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PUTUSAN

Nomor 63 /Pid.B/2015/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Keiamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

: IKHSAN PRATAMA Bin ZULKARNAEN ;

: Pekanbaru Riau :

: 19 Tahun. 26 Desember 1995 :

; Laki-Laki;

: Indonesia ;

; Jalan KH. Mimbar Gg. II Dusun

Sambongduran Desa Jombang Kecamatan

Jombang Kabupaten Jombang;

: I s I a m ;

; Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tanggal 23 Oktober 2014 , Nomor: SP-HAN/199/

X/2014/Sat Reskrim, sejak tanggal 23 Oktober 2014

sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntul Umum tanggal 10 Nopember 2014

Nomor:B-543/0.5.8/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 12

Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember

2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11

Desember 2014 Nomor: 649/Pen.Pid/2014/PN. JMB. sejak

tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20

Januari 2015;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari

2015 Nomor: 25/Pen.Pid/2015/PN, JBG sejak tanggal 21

Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015;
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5. Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor:

Print-255/0.5.8/Epp.2/02/2015 sejak tanggal 18 Pebruari

2015 sampai dengan 09 Maret 2015;

6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang tanggal 26 Pebruari

2015, No. 82/63/Pen.Pid/2015/PN.JBG., sejak tanggal 26

Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal

23 Maret 2015, No, 82/63/Pen,Pid/2015/PNJBG, sejak

tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei

2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas

nama MOHAMMAD SAIFUDDIN, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Nomor 63/Pen.Pid/2015/PN. JBG tertanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 63/

Pen.Pid/2015/ PN.JBG tanggal 26 Pebruan 2015 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

• Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2015/PN.JBG.

tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisltoir) yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Menyatakan terdakwa IKHSAN PRATAMA telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 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 dahulu dengan korban mengalami luka berat"

sebagaimana dakwaan Ketiga dan "tanpa hak membawa senjata

penusuk/penikam sebagaimana dakwaan ke Empat" Jaksa Penuntut

Umum ;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN PRATAMA dengan

pidana MAT!:

3. Menyatakan 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. 1 masker warna hitam, 1 buah topi kerpus

warna hitam abu-abu, 1 buah jaket parasit warna hitam, 1 buah celana

levis 501 warna hitam terdapat bercak darah, 1 buah kaos fengan

panjang warna biru dongker terdapat bercak darah, 1 buah pasang

sepatu warna coklat MILIK TERDAKWA YANG DIGUNAKAN UNTUK

MELAKUKAN KEJAHATANNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

sementara barang bukti berupa;

1 jarik warna coklat terdapat bercak darah, 1 buah kaos putih jam

gadang terdapat bercak darah yang sebagian depan dan belakang

robek, 1 buah kaos warna dongker lerdapal bercak darah robek bagian

depan dan belakang. 1 buah celana kaos warna kunirig, 1 buah celana

warna coklat. 1 buah sarung warna putih terdapat bercak darah. 1

selimut warna putih terdapat bercak darah, 1 buah daster warna kuning

terdapat bercak darah yang bagian depan robek, 1 buah kasur iipat /tipis

alas tidur warna hijau terdapat bercak darah, 1 buah celana dalam warna

abu-abu terdapat bercak darah, 1 buah BH warna putih terdapat bercak

darah , 1 buah bantal tanpa sarung, 1 buah guling sarung warna orange

terdapat bercak darah, 1celana pendek warna hitam dan 1 buah grendel

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HENDRiADI SELAKU KORBAN;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara:

Menimbang. bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara

tertulis tertanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan

Penuntut Umum. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Yang Mulia berkenan membehkan putusan yang seadilnya demi tegaknya

hukum dan keadilan dengan memberikan keringanan hukuman pada diri

Terdakwa, mengingat:

• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

• Terdakwa belum pernah dihukum;
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• Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara

tertulis tertanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon keringanan

hukuman, Terdakwa menyesali seluruh perbualannnya karena Terdakwa tidak

ada niatan murni untuk melakukan perbuatan itu , Terdakwa khilaf pada saat

melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki sikap

dengan sisa umur Terdakwa:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis

tertanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dan menolak atas nota

pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

• Bahwa kami Penuntut Umum telap pada tuntutan pidana yang kami

bacakan dan serahkan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 dan;

• Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menolak atau setidak-tidaknya menyatakan nota pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa reptik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum

Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai benkut :

Pertama:

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.OI 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

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Pada hari Seiasa 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
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namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh mencuri barang

milikkorban, timbul niat dihati terdakwa untuk melakukan balas

dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk
meiampiaskan niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil

sangkur, pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam

lemari dan kemudian dimasukkan kedalam tas, dan agar dirinya tidak

dikenali saat melakukan kejahatannya. terdakwa juga membawa topi

kerpus dan masker, selelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi

kerumah 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 dirumah 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
mengenakkan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa meiihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit. terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur,pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakkan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADl dan DELTA FITRIANI).

• Saat terdakwa berada diruang tamu meiihat sdr. DELTA FITRIANI

{istri HENDRIADl) sedang keiuar dan kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan Re

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9 tahun)

terbangun dari tidurnya dan bertenak. 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
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dilantai. Saat kedua anakjatuh diiantai, terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah 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

sangkurnya kearah 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 menusukan kearah punggung HENDRIADI sebanyak 11

kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTl dan saksi DESI
ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTl keluar dari

kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan kemudian menyalakan

lampu diruang tamu dan melihat terdakwa sedang bergumul dengan

korban. Begitu perbuatannya diketahui oieh saksi NEFRI DEWI

YANTl, terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri keluar rumah

korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju kearah

timur. Saat terdakwa pergi menyelamatkan din 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

YANTl, 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 sebagaimana tersebut diatas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal

dunia, sebagaimana surat Visum Et Repertum dengan Nomor

IFRS14.041 dibuat dan ditangani 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 rala, kedua

ujung tajam, panjang tiga cenlimeler, lebar satu centimeter, dasar

tampak jaringan bawah kulit dan tuiang;

• 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 tfga centimeter dan luka kedua

panjang satu setengah centimeter;

• Dada; didepan 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, dibawah tuiang seiangka melalui otot sela

antar iga dan tiga menembus dinding dada kiri depan, mengenai

pembuluh darah balik tuiang seiangka kiri dan melukai puncak

paru kir, panjang luka paru kin dua centimeter;

• Perut:ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas

tumpu! ujung bawah tajam. panjang lima centimeter, usus besar

dan selaput jala usus terburai diluar luka, Luka pertama tiga

centimeter dibawah ulu hatt dan empat centimeter sebelahkiri

garis tengah tubuh, menembus hati pada tepi bawah bagian

kanan, panjang iuka pada hati tiga centimeter, mengenai lambung

bagian tengah hingga tembus, mengenai tuiang belakang, luka

kedua dua beias centimeter dibawah ulu hati lima belas

centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, mengenai usus hatus

dan usus besar menurun dan dalam rongga perut ditemukan

cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu iuma

puluh miiilliter;

• 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 tuiang. 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 iengan atas dekat ketiak

panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, pada sisi luar

lengan bawah kin ditemukan luka terbuka lepi rata kedua ujung

tajam, panjang tujuh cenlimeler menembus kesisi dalam, panjang
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luka sepuluh centimeter. Pada punggung tangan ditemukan luka
terbuka tepi rata panjang sebefas 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, iuka 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 diatas 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 340 KUHPidana.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa IKHSAN PRATAMA BIN ZULKARNAEN pada hari
Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23,30 Wib atau selidak-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 selidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja
merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai benkut;

• 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. Mfmbar
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 melampiaskan
niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,
pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukan kedalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali
saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus
dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah
korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.01 RW.05 Desa

Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang
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berjarak kurang iebih 800 meter dengan ditempuh kurang lebih 30

menit;

• Terdakwa sampai dirumah korban HENDRIADI di Perum Sambong

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

Jombang Kabupaten Jombang pukul 23.30 Wtb, terdakwa

mengenakan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mululnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehataman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur,

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil. sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng Kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

(istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) 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

dilantai. Saat kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali

menusukkan sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut,

masing-masing ditusukkan lagi Ikali. 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 kearah rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi

perkelahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam

Agiing •'t.Vvf?:,,. ,•!,+/,,• n: » r i-'H r- .-Ir;,,,!;

Anila ly^fncitnskhinti^kuirts' I'lfii'ii/'lSi uunhMl !><nU\ n/i .iLh. • •.mxi '.••!) • u • .i.j w :i r,j Aii r i;

Eimit kepeiniiviniur'^mst'kamaliagunjj go iCJ

Tetp 3346(0X1.:fiei Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkarnahagiing.go.id

perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADI berhasil digigit
hingga berdarah. Kemudian terdakwa dengan menggunakkan

sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADI sebanyak
11kali sehingga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara
tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEW! YANTI dan saksi DESI

ARISANTI yang saat itu sedang lidur dikamar tidur belakang. Karena
menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya 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 kearah
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 dan Polres Jombang, selanjutnya
terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang
guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas telah

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

• 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; didepan 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. dibawah tulang selangka melalui otot sela
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antar iga dan tiga menembus dinding dada kiri depan. mengenai
pembuluh darah baiik 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 lajam, panjang lima centimeter, usus besar
dan selaput jala usus terburai dituar luka. Luka pertama tiga
centimeter dibawah ulu hati dan empat centimeter sebelahkiri

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 dibawah ulu hati lima belas

centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, mengenai usus halus
dan usus besar menurun dan dalam rongga perut ditemukan
cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu luma
puluh mililiter;

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

• Anggota gerak atas;

Kanan;pada sist 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 ketlak

panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, pada sisi luar
tengan 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, (uka 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, iambung, dan usus menyebabkan perdarahan hebat. Dimana
semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan
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tajam, dan korban meninggal akibat kekerasan tajam, dan korban
meninggai akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang
menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih 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.OI 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 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. 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 behkut keluarganya. Untuk melampiaskan
niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur.
pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan
kemudian dimasukan kedalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali
saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus
dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah
korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.OI RW.05 Desa
Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang
berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh kurang lebih 30
menit;

• Terdakwa sampai dirumah korban HENDRIADI di Perum Sambong
Permai Blok E-11 RT.OI RW. 05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang pukul 23.30 Wib. terdakwa
mengenakan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya
agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebeiah timur kemudian terdakwa menuju
kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.
Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada
diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambii, sambil membawa
sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa
mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

a., a
tniM l-epaniet^siUbimsMamahagunggo'a „i;r/i;,,,.
T.,. 02,.3s^me>e>,.m Halarnam?



