna coklat terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah kaos putih motif jam gadang terdapat bercak darah yang
bagian depan dan belakang robek;

- 1 (satu) buah kaos warna dongker terdapat bercak darah robek bagian
depan dan belakang;

- 1 (satu) buah cetana kaos wama kuning;

- 1 (satu) buah ceiana warna coklat;

- 1 (satu) buah sarung warna putih terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah selimut wama putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah daster warna kuning terdapat bercak darah yang bagian

depan robek;

- 1(satu) buah kasur lipat tipis/ alas tidur warna hijau terdapat bercak darah;
- 1(satu) buah ceiana dalam wama abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah BH wama putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal tanpa sarung;

- 1(satu) buah guling sarung wama orange terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ceiana pendek wama hitam;

- 1 (satu) buah grendel;

Dikembalikan kepada sdr. HENDRIADI;
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4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PID/2015/

PT.SBY. tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 18 Mei 2015, Nomor

63/Pid.B/ 2015/PN.Jmb., yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

lembebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Perniohonan Kasasi Nomor 63 B/Akta.Pid/2015/PN.Jmb.

4/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

lang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

rabaya tersebut:

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 September 2015 dari Terdakwa

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jombang pada tanggal 3 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015
dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
20 Agustus 2015 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 3 September 2015,

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon

Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
undang-undang. Oleh karena itu perniohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa tersebut fonnal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pemohon kasasi kurang sependapat dengan putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 344/Pid/2015/
PT.SBY. yang menjatuhkan putusan menguatkan putusan pengadilan Negeri
Jombang tanggal 18 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.JBG.;

- Bahwa Terdakwa mengakui terus tertang perbuatanya;

- Bahwa Terdakwa beluni'pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya;

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih di harapkan untuk berbuat balk untuk

masa yang akan datang;
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- Bahwa Terdakwa mohon kiranya mengabulkan peimohonan Terdakwa dengan
berikan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang masih muda dan
diharapkan bisa memperbaikinya sikap dengan sisa umurnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat
dibenarkan, karena Judex Facf/tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap
rsidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
'akinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan melakukan
rasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal, dan pengania-

n berencana, dan tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum;

Bahwa tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum dalam penanganan
perkara a quo, dan Terdakwa adalah orang dengan type yang tidak dapat
menguasai dirinya hanya karena sakit hati dituduh mencuri, telah melakukan
pembunuhan terencana terhadap 3 (tiga) orang sekaligus hanya karena
tersinggung harga dirinya, waiaupun saksi Hendriadi akhirnya tidak tewas
terbunuh;

Bahwa Terdakwa temiasuk dalam kualifikasi dalam keadaan tertentu sifat
agreslfnya muncul dan merupakan sifat bawaan dari diri Terdakwa yang
cenderung tertutup dan mudah tersinggung, karenanya harus dinyatakan bahwa
alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula
ternyata putusan Judex Facti 6a\am perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus
ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada
tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 353 ayat (1), ayat (2) KUHP. Pasal 2ayat (1)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
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Nomor 5 Tahun 2004, dan pembahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 serta peraturan pemndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak pennohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tendakwa: IKHSAN

PRATAMA Bin ZULKARNAEN tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh TIMUR P. iVIANURUNG, S.H.,

M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN. S.H.. M.H.. dan Dr. Drs. H. DUDU D.

MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh RUSTANTO,
S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd-mMUR P. MANURUNG. S.H., M.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera
mitera Muda Pidana,

. S.H.. M.Hum.
13 198503 1 002
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