0»s Direktori Putusan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur
diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

(istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakkan sangkur yang dibawahnya ditusukkan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) 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 perulnya juga sebanyak 1 kali,

dan kedua tubuh korban kemudian didorong terdakwa hingga latuh

dilantai. Saat kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut. masing-

masing ditusukan lagi Ikali. 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

sangkurnya kearah 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 kearah punggung HENDRIADI sebanyak

11kali 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 dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya 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 kearah

timur. Saat terdakwa pergi menyelamatkan diri dan sampai di Jalan
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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 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;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas telah

menyebabkan Sdr. DELTA FiTRIANI mengalami luka dan meninggal

dunia, sebagaimana surat Visum Et Repertum dengan Nomor

IFRS14.041 dibuat dan ditangani 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;

• Pada ubun-ubun kiri ditemukan iuka terbuka, tepi rata, kedua

ujung tajam, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dasar

tampak jaringan bawah kutit 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; didepan 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, dibawah tulang selangka melalui otot sela

antar iga dan tiga menembus dinding dada kin depan, mengenai

pembuluh darah baiik 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 diluar luka. Luka pertama tiga

centimeter dibawah ulu hati dan empat centimeter sebelahkiri

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 dibawah ulu hati lima belas

centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, mengenai usus halus
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dan usus besar menurun dan dalam rongga perut ditemukan

cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu luma

puluh milliliter;

• Punggung; pada tengah punggung ditemukan luka lecet dengan

panjang dua centimeter;

• Anggota gerak atas;

Kananpada sisi luar iengan, 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 alas

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 diatas akibat kekerasan

tajam, dan korban meninggat 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) KUHPidana.

Lebih Lebih 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

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

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan
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penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lam . yang dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikul:

• Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 Wib

terdakwa dituduh mencuri barang miiik saksi HENDRIADI (korban).

Terdakwa kemudian pulang ke tempa! 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 melampiaskan

niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukan kedalam las, dan agar dirinya tidak dikenali

saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

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 dirumah 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 dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur,ptsau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakkan obeng jendela lersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

{anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANi):

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

{istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukkan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk
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kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA
{umur Utahun) 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
dilantai. Saat kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali menusukan
sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukan lagi Ikali. 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 ftu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari
kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukan
sangkurnya kearah 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 menusukan kearah 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 dikamar tidur belakang. Karena
menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari
kamarnya 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 kearah
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 diatas telah
menyebabkan Sdr. DELTA FITRIANI mengalami luka dan meninggal
dunia, sebagaimana surat Visum Et Repertum dengan Nomor
IFRS14.041 dibuat dan ditangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko,
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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;

• 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 tuka terbuka tepi rata kedua
ujung tajam,, luka pertama panjang tiga centimeter dan luka kedua
panjang satu setengah centimeter;

• Dada; didepan 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, dibawah 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;

• Perut,ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas
tumpul ujung bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar
dan selaput jala usus terburai diluar luka. Luka pertama tiga
centimeter dibawah ulu hati dan empat centimeter sebelahkiri
garls 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 dibawah ulu hati lima belas
centimeter sebelah kin garis tengah tubuh, mengenai usus halus
dan usus besar menurun dan dalam rongga perut ditemukan
cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu luma
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
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ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata panjang lima centimeter

dalam luka liga centimeter:

Kiri; pada sisi luar iengan atas ditemukan luka panjang lima

centimeter menembus sisi dalam Iengan atas dekat ketiak

panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, pada sisi luar

Iengan 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 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 diatas akibat kekerasan

tajam, dan korban meninggal akibat kekerasan tajam. dan korban

meningga! akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang

menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

DAN

Kedua :

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

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganlayaan terhadap

ANAK, 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, I! 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

D'^clh'mer

Ke{)Hniferadn Agung berunHha unSnk seidhi mencaniumk/nt inionn?t$i pASmg hiu {l<in skwj)! b^C^gMi hiritnk kooui/»r^/) M,thk^inuhAcjomj (ititnK pobl/k oan akim'dDiiUcis funysi /
l}filAnda mmiemikan innkarssi infoimfiHiymtg "it ulfiu tn(on\}asi yri'*g^f^hnnisnyHrtda iramun Dehini 'eismiiH. hub\/ugi Mufikrtnifih Rl int'Mii'

BiiiU'l, kvpsoi;ef»iinf(^m3nkam8hfigong.gojd
Telf, 021-384 3348 texi3l$\ Halaman 19



' putusan.mahkamahagung.go id

Direktori Putusan fVlaJikamah Ayisriy Repubisk inciones;

dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampiaskan

niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukkan kedalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali

saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah
korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.OI RW.05 Desa

Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang

berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh kurang lebih 30

menit;

Terdakwa sampai dirumah korban HENDRIADI di Perum Sambong

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

Jombang Kabupaten Jombang pukul 23.30 Wib. terdakwa

mengenakan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pIntu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakkan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai, melaiui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu, dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang iidur

diatas lanlai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI};

Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

(Istri HENDRIADI} sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9 tahun)

terbangun dari tidurnya dan bertenak. Terdakwa dengan

menggunakan sangkur yang sama menusukan ke perul 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 ]atuh

dilantai. Saat kedua anak latuh dilantai, terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah perul kedua anak tersebut. masing-
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masing ditusukan lagi Ikali. 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 seteiah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari

kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukan

sangkurnya kearah rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi

perkeiahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam

perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADI berhasil digigit

hingga berdarah. Kemudian terdakwa dengan menggunakkan

sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADI sebanyak

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

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWl YANTI dan saksi DESI

ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWl YANTI keluar dari

kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan kemudian menyalakan

lampu diruang 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 kearah

timur. Saat terdakwa pergi menyelamatkan din dan sampai di Jalan

Raya Abdul Rahman Saleh, terdakwa bertemu dengan saksi

SUJONO dan saksi JOKO PURNOMO yang saat itu sedang

mengejar pelakunya seteiah dimintai tolong oleh saksi NEFRI DEWl

YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO. terdakwa mengakui

perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap keluarga

korban, seteiah 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 diatas 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 ditangani masing-

masing oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko.Sp.F Dokter pada Potda

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 tjam panjang satu setengah sentimeter
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dasar luka otof. Dibawah daun telinga kiri ditemukan luka
terbuka, tepi rata. ujung tajam, panjang dua centimeter
dasar luka lemak.

Dada; pada kiri dibawah putting susu ditemukan luka menembus
kulit tepi rata ujung tajam dan tumpul menembus dinding
dada memotong tulang lunak iga keenam dan ketujuh,
melukai paru kin bagian bawah sepanjang dua
sentimeter, 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,

Perut; 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 tengkung iga kanan, luka
kedua mengins otot dan lengkung iga kin. 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 hatibagian
lengah ditemukan tiga buah luka tepi rata, panjang
masing-masing tiga koma lima sentimeter, lambung luka
tembus usus halus 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 kedalaman 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. Kin, pada sisi luar lengan
atas ditemukan luka terbuka , tepi rata ujung tajam,
panjang tiga sentimeter, pada sisi daiam lengan atas
ditemukan luka terbuka tepi rata ujung tajam panjang dua

— ^
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sentimeter satu sentimeter dasar luka otot. Pada sisi

dalam lengan bawah ditemukan luka lerbuka, tepi rala.

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, tuka 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 punggung dan pinggang, semua keadaan

atau luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam,

korban meninggal dunia akibat kekerasan tajam yang

mengenai organ hati dan paru yang menyebabkan

perdarahan hebat,

2. Sdr, RIVAN HERNANDA

Perut; Pada ulu hati ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut

bagian bawah tajam dan sudut bagian atas tumpul,

panjang empat koma lima sentimeter, luka menembus

dinding perut, dari luka tampak selaput jala perut dan

usus; Luka menembus bagian tengah hati, menembus

lambung dan pembuluh utama pada perut, ditemukan

cairan dan gumpalan warna merah dalam rongga perut,

Punggung; ditemukan tujuh buah luka terbuka. tepi rata ujung
tajam dan tumpu!,

Luka pertama pada punggung kiri atas panjang empat

koma tiga sentimeter, dasar luka tulang belikat,

Luka kedua satu sentimeter dibawah luka pertama

panjang empat koma tiga sentimeter dasar luka belikat,

Luka ketiga, dua sentimeter dibawah luka kedua panjang

tiga koma lima sentimeter, Luka menembus punggung

memotong otot sela antara iga keenam dank e tujuh

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.
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Luka kelima, empat sentimeter dibawah luka ke empat

panjang tiga koma delapan sentimeter dasar luka tulang

punggung.

Luka keenam, pada punggung kanan tiga sentimeter

dibawah luka kelima, panjang empat sentimeter, luka

menembus punggung, memotong iga kesembilan,
kesepuluh. menembus otoi sekat antar rongga badan,

mengenai bagian belakang atas hati, menembus bagian

depan sekat antar ronggabadan, mengenai tuiang muda

iga kedelapan, ditemukan resapan darah pada bawah

kulit dada kanan bawah.

Dengan kesimpulan:

Pada pada pemenksaan sdr. RIVAN HERNANDA ditemukan luka

tusuk pada ulu hati dan punggung, menembus paru, hati,

pembuluh nadi utama pada perut dan usus yang menyebabkan

perdarahan hebat. Semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas

akibat kekerasan tajam, korban meninggal dunia akibat kekerasan

tjam yang mengenai organ hati, pembuluh nadi utama dan paru

yang menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Rl Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas

UU Rl Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

DAN

Ketiga

Primair

Bahwa ia terdakwa IKHSAN PRATAMA BIN ZULKARNAEN pada hari

Selasa langgal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-lidaknya

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 iebih dahulu yang mengakibalkan korban Sdr.

HENDRIADI luka-luka berat , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara

sebagal 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

O.sci.ii/iiBi

Kepunimfagn Mantamsn Agimg fiapuMik todcxiBSia IjemfHDa unhih seMiimmtcanhunkfin mhimnsi hiridunahiK/i:/.iOxgai Omhih kimiim'i.MAl'Hiiwh pMk iM/i dkuinaaiinns /w/uk.vi-wan ixfiumn i
Ddlaix hBl Afula fimisnuikan iimkunm mlartnasi yatip luiinuaf paila mi inlarme^i ^ofuiin^nyH ada. tKtw" fe'SC(''S. nuikn h.uaji sfrtje'H fniOi-ngi Kfip^^ihlemrin MiiliKtimiiti Aqu/nj R!
£ma« kepanilargBiU'gmankamahagimg go.iti
Te/p 02I-38J3.Kfl(e»/3T8) HalSIVan 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

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 melampiaskan

niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,
pedang, pisau kecil. dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukan kedalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali
saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.OI RW.05 Desa

Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang
berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh kurang lebih 30

menit;

• Terdakwa sampai dirumah korban HENDRIADI di Perum Sambong

Permai Blok E-11 RT.OI RW, 05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang pukul 23,30 Wib, terdakwa

mengenakan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambi!. sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu, dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

{anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr, DELTA FITRIANI

{istri HENDRIADI) sedang keluar dan kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr,RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) 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

KJjvn'!KUr),Mi9ii agi,n^ IncJndMS'J >„• I .-.•i- I..,I!.i^,,i i,./•
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diiantai, Saat kedua anak jatuh dilantai. terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukan lagi Ikali. DELTA FITRIANI bangun dan berusaha

keluar dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIAN! 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

sangkurnya kearah rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi
perkeiahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam

perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADI berhasil digigit

hingga berdarah, Kemudian terdakwa dengan menggunakan

sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADI sebanyak

11kali 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 dikamar tidur belakang, Karena
menaruh cunga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya 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 menyelamalkan diri keluar rumah

korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju kearah

timur. Saat terdakwa pergi menyelamalkan 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 dan Polres Jombang. selanjutnya

terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang

guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas selain

telah menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI

mengalami luka dan meninggal dunia dan 2 orang anak korban
masing-masing sdr. MUHAMMAD YOGA dn sdr. RIVAN

HERNANDA {masih anak) juga mengalami luka dan meninggal
dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban) mengalami

luka berat sebagaimana surat visum et Repertum dengan Nomor;

371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oklober 2014 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto,SpB Dokter pada RSUD
Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
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• Leher; luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu senlimeter

sedalam otot:

• Dada sebelah kiri; luka ukuran dua centimeter kali satu senlimeter

sedalam otol.

• Dada sebelah kirl luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua

sentimeter kali satu sentimeter sedalam clot;

Dengan kesimpulan:

Pada pada pemeriksaan Sdr. HENDRIADI ditemukan pada leher luka

lajam ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot,,

Dada sebelah kiri, luka ukuran dua sentimeler kali satu sentimeter

sedalam otot. Punggung luka sebanyak 13 buah rata-rata ukuran dua

senlimeter kali satu sentimeler sedalam otot.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dialur dan diancam pidana

dalam Rasa! 353 Ayat (1) (2) 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
Kabupaten Jombang atau selidak-tidaknya pada suatu lempat lain yang masih
lermasuk 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 nial dihati terdakwa untuk melakukan balas dendam

dengan menuduh korban berikut keluarganya. Untuk melampiaskan

niat jahalnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang lersimpan didalam leman dan

kemudian dimasukkan kedalam las, dan agar dirinya tidak dikenali

saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.OI RW.05 Desa

Sambong Dukuh Kecamalan Jombang Kabupaten Jombang yang
berjarak kurang lebih 800 meter dengan dttempuh kurang iebih 30

menil;
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• Terdakwa sampai dirumah korban HENDRIADl di Perum Sambong
Permai Biok E-11 RT.01 RW. 05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang pukul 23.30 Wib. terdakwa

mengenakkan topi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya
agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju
kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil. sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan
menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka,
Kemudian obeng diletakan terdakwa ditantai, melalui jendela yang
terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju
keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur
diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADl dan DELTA FITRIANI):

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIAN!

(istn HENDRIADl) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur ntahun) 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
dilantai. Saat kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukkan lagi Ikali. 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. HENDRIADl (korban) keluar dan

kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukan

sangkurnya kearah rusuk HENDRIADl sebanyak 5 kali, dan terjadi

perkelahian antara korban dengan terdakwa. dimana dalam

perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADl berhasil digigit

hingga berdarah. Kemudian lerdakwa dengan menggunakan
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ESrsJWF ;
sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADI sebanyak

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

tersebut didengar oleh sakst NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI

ARISANTI yang saat ilu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya 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 kearah

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 lebih lanjut:

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas selain

telah menyebabkan isteri korban yailu Sdr, DELTA FITRIANI

mengalami luka dan meninggal dunia dan 2 orang anak korban

masing-masing sdr. MUHAMMAD YOGA dn sdr. RIVAN

HERNANDA (masih anak} juga mengalami luka dan meninggal

dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban) mengalami

luka berat sebagaimana surat visum et Repertum dengan Nomor;

371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto.SpB 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.
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat {1) (2) KUHP,

Lebih 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 Kecamaian 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

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 Kecamaian 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 melampiaskan

niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukan kedalam tas, dan agar dirinya tidak dikenali

saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

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 dirumah 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 dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendeia dengan

menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakan terdakwa dilantai, melaiui jendela yang
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terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu,dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

(anak HENDRIADl dan DELTA FITRIANI);

• Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI
(istri HENDRIADl) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan lerduduk diiantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) 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

diiantai. Saat kedua anak jatuh diiantai, terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut, masing-
masing ditusukkan lagi Ikali. 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. HENDRIADl (korban) keluar dari

kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukan

sangkurnya kearah rusuk HENDRIADl sebanyak 5 kali, dan terjadi

perkelahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam

perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADl berhasil digigit

hingga berdarah. Kemudian terdakwa dengan menggunakan

sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADl sebanyak

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

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEW! YANTI dan saksi DESI

ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan kemudian menyaiakan

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 kearah

timur. Saat terdakwa pergi menyelamatkan din 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
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YANTI, saat ditanya oleh saksi SUJONO, terdakwa mengakui

perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan lerhadap ketuarga

korban, setelah datang petugas dan Polres Jombang, selanjutnya

terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang
guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas selain
lelah menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI

mengalami luka dan meninggal dunia dan 2 orang anak korban

masing-masing sdr, MUHAMMAD YOGA dn sdr. RIVAN

HERNANDA (masih anak) juga mengalami luka dan meninggal

dunia, juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban) mengalami

luka berat sebagaimana surat visum et Reperium dengan Nomor:

371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto,SpB Dokter pada RSUD

Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai benkut:

• Leher; luka tajam ukuran seputuh centimeter kali satu sentimeter

sedalam otot;

• Dada sebelah ktri; 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 dilemukan pada leher luka

tajam ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot.,

Dada sebelah kiri, luka ukuran dua sentimeter kali salu sentimeter

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

sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebu! diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP,

Lebih lebih Subsldair

Bahwa ia terdakwa IKHSAN PRATAMA BIN ZULKARNAEN pada hah

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 hah Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09,00 Wib

terdakwa diluduh mencuh barang milik saksi HENDRIADI (korban).
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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 melampiaskan
niat jahatnya tersebul terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan

kemudian dimasukan kedaiam tas, dan agar dirinya tidak dikenaii

saa! melakukan kejahatannya. terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

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 dirumah 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 dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenaii, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakan las yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakan obeng jendela tersebut dicongkel sehingga terbuka,

Kemudian obeng diletakan terdakwa dilantai, melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedaiam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu.dimana saat itu diruang tamu tersebut sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

{anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI);

Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

(istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan. Terdakwa

langsung menggunakan sangkur yang dibawahnya ditusukkan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIANI

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedaiam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA {umur 9 tahun)

terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan

menggunakkan sangkur yang sama menusukkan ke perut sdr. RIVAN
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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

dilantai. Saal kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali

menusukkan sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut,

masing-masing ditusukkan lagi Ikaii. 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 kearah rusuk HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan terjadi

perkelahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam

perkeiahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADI berhasil digigit

hingga berdarah. Kemudian terdakwa dengan menggunakkan

sangkurnya menusukkan kearah punggung HENDRIADI sebanyak

11 kali sehlngga terjadi suara gaduh di ruang tamu. Dimana suara

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI

ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari

kamarnya 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 kearah

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 lebih lanjut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiman tersebut diatas selain

telah menyebabkan isteri korban yaitu Sdr. DELTA FITRIANI

mengalamt luka dan meninggal dunia dan 2 orang anak korban

masing-masing sdr. MUHAMMAD YOGA dn sdr. RIVAN

HERNANDA (masih anak) juga mengalami luka dan meninggal

dunia. juga telah menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban) mengalami

luka berat sebagaimana surat visum et Repertum dengan Nomor:

371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan
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dilanda tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto.SpB Dokter pada RSUD

Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Leher; luka lajam 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 sepuiuh sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot.,

Dada sebelah ktn, 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 sebagatmana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 353 Ayat (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

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, tanpa hak

memasukkan ke Indonesia, membuat , menerima, mencoba memperolehnya.

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai. membawa. mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan. mengankut,

menyembunyikan mempergunakkan 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 dihati terdakwa untuk melakukan balas dendam

dengan menuduh korban berikut keluarganya, Untuk melampiaskan

niat jahatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil sangkur,

pedang, pisau kecil, dan obeng yang tersimpan didalam lemari dan
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kemudian dimasukkan kedalam tas, dan agar dirinya lidak dikenali

saat melakukan kejahatannya, terdakwa juga membawa topi kerpus

dan masker, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa pergi kerumah

korban di Perum Sambong Permai Blok E-11 RT.01 RW.05 Desa

Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupalen Jombang yang

berjarak kurang lebih 800 meter dengan ditempuh kurang lebih 30
menit;

Terdakwa sampai dirumah 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 (opi kerpus dikepalanya dan masker pada mulutnya

agar tidak dikenali, terdakwa masuk kehalaman rumah korban

dengan memanjat tembok sebelah timur kemudian terdakwa menuju

kedapur dan meletakkan tas yang dibawahnya didepan pintu dapur.

Saat ada didepan pintu dapur terdakwa melihat sebilah sabit berada

diatas tembok kemudian oleh terdakwa diambil, sambil membawa

sabit, terdakwa membuka tas yang dibawahnya kemudian terdakwa

mengambil sangkur.pisau kecil, pedang, dan obeng kemudian

menuju kedepan jendela, setelah sampai didepan jendela dengan

menggunakkan obeng jendela tersebul dicongkel sehingga terbuka.

Kemudian obeng diletakkan terdakwa dilantai. melalui jendela yang

terbuka tersebut terdakwa membuka kunci pintu setelah itu terdakwa

masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali dan menuju

keruang tamu.dimana saat itu diruang tamu tersebul sedang tidur

diatas lantai Sdr. RIVAN HERNANDA dan sdr. MUHAMMAD YOGA

{ anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI).

Saat terdakwa berada diruang tamu melihat sdr. DELTA FITRIANI

(istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan, Terdakwa

langsung menggunakkan sangkur yang dibawahnya ditusukkan ke

perut DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali kemudian DELTA FITRIAN!

didorong terdakwa kebelakang sehingga DELTA FITRIANI masuk

kedalam kamar depan dan terduduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA

(umur lltahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9 tahun)

terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan

menggunakkan 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

dilantai. Saat kedua anak jatuh dilantai, terdakwa kembali

menusukkan sangkurnya kearah dibawah perut kedua anak tersebut,

masing-masing ditusukkan lagi Ikali. DELTA FITRIANI bangun dan

berusaha keluar dari kamar, langsung tangan DELTA FITRIANI
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dipegang oleh terdakwa dan terdakwa dengan menggunakkan

sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANl.

• Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. HENDRIADI (korban) keluar dari
kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukkan

sangkurnya kearah 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 menggunakkan
sangkurnya menusukkan kearah punggung HENDRIADI sebanyak

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

tersebut didengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTl dan saksi DESI

ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena

menaruh curiga selanjutnya saksi NEFRI DEWI YANTl keluar dari

kamarnya 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

YANTl, terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri keluar rumah

korban melalui pintu depan dan meloncati pagar menuju kearah
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 diminlai tolong oleh saksi NEFRI DEWI

YANTl, 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 memiliki serta menguasai
sangkur yang digunakkan untuk menusuk korban dan isteri dan

kedua orang anak korban dan pedang sebagaimana tersebut diatas

tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang,

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

Menimbang, bahwa lerhadap dakwaan Penunlut Umum tersebut.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan/

eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya

dipersidangan sebagai berikut:

OiscMimet
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1. Saksi NEFRI DEWI YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang diiakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didaiam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW; 01/05 Ds, Sambong

Dukuh.Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

• Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI (istri saksi

HENDRIADI} dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADI

sendiri;

• Bahwa didaiam rumah pada saat peristiwa pembunuhan terjadi

ada 7 orang yaitu saksi, saksi DESI ARISANTI yang pada saat itu

sedang tidur dikamar belakang. RIVAN HERNANDA,

MUHAMMAD YOGA SAPUTRA yang sedang tidur diruang tamu

didepan TV, saksi HENDRIADI dan istrinya DELTA FITRIANt

serta NASYWA RISQA HENDRIANI yang sedang berada di

dalam kamar depan;

• Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

2014 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi DESI

ARISANTI tidur dikamar belakang sedangkan saksi HENDRIADI

bersama keluarganya berada di ruang depan, selanjutnya sekira

jam 00.00 Wib dari arah ruang tamu saksi mendengar teriakan

sdr. MUHAMMAD YOGA SAPUTRA setelah itu saksi mendengar

suara pintu kamar depan terbuka dan saksi mendengar suara

teriakan kakak perempuan saksi sdri, DELTA FITRIANI yang

berteriak kesakitan dan minta tolong, mendengar suara tersebut

saksi langsung terbangun dan keluar dari kamar , setelah saksi

keluar saksi menuju ruang lamu yang saat itu dalam keadaan

gelap namun ada sinar dari cahaya lampu luar dan saat itu juga

saksi melihat ada lumuran darah di lantai kemudian saksi

menyalakan lampu ruang tamu dan melihat Terdakwa melakukan

penusukan kepada saksi HENDRIADI yang posistnya terduduk
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dan posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok, melihat hal

tersebut saksi langsung spontan menyebutkan nama Terdakwa

selanjutnya saksi lari menuju kedepan pintu namun karena pintu

terkunci kemudian saksi kembali lagi ke kamar untuk mengambil

kunci dan setelah berhasil membuka pintu depan saksi keluar

rumah dan berteriak meminta toiong kepada warga sekitar;

• Bahwa setelah saksi berteriak minta toiong kemudian Terdakwa

pergi keluar rumah dengan meloncat pagar depan samping

rumah kearah timur, kemudian setelah itu datang satu warga

berteriak kearah pelaku dan selanjutnya warga tersebut mengeiar

pelaku ;

• Bahwa setelah itu warga berdatangan untuk menolong saksi

HENDRIADI beserta keluarganya untuk di bawa ke RSUD

Jombang;

• Bahwa saksi HENDRIADI mengalami luka tusuk pada bagian

perut sebanyak 2 kali dan dibacok kearah leher sebanyak 1 kali,

sdri DELTA FITRIANI mengalami luka tusuk pada bagian perut

sebanyak 1 kali dan dibacok kearah tangan sebanyak 3 kali,

RIVAN HERNANDA mengalami luka tusuk pada bagian

punggung, dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA mengalami luka

tusuk pada bagian perut hingga keluar ususnya;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa istri saksi HENDRIADI yaitu

DELTA FITRIANI dan kedua anaknya yailu RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA meninggal dunia dan saksi

HENDRIADI mengalami kondisi kritis dan dirawat di RSUD

Jombang;

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan

menggunakan pisau warna putih stenlis dengan panjang sekitar

20 cm sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

• Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara

Terdakwa dengan keluarga saksi HENDRIADI, saksi hanya

mengetahui Terdakwa adalah mantan karyawan dari saksi korban

HENDRIADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

D'srJdiiu*jf
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I. Saksi DESI ARISANTI. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai beriku!;

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hah Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong

Dukuh,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

' Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADl yaitu DELTA FITRIANI (istn saksi

HENDRIADI) dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADl

sendiri;

' Bahwa didalam rumah pada saat peristiwa pembunuhan terjadi

ada 7 orang yaitu saksi, saksi NEFRI DEWI YANTI yang pada

saat itu sedang tidur dikamar belakang, RIVAN HERNANDA,

MUHAMMAD YOGA SAPUTRA yang sedang tidur diruang tamu

didepan TV, saksi HENDRIADl dan istrinya DELTA FITRIANI

serta NASYWA RISQA HENDRIANI yang sedang berada di

dalam kamar depan;

' Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

2014 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi NEFRI

DEWI YANTI tidur dikamar belakang sedangkan saksi

HENDRIADl bersama keluarganya berada di ruang depan, saksi

tidak melihat langsung peristiwanya namun saksi melihat

Terdakwa menusuk saksi HENDRIADl dari dalam kamar tempat

saksi berdiri ,saksi tidak mengetahui Terdakwa menusuk saksi

HENDRIADl pada bagian mana. yang jelas terdakwa menusuk

tubuh bagian depan saksi HENDRIADl sebanyak tiga kali dengan

menggunakan sangkur;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukkan kepada saksi

HENDRIADl Terdakwa langsung lari keluar rumah dan saksi

HENDRIADl juga mengikuti keluar rumah , selanjutnya saksi

langsung menuju ruang depan dan melihat DELTA FITRIANI,
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RIVAN HERNANDA dalam posisi terletang diatas kasur dengan

berstmbah darah serta MUHAMMAD YOGA SAPUTRA juga

dalam posisi terlentang dengan bersimbah darah di depan TV,

dan disamping DELTA FITRIANI ditemukan sangkur yang

berlumuran darah;

• Bahwa setelah itu saksi NEFRI DEWI YANTI bertenak minta

tolong kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan meloncat

pagar depan samping rumah kearah timur, kemudian setelah itu

datang satu warga berteriak kearah pelaku dan selanjutnya warga

tersebut mengejar pelaku ;

• Bahwa setelah itu warga berdatangan untuk menolong saksi

HENDRIADI beserta keluarganya untuk di bawa ke RSUD

Jombang;

• Bahwa saksi HENDRIADI mengalami luka tusuk pada bagian

perut sebanyak 2 kali dan dibacok kearah leher sebanyak 1 kali,

sdri DELTA FITRIANI mengalami luka tusuk pada bagian perut

sebanyak 1 kali dan dibacok kearah tangan sebanyak 3 kali,

RIVAN HERNANDA mengalami luka tusuk pada bagian

punggung, dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA mengalami luka

tusuk pada bagian perut hingga keluar ususnya;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa istri saksi HENDRIADI yaitu

DELTA FITRIANI dan kedua anaknya yailu RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA meninggal dunia dan saksi

HENDRIADI mengalami kondisi kritis dan dirawat di RSUD

Jombang;

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan

menggunakan pisau warna putih slenlis dengan panjang sekitar

20 cm sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

• Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasaiahan apa antara

Terdakwa dengan keluarga saksi HENDRIADI, namun menurut

saksi Terdakwa memiliki rasa dendam dengan keluarga

HENDRIADI karena pada tanggal 23 September 2014 saksi

HENDRIADI kehilangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- di

rumahnya saksi HENDRIADI dan saksi HENDRIADI menuduh
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Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi

HENDRIADI dan berdasarkan ramalan paranormal yang

mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil uang saksi

HENDRIADI;

• Bahwa atas rasa dendam lersebut Terdakwa akhirnya

merencanakan pembunuhan lerhadap keluarga saksi

HENDRIADI;

• Bahwa selain sangkur milik Terdakwa yang tertinggal di dalam

rumah saksi HENDRIADI ada barang lain milik terdakwa yang

tertinggal yaitu sepatu warna coklat beserta tas warna hitam yang

ditemukan dibelakang pintu dapur, jaket warna hitam berlumuran

darah diruang lamu, masker warna biru hitam,sebo warna zebra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUJONO, SH.. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu. tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong

Dukuh.Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

• Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa lersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI (istri saksi

HENDRIADI) dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADI

sendiri;

• Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan secara

langsung. saksi mengetahui keiadian setelah meithat saksi

HENDRIADI berteriak minta tolong dengan keadaan berlumuran

darah di teras rumahnya;

• Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014

sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi nongkrong dengan Pak

TITO, DRUM dan Pak NO diperempatan dalam perumahan

Sambong Permai yang jaraknya dengan rumah korban kurang
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D'S-c:.

lebih 100 meter, saksi memendengar ada orang berteriak minta

tolong, selanjutnya Pak TITO, DRUM, dan Pak NO langsung

berlari kearah suara tersebut, dan saksi saat itu melihat saksi

HENDRIADI berada di teras rumah dalam keadaan berlumuran

darah, kemudian saksi menyuruh Pak TITO, DRUM dan Pak NO

masuk kedalam rumah korban untuk menyelamatkan korban yang

lain sedangkan saksi berlari mengejar Terdakwa bersama dengan

sdr. JOKO yang pada saat itu bertemu dengan saksi;

Bahwa setelah saksi dengan sdr. JOKO melihat ada seorang laki-

laki berlari dari arah kampung hendak menyebrang ke jalan raya

Abdul Rahman dan selanjutnya saksi kejardan saksi amankan ;

Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa saksi menanyakan

siapa nama dan dari mana asalnya dan Terdakwa menjawab

bernama IKHSAN dan berasal dari Padang. kemudian

selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah

terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap keluarga

yang berasal dari padang. dan Terdakwa mengaku tidak

mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, namun saksi curiga

karena di leher Terdakwa ada lumuran darah dan saksi akhirnya

mengatakan kepada Terdakwa jika saksi adalah seorang Polisi

sehingga akhirnya Terdakwa mengakui jika telah melakukan

perbuatan seperti yang dikatakan saksi karena Terdakwa sakit

hati telah dituduh mencuri dengan menggunakan pisau. dan

menurut pengakuan terdakwa pisau yang digunakan untuk

membunuh tertinggal di rumah saksi HENDRIADI;

Bahwa setelah itu saksi mengikat tangan Terdakwa dan saksi

menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Jombang dan

kemudian saksi kembali ke rumah saksi HENDRIADI dan melihat

banyak terdapat bercak darah di lantai rumah tersebut dan

korban telah di bawa ke rumah sakit oleh warga yang lain dan

sekitar pukul 01.00 Wib saksi mendapat kabar jika dua orang

anak saksi HENDRIADI yang menjadi korban meninggal dunia

kemudian pukul 03.00 Wib saksi mendapat kabar susulan jika istri

saksi HENDRIADI yang juga merupakan korban atas peristiwa

tersebut juga meninggal dunia:
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• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa. Terdakwa melakukan

perbuatan tersebut dengan menggunakan sebuah pisau, dan

Terdakwa juga mengaku telah merencanakan pembunuhan ini

karena Terdakwa sakit hati dituduh mencuri oleh saksi

HENDRIADI;

• Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada wajah penyesalan

dari Terdakwa karena telah melakukan perbuatan pembunuhan

itu;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRIADI mengaiami

kritis dan dirawat di RSUD Jombang, dan istri serta 2 orang anak

saksi HENDRIADI meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan

seluruhnya yaitu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Terdakwa langsung

mengakui jika telah membunuh keluarga HENDRIADI;

3. Saksi JOKO PURNOMO. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong

Dukuh.Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang;

• Bahwa yang meniadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI {istri saksi

HENDRIADI) dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADI

sendiri;

• Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan secara

langsung, saksi mengetahui kejadian setelah melihat saksi

bertemu dengan saksi SUJONO ;

• Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014

sekitar jam 22.00 Wib saksi mendengar ada orang yang berleriak

meminta tolong namun seteiah saksi keiuar dari rumah dan

menengok kanan kiri saksi tidak melihat siapa-siapa kemudian
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saksi kembali masuk ke dalam rumah namun teriakan minta

tolong masih terdengar sehingga saksi keluar rumah lagi dan

bertemu dengan saksi SUJONO dan saat itu saksi SUJONO

mengatakan ada orang yang membunuh keluarga saksi

HENDRIADi;

Bahwa setelah saksi dengan saksi SUJONO melihat ada seorang

laki-laki berlari dari arah kampung hendak menyebrang ke jalan

raya Abdu! Rahman dan selanjutnya saksi kejar dan saksi

amankan ;

Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa saksi menanyakan

siapa nama dan dari mana asalnya dan Terdakwa menjawab

bernama IKHSAN dan berasal dari Padang, kemudian

selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah

terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap keluarga

yang berasal dari padang, dan Terdakwa mengaku tidak

mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, namun saksi curiga

karena di leher Terdakwa ada lumuran darah dan saksi akhirnya

mengatakan kepada Terdakwa jika saksi SUJONO adalah

seorang Polisi sehingga akhirnya Terdakwa mengakui jika telah

melakukan perbuatan seperti yang dikalakan saksi karena

Terdakwa sakit hati telah diluduh mencuri dengan menggunakan

pisau, dan menurut pengakuan Terdakwa pisau yang digunakan

untuk membunuh tertinggal di rumah saksi HENDRIADI;

Bahwa setelah itu saksi mengikat tangan Terdakwa dan saksi

serta saksi SUJONO menyerahkan kepada Petugas Kepoiisian

Polres Jombang dan kemudian saksi ditinggal oleh saksi

SUJONO dan kembali ke rumah bersama sdr. JOHAN dan ketika

saksi menuju ke rumah saksi HENDRIADI melihat banyak orang

berkerumun di depan rumah saksi HENDRIADI dan mendengar

jika yang dibunuh adalah 4 orang keluarga dari saksi

HENDRIADI;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa . Terdakwa melakukan

perbuatan tersebut dengan menggunakan sebuah pisau, dan

Terdakwa juga mengaku telah merencanakan pembunuhan ini
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karena Terdakwa sakit hati dituduh mencuri oleh saksi

HENDRIADI;

• Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada wajah penyesalan

dari Terdakwa karena teiah meiakukan perbuatan pembunuhan

itu;

• Bahwa akibat perbualan Terdakwa saksi HENDRIADI mengalami

kritis dan dirawat di RSUD Jombang, dan istri serta 2 orang anak

saksi HENDRIADI meninggai dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUGENG YUDO KARNO. dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hah Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong

Dukuh,Kecamatan Jombang. Kabupalen Jombang;

• Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI (istri saksi

HENDRIADI) dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADI

sendiri;

• Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan secara

langsung, saksi mengetahui kejadian setelah melihat saksi

bertemu dengan saksi SUJONO ;

• Bahwa awal kejadian pada hah Selasa tanggal 21 Oktober 2014

sekitar jam 22,00 Wib saksi mendengar ada orang yang berteriak

meminta tolong, setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat

saksi HENDRIADI berada di jalan depan rumahnya dalam

keadaan luka dan berlumuran darah, saksi HENDRIADI pada saat

itu dalam keadaan lemah namun masih hidup dengan luka dileher

sebelah kanan dan punggung luka bacok yang tertutup lumuran

darah;
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• Bahwa setelah itu saksi berusaha meminta bantuan beberapa

warga dan membangunkan ketua RT melakukan pertolongan

pertama terhadap para korban;

• Bahwa saat saksi melakukan pertolongan pertama korban

DELTA FITRIANI masih dalam keadaan hidup dan duduk dilantai

ruang tamu sambil memegang luka diperutnya dan dipergelangan

tangan korban sebelah kiri ada luka, korban RIVAN HERNANDA

saat itu daiam keadaan telah meninggal dunia tergeietak di ruang

tamu mengalami luka dibagian perut. dan korban MUHAMMAD

YOGA SAPUTRA dalam keadaan masih hidup namun tidak

sadarkan diri tergeietak dilantai ruang tamu dan mengalami luka

dibawah perut;

• Bahwa selanjutnya para korban di bawa ke RSUD Jombang

untuk mendapatkan perawatan medis:

• Bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian saat itu

adalah 1 buah jaket parasit warna hitam milik Terdakwa yang

tergeietak di lantai, 1 buah tas ransel warna hitam miiik Terdakwa

yang tergeietak dilantai luar rumah, sepasang sepatu warna

coklat milik Terdakwa yang juga tergeietak dilantai luar rumah,

sebilah parang/pedang, sebilah pisau sangkur warna putih dalam

keadaan berlumuran darah, sebilah pisau kecil warna putih tidak

dalam keadaan berlumuran darah;

• Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan

perbuatan tersebul terhadap keluarga saksi HENDRIADI;

• Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SUJONO bersama

dengan saksi JOKO di Jin. Raya Abdul Rahman Sateh:

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRIADI mengalami

kritis dan dirawal di RSUD Jombang, dan istri serta 2 orang anak

saksi HENDRIADI meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SIJADI alias DRUM, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa:
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• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong

Dukuh,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

• Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI (istri saksi

HENDRIADI) dan 2 orang anaknya yaitu; RIVAN HERNANDA

dan MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi HENDRIADI

sendiri;

• Bahwa saksi tidak mengetahul peristiwa pembunuhan secara

langsung, saksi mengetahui kejadian setelah melihat saksi

mendengar ada orang yang berteriak-teriak minta tolong ;

• Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2014

sekitar jam 00,00 Wib saksi mendengar ada orang yang berteriak

meminta tolong. setelah itu saksi keluar dari rumah dan menuju ke

rumah saksi HENDRIADI untuk memberikan pertolongan;

• Bahwa saat saksi melakukan pertolongan pertama korban

DELTA FITRIANI masih dalam keadaan hidup dan duduk dilantai

ruang tamu sambil memegang luka diperutnya dan dipergelangan

tangan korban sebelah kiri ada luka selanjutnya saksi sempat

menanyakan tentang pelaku dan dijawab kenal namun ketika

ditanya namanya korban DELTA FITRIANI tidak menjawab,

korban RIVAN HERNANDA saat itu dalam keadaan telah

meninggal dunia tergeletak di ruang tamu dekat ibunya dan

mengalami luka dibagian perut, kemudian korban YOGA

SAPUTRA dalam keadaan masih hidup namun tidak sadarkan

diri tergeletak dilantai ruang tamu dan mengalami luka dibawah

perut serta ususnya terburai ke luar, dan suami korban DELTA

FITRIANI yang tidak saksi ketahui namanya masih dalam

keadaan hidup dan mengalami luka pada punggungnya;

• Bahwa selanjutnya para korban di bawa ke RSUD Jombang

untuk mendapatkan perawatan medis:

• Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa

melukai para korban, namun pada saat saksi menolong korban

DELTA FIRIANI, RIVAN, dan YOGA saksi menemukan pisau
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seperti sangkur, sabit dan pedang di ruang tamu, dan menurut

adik korban adalah milik Terdakwa dan selain itu saksi juga

menemukan jaket milik Terdakwa;

• Bahwa saksi lidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan

perbuatan tersebut terhadap keluarga saksi HENDRIADI;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRIADI mengalami

kritis dan dirawat di RSUD Jombang, dan istri serta 2 orang anak

saksi HENDRIADI meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HENDRIADI alias HERI. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikul:

• Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa:

• Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 22

Oktober 2014 sekira jam 00.00 Wib didalam rumah Perum

Sambong Permai Blok E-11 RT/RW: 01/05 Ds. Sambong Dukuh,

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

• Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah

keluarga saksi yaitu DELTA FITRIANI {istri saksi HENDRIADI)

dan 2 orang anaknya yaitu: RIVAN HERNANDA dan

MUHAMMAD YOGA SAPUTRA dan saksi sendiri;

• Bahwa sebelum kejadian awalnya paman terdakwa yang bernama

SEL EFFENDI ikut kerja bersama saksi bantu-bantu jual pakaian.

oleh karena paman Terdakwa tngin berjualan sendiri akhirnya

saksi mengajak Terdakwa untuk bantu-bantu saksi berjualan,

Terdakwa ikut dengan saksi seiama kurang lebih 2 tahun dan

pada saat sepulang saksi dari Padang saksi mendengar kabar jika

Terdakwa sering membawa perempuan ke rumah saksi. sehingga

saksi memberikan uang kepada Terdakwa agar mencari kost-

kostan setelah Terdakwa pergi saksi kehilangan uang Rp,

7.000,000.- dan setelah saya tanyakan kepada Terdakwa lernyata

Terdakwa lidak mengetahui dan akhirnya saksi mengiklaskan

karena Terdakwa pernah ikut saksi seiama dua tahun, namun

selanjutnya ketika saksi membuka toko saksi melihat genting dan

asbes berserakan dilantai dan saksi mendapat laporan dari
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satpam bahwa yang memanjat toko saksi adalah orang yang

pernah kerja dengan saksi dan satpam mendapat informasi dari

tukang kopi didepan toko saksi dan akhirnya saksi menanyakan

kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan tidak dan

saksi tetap berusaha agar terdakwa mengaku karena banyak

saksi yang melihat terdakwa yaitu Pak BAKIR, Pak BANYAK

namun Terdakwa tetap tidak mengaku dan akhirnya pergi

meninggalkan saksi :

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam

20.30 Wib saksi sampai di rumah melihat anak-anak saksi yaitu

RIVAN dan YOGA sedang berada di depan TV makan nasi

goreng, kemudian istri saksi dengan anak saksi yang kecil berada

di kamar tidur depan, dan saksi NEFRI DEWI YANTi, saksi DESI

ARISANTI berada di kamar belakang, dan biasanya sebeium

tidur saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI

mengunci pagar dan pintu, lalu setelah itu saksi tidur kemudian

beberapa saat kemudian kira-kira pukul 00.00 Wib pada tanggal

22 Oktober 2012 saksi mendengar suara teriakan istri saksi yaitu

DELTA FITRIANI lalu saksi bangun dan dalam keadaan

mengantuk saksi merasakan seperti ada yang membacok leher

saksi dan kemudian saksi mengejar orang yang telah membacok

saksi hingga terjadi perkelahian dan saat terjadi perkelahian

tersebut saksi DESI ARISANTI dan saksi NEFRI DEWI YANTI

bangun dan berteriak-teriak minta tolong sambil menyalakan

lampu serta membuka pintu, pada saat perkelahian tersebut

Terdakwa menusuk punggung saksi dan saksi menggigit leher

kanan saksi :

Bahwa saksi pada saat perkelahian belum tahu pelakunya siapa

karena pada saat itu pelaku menggunakan topi kerpus dan pada

saat saksi tarik keatas topinya baru saksi mengetahui jika

terdakwa adalah pelakunya:

Bahwa setelah ketahuan oleh saksi kemudian Terdakwa Ian dan

loncat pagar pojok karena pintu pagar masih dalam keadaan

terkunci, kemudian setelah itu saksi dalam keadaan terluka dan

berlumuran darah keluar membuka pagar dan berteriak -teriak
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minta tolong kepada warga.dan karena tidak kuat menahan sakit

saksi akhirnya pingsan dan kelika sadar saksi sudah berada di

rumah sakit dan menjalani perawatan selama 7 hah;

• Bahwa saat saksi masih sadar saksi sempat melihat korban

DELTA FITRIANI masih dalam keadaan hidup dan duduk dilantai

ruang tamu sambil memegang luka diperulnya dan dipergeiangan

tangan korban sebelah kiri ada luka serta bersimbah darah,

korban RIVAN HERNANDA saat itu tergeletak di ruang tamu

dekat ibunya, kemudian korban YOGA SAPUTRA tidak sadarkan

diri tergeletak dilantai ruang tamu:

• Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan istn dan anak-anak saksi

karena saksi pada saat itu berusaha mengejar Terdakwa dan

kemudian saksi tidak sadarkan din;

• Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukli yang di persidangan

karena pada saat kejadtan sakst hanya melihat pisau seperti

sangkur yang digunakan Terdakwa berkelahi dan menusuk saksi

dan istri saksi;

• Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan

perbuatan tersebut terhadap keluarga saksi, kemungkinan

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi sakit hati

terhadap saksi karena menanyakan masalah siapa yang

memanjat toko saksi ;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kritis dan

dirawat di RSUD Jombang. dan istri serta 2 orang anak saksi yaitu

YOGA dan RIVAN meninggal dunia:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan Ahli

untuk didengar pendapatnya dipersidangan sebagai beriku!:

1 Ahli dr. C. BAMBANG WIDHIATMOKO,Sp.F di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah

dugaan pembunuhan;

• Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli sebagai berikut:

• bekerja sebagai dokter spesialis Forensik di Polda Kaltim sejak

tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
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• Bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit

Bhayangkara TK H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya sejak tahun

2014 sampai sekarang;

• Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

korban;

• Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 jam 14.00 Wib saksi

melakukan pemeriksaan di ruang jenasah RSUD Jombang terhadap

korban kecuali untuk korban HENDRIADI ;

• Bahwa saat itu saksi melakukan pemeriksaan iuar dan pemeriksaan

dalam terhadap jenasah korban dan hasi! dari seluruh pemeriksaan

dituangkan dalam surat visum et repertum No. IFRS.l4041atas nama

DELTA FITRIANI, surat vIsum et repertum No. !FRS.14043 atas

nama RIVAN HERNANDA, dan surat visum et repertum No, IFRS.

14042 atas nama MUHAMMAD YOGA SAPUTRA;

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban atas dasar

perintah ;

• Surat Kapolres Jombang No: B/112/X/2014/VER Perihal

Permintaan VER mayat a.n DELTA FITRIANI tanggal 22 Oktober

2014;

• Surat Kapolres Jombang No: B/110/X/2014/VER Penhal

Permintaan VER Mayat a.n RIFAN, tanggal 22 Oktober 2014 ;

• Surat Kapolres Jombang No; B/111/X/2014/VER Perihal

Permintaan VER Mayat a.n YOGA, tanggal 22 Oktober 2014;

• Bahwa hasii pemeriksaan terhadap ketiga korban tersebut masing-

masing ditemukan beberapa luka tusuk yang menembus kulit hingga

mengenai organ-organ penting dalam tubuh dan penyebab kematian

ketiga korban tersebut adalah perdarahan yang hebat pada organ-

organ penting dalam tubuh korban;

• Bahwa luka tusuk yang terdapat pada tubuh ketiga korban oleh

karena tusukan benda tajam yaitu pisau sangkur yang dijadikan alat

bukti di persidangan;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. Ahli dr. BAMBANG SUNYOTO,Sp.B, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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• Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah

dugaan pembunuhan;

• Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli sebagai berikut:

• Bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Lamongan sejak

tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 ;

• Bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Magetan sejak

tahun 2001 sampai dengan tahun 2001;

• Bekerja sebagai spesialis Bedah di Rumah Sakit Umum Kediri

sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004;

• Bekerja sebagai dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Umum

Daerah Jombang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

• Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

korban:

• Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28

Oktober 2014 saksi melakukan pemeriksaan korban HENDRIADI di

ruang RSUD Jombang ;

• Bahwa saat itu saksi melakukan pemeriksaan luar dan saat itu

keadaan saksi HENDRIADI masih hidup dan mengalami luka di leher

dada dan punggung dan hasil pemeriksaan luar saksi tuangkan

didalam surat Visum et Repertum No: 371/5498/415.44/V/2012

tanggal 29 Oktober 2014:

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban atas dasar

perintah :

• Surat Kapolres Jombang No: B/113/X/2014/VER Perihal

Permintaan VER a.n HENDRIADI tanggal 22 Oktober 2014;

• Bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban HENDRIADI tersebut

adalah luka yang disebabkan karena senjata tajam;

• Bahwa akibat luka tusuk tersebut saksi HENDRIADI mengalami sakit

nyeri dan stress serta di rawat di RSUD Jombang selam 6 hah:

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. Ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO.Sp.KJ, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:
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• Bahwa ahli mengerli dihadirkan dipersidangan terkait masalah

dugaan pembunuhan;

• Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli sebagai behkut:

• Bekerja sebagai dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit

Bhayangkara TK II H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya sejak

tahun 2012 sampai sekarang;

• Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Terdakwa;

• Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06

Nopember 2014 saksi memeriksa terdakwa di Poli Psikiatn Rumah

Sakit Bhayangkara TK II H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya;

• Bahwa saat melakukan pemeriksaan selama selama dua hari

terhadap Terdakwa, tidak terdapat tanda-tanda atau gejala-gejala

gangguan jiwa yang berat maupun gangguan jiwa jenis lain

sebagaimana sural keterangan Ahli Nomor:SK/350/XI/2014/Rumkit

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban atas dasar

perintah :

• Surat Kapolres Jombang No: B/441/X/2014/Satreskrim Perihal

Pemeriksaan psikiatri tanggal 31 Oktober 2014 ;

• Bahwa pada saat pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwa sengaja

melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati terus-menerus di

tuduh oleh keluarga korban;

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena rasa sakit hati yang

Terdakwa pendam sejak lama sehingga pada suatu keadaan tertentu

emosi Terdakwa menjadi tidak terkontrol sehingga melakukan

perbuatan tersebut;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. Ahli SURYO NARMODO, MPsi, Psikolog, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

• Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah

dugaan pembunuhan;

• Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Terdakwa;
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• Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 saksi melakukan pemeriksaan

terhadap Terdakwa ;

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban atas dasar

perintah :

• Surat Kapolda Jatim Nomor: Sprint/807/X/2014 tanggal 23

Oktober 2014 ;

• Bahwa adapun tujuan pemeriksaan psikologi adalah untuk

mengetahui kondisi psikologi tersangka atas nama IKHSAN

PRATAMA dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 340 Sub 338 Sub 351 (3) KUHP dan Pasal 80 ayat (3)

UU Rl Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

• Bahwa metode yang digunakkan dalam pemeriksaan ini adalah;

• Observasi/pengamatan:

• wawancara:

• kajian data;

• dan tes tertulis;

• Bahwa berdasarkan hasil observasi Terdakwa dapat merespon dari

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pemeriksa dan pada

saat Terdakwa mengungkapkan bahwa bukan dirinya yang mencuri

barang milik korban atas tuduhan yang di timpakan kepadanya mata

subyek nampak berkaca-kaca karena Terdakwa mengatakan hal

tersebut merupakan hal yang sangat dilarang oleh orang tuanya;

• Bahwa dari hasil wawancara terungkap bahwa hal yang menyakitkan

hati subyek adalah sekitar satu bulan lalu dituduh mencuri sesuatu

sehingga lemari pakaiannya dibongkar satu persatu oieh majikan/

korban, dan suatu waktu pernah istri korban memanggil Terdakwa

karena dikira mengambil sesuatu padahal saal itu Terdakwa sedang

sakit. Akibat dari serangkaian tuduhan tersebut muncul rasa jengkel

dan amarah dalam hati subyek terhadap majikan/korban beserta

istrinya, dan puncaknya pada pagi hari sebelum kejadian yaitu

tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib yaitu korban

HENDRIADI datang bersama temannya ke lempat Terdakwa untuk

menanyai terdakwa berkaitan dengan beberapa hal tentang sesuatu

yang diambil terdakwa sehingga malamnya sudah berkecambuk
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amarah dalam benak subyek dan dendam disertai cara-cara untuk

"menghabisi" mantan majikan dan Terdakwa mengaku seperti

kesetanan ;

• Bahwa berdasarkan wawancara dengan lingkungan sekitar Terdakwa

mengakui telah berupaya membunuh korban karena dendam telah

dituduh mencuri;

• Bahwa berdasarkan hasii psikotes Terdakwa termasuk memiliki tipe

kepribadian tertutup (introvert) cenderung nnemendam masalahnya

sendiri, kondisi kepribadian kurang matang, sering bertindak spontan

dan temperamental tanpa perhitungan, kemampuan menyelesaikan

masalah cenderung kurang , mudah frustasi dan sering mengambil

jalan pintas mengikuti emosi, cenderung agresif, mudah curiga dan

sensitive serta pendendam;

• Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan secara keseluruhan adalah

subyek merupakan individu normal, tidak didapatkan adanya indikasi

palhologis yang mengarah pada gangguan kejiwaan, adanya

ketidakstabilan emosi serta cenderung tertutup dan mudah frustasi,

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dllandasi oleh sisi

emosionalnya akibat dituduh sebagai pencuri karena menyinggung

harga dirinya;

• Bahwa sifat agresif Terdakwa perlu diwaspadai meskipun dalam

keadaan normal dapat dikontrol namun dalam keadaan lertentu sifat

agresif dari Terdakwa tersebut muncul karena merupakan sifat

bawaan dari diri Terdakwa yang cenderung tertutup dan mudah

tersinggung;

• Bahwa sifat agresif ini sangat susah dihilangkan karena sudah sifat

bawaan kecuali factor lingkungan yang mendukung serta keinginan

kuat dari Terdakwa untuk berubah namun hal tersebut sangat kecil

kemungkinannya:

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

• Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa dijadikan terdakwa dalam

persidangan karena.telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
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Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014

sekira jam 24.00 Wib di Perumahan Sambong Permai Jombang:

Bahwa awal mula kejadian karena pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

2014 sekira jam 09.00 Wib saksi HENDRIADI yng tidak lain adalah

mantan atasan Terdakwa bersama temannya datang ke rumah

Terdakwa dan menanyakan tentang orang yang datang ke toko milik

saksi HENDRIADI menggunakkan motor vixion dan saat itu Terdakwa

mengatakan jika tidak ada keluar malam dan masuk kedalam toko milik

saksi HENDRIADI, dan setelah itu saksi HENDRIADI malah marah-

marah dan mengajak Terdakwa ke warung kopi yang pada saat itu

melihat ada orang yang masuk kedalam toko milik saksi HENDRIADI;

Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan sejak kejadian itu Terdakwa

lidak dapat tidur kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sakst

HENDRIADI di Perumahan Sambong Permai Jombang dengan berjalan

kaki membawa tas hitam yang dalamnya berisi senjata tajam yaitu

sangkur, pedang, pisau kecil, dan obeng:

Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi HENDRIADI dengan

cara melompat pagar dan setelah berada dihalaman depan Terdakwa

menemukan sebuah sabit kemudian Terdakwa ambil dan menuju ke

dapur kemudian Terdakwa mengambil pedang, sangkur, obeng, masker

dan topi kerpus menuju jendela depan dan kemudian Terdakwa congkel

dengan menggunakan obeng kemudian setelah terbuka Terdakwa

masuk dan bersembunyi di sebelah pintu depan dan pada saat itu saksi

melihat istri saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI keluar dari kamar

depan dan saat itu Terdakwa langsung menusuk bagian perut sebanyak

5 kali dengan menggunakan sangkur yang Terdakwa bawa hingga

terjatuh ke lantai dan saat itu RIVAN dan YOGA yang tidak lain adalah

anak-anak saksi HENDRIADI berteriak dan Terdakwa langsung

menusuk kedaerah perut mereka berkali-kali dan setelah itu saksi

HENDRIADI keluar dari kamar dan Terdakwa juga langsung

menusuknya ke arah perut berkali-kali dan punggung juga berkali-kali.

dan kemudian saat itu saksi DESI, dan NEFRI melihat Terdakwa dan

akhirnya Terdakwa lari keluar melalui pintu semula dan meloncati pagar

ke arah Timur;
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• Bahwa sebelum keluar dari rumah saksi HENDRIADI, Terdakwa sempat

melihat korban RIVAN ususnya terburai keluar akibat tusukan

Terdakwa;

• Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan seorang yang menayakan

masalah pembunuhan yang terjadi di rumah saksi HENDRIADI dan

Terdakwa akhirnya mengakui karena orang yang menanyakan adalah

seorang polisi;

• Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

• Bahwa Terdakwa membenarkan rekontruksi ulang kejadian yang

tercantum didalam Berita Acara Penyidik:

• Bahwa alal-alat yang Terdakwa gunakan yaitu sangkur adalah milik

Terdakwa sendiri, yang Terdakwa peroleh dengan membeli tahun 2012

di Malang seharga Rp. 70.000,-;

• Bahwa tas warna hitam, sangkur, pisau kecil, obeng, masker, lopi

kerpus, jaket warna hitam. sepasang sepatu coklat, adalah milik

Terdakwa, namun sabit milik saksi HENDRIADI;

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa

merasa sakit hati dituduh oleh keluarga pak HENDRIADI;

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar karena

Terdakwa merasa disakiti;

• Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah DELTA

FITRIANI, YOGA, IRFAN , dan saksi HENDRIADI;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa. DELTA FITRIANL YOGA, RIVAN

meninggal dunia dan saksi HENDRIADI mengalami luka akibat tusukan

Terdakwa;

• Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja dengan saksi HENDRIADI,

namun Terdakwa keluar dan diben modal berupa uang sejumlah Rp.

14.000.000,- untuk memulai usaha;

• Bahwa antara Terdakwa dengan saksi HENDRIADI memiliki hubungan

keluarga;

• Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

• 1 (satu) buah tas warna hitam ;
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1 (satu) buah sangkur;

1 ( satu) buah sarung sangkur warna hitam;

1 (satu) buah obeng;

1 (satu) buah pedang;

1 (satu) buah pisau kecil:

1 (satu) buah sabit:

1 (satu) buah masker warna hitam;

1 (satu) buah topi kerpus;

1 (satu) buah jaket warna hitam;

1 (satu) buah celana levis 501 warna hitam ada bercak darah;

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

1 (satu) pasang sepatu warna coklat;

1 (satu) buah jarik bercak darah;

1 (satu) buah kaos putih motif jam gadang;

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

1 (satu) buah celana kaos warna kuning;

1 (satu) buah celana warna coklat;

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

1 (satu) buah selimut warna 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 celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah;

1 (satu) buah BH warna putih terdapat bercak darah;

1 (satu) buah bantal tanpa sarung;

1 (satu) buah guling sarung warna orange terdapat bercak darah;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

1 (satu) buah grendel;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada

para saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk

memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti

surat yang diperlihatkan di persidangan berupa ;
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• Visum et Repertum No:IFRS.14.041 tanggal 26 Oktober 2014 dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang

Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditandatangam oleh dr. C.

BAMBANG WIDHtATMOKO, Sp.F;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di persidangan yang

memuat hasil pemeriksaan atas diri saksi korban atas nama DELTA FITRIANI,

sebagai berikut:

• Luka iris pada kepala, leher, anggota gerak atas;

• Luka tusuk pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

• Luka iecet pada punggung;

• 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;

Semua keadaan atau luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.

Korban meninggal dunia akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati

yang menyebabkan perdarahan hebat;

• Visum et Repertum No:IFRS.14.042 tanggal 22 Oktober 2014 dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang

Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C,

BAMBANG WIDHIATMOKO, Sp.F;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di persidangan yang

memuat hasil pemeriksaan atas diri saksi korban atas nama MUHAMMAD

YOGA, sebagai berikut:

• 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 punggung dan pinggang;

Semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Korabn meninggal akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati dan paru

yang menyebabkan perdarahan hebat;
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• Visum et Reperlum No; IFRS.14.043 tanggal 26 Oktober 2014 dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang

Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditandatangani olefi dr. C.

BAMBANG WIDHtATMOKO, Sp.F;

Menimbang, bahwa bukli surat tersebut dibacakan di persidangan yang

memuat hasil pemeriksaan atas diri saksi korban atas nama RIVAN

HERNANDA, sebagai berikut:

• Luka tusuk pada ulu hati dan punggung, menembus paru, hall, pembuluh

nadi, utama pada perut dan usus, yang menyebabkan perdarahan hebat;

Semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Korban menlnggal akibat kekerasan tajam yang mengenai organ hati, pembuluh

nadi utama, dan paru yang menyebabkan perdarahan hebat;

• Visum et Repertum No: 371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oktober 2014

dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr. BAMBANG SUNYOTO, SpB;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di persidangan yang

memuat hasii pemeriksaan atas diri saksi korban atas nama HENDRIADI,

sebagai berikut:

• Leher : luka tajam ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter

sedalam otot;

• Dada (sebelah kiri): luka ukuran dua centimeter kali satu centimeter

sedalam otot;

• Punggung : luka sebanyak 13 buah, rata-rata ukuran dua centimeter

kali satu centimeter sedalam otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan

masalah pembunuhan terhadap keluarga HENDRIADI ;

• Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa.

tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 23,30 Wib di rumah saksi

HENDRIADI di Perumahan Sambong Permai Blok E-11 Rt. 01 Rw. 05

Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang;

• Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan

menggunakan alat-alat berupa sangkur, pedang, pisau kecil, obeng

yang Terdakwa telah bawa dan siapkan sebelumnya;
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• Bahwa benar Terdakwa memiliki/membawa sangkur. pedang, pisau

kecil, obeng tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

• Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar

karenaada rasa dendam terhadap keluarga saksi HENDRIADI;

• Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri

tanpa bantuan orang lain;

• Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban DELTA FITRIANI

sebagaimana Visum Et Refertum Nomor IFRS 14.041 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr C. Bambang Widhiatmoko. Sp.F,

MUHAMMAD YOGA (umur 9 tahun) sebagaimana Visum Et

Revertum Nomor IFRS 14.042 dan RIVAN HERNANDA (umur 11

tahun) sebagaimana Visum Et Revertum Nomor IFRS Nomor 14.043

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko,

Sp.F ketiga korban meninggal dunia serta saksi HENDRIADI

mengalami luka berat pada bagian leher dan punggung sebagaimana

Visum Et Repertum Nomor 371/5498/415.44/V/2014 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. C. Bambang Sunyoto, SpB;

• Bahwa benar Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu sebelum

melakukan perbuatan pembunuhan terhadap keluarga HENDRIADI,

karena sebelumnya merasa sakit hati dan ingin membalas dendam

kepada koban;

Menlmbang, bahwa takta selain selebihnya akan Majelis uraikan

selanjutnya dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai ratio decidendi

atau setidak-tidaknya sebagai obiter dicta dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsidentas hal mana membawa

konsekuensi bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan

baik dakwaan PERTAMA dan KEDUA dan KETIGA dan KEEMPAT Penuntut

umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA disusun secara

Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer

DiRc'H'nuii

Kenanileras" MaMamsli Agtmg RepuMk Indonesia (jBJUsana unhik iOlahi mencanlumkHn k«ii ilO'i ski//si .le/wys; ((soi'iik kcifWnw;) Aijun./ nnUik os'a/niirt'ipiiWik iIhh i\kui<lAbiMHS 'ii'jy.si I
Dalan' hal Anijamenemihen inakiirasi inluiniasi yang lermual uailri flm "» alau /rf/ic) ndn namwt Iwhm (e'seilia. Imm/i scij. m fiubiwiyi Muhkwnali Ayii/iyRi
Email kepanrteraan^tnahksmanagunQ go id

Telp osi-jai-msmivsi
Halaman 62



SI
iS

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim

akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan primer

terbukti Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya,

yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

kumulatif PERTAMA PRIMER sebagaimana diatur dalam Pasal 340

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalat^ sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Unsur Barang siapa"

dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa

melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan

ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak

pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku

tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa IKHSAN PRATAMA

BIN ZULKARNAEN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang

termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa

sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para

saksi, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in

persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan

dengan "barangsiapa" dalam perkara ini adalah terdakwa IKHSAN PRATAMA

BIN ZULKARNAEN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa

tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan

kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah

terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain;
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Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan kesengajaan

sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada

perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari

perbuatan tersebut, yang mana benluk kesengajaan itu akan dapat terlihat

secara nyala dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut

berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena

perbuatan tersebut:

Menimbang, bahwa dari fakta yaitu yang terungkap dipersidangan pada

hah Seiasa, tangga! 21 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban

HENDRIADI bersama lemannya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari

informasi apakah Terdakwa pada waktu malam pernah datang ke toko saksi

HENDRIADI oleh karena berdasarkan keterangan satpam dan penjuai kopi

didepan toko saksi mengatakan bahwa ada orang yang datang membobol

genteng toko saksi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIADI dan

keterangan Terdakwa bahwa pada malam itu terdakwa mengatakan tidak keluar

dan berada di rumah saja;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kedatangan saksi HENDRIADI

bersama dengan temannya ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian

memikirkan kata-kata saksi HENDRIADI hingga larut malam karena merasa

telah dituduh mencuri oleh saksi HENDRIADI dan kemudian oleh karena

merasa direndahkan harga dirinya oleh saksi HENDRIADI maka timbul niat

jahat didalam diri Terdakwa untuk membunuh saksi HENDRIADI dan

keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hasratnya tersebut kemudian

Terdakwa mengambil pedang, sangkur. pisau kecil, dan obeng yang terdakwa

miliki kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi

HENDRIADI di Perumahan Sambong Permai Blok E-11 Rt.01, Rw. 05 Desa

Sambong Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang dengan menggunakan topi

kerpus, masker agar tidak dikenali oleh orang lain, dan sesampainya di rumah

saksi HENDRIADI sekitar pukul 23.30 Terdakwa masuk kedalam halaman

rumah saksi HENDRIADI dengan cara meloncat tembok karena pada saat itu

pintu pagar rumah saksi HENDRIADI dalam keadaan terkunci dan selanjutnya

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakan tas yang Terdakwa bawa di depan

pintu dapur, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat sebilah
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sabit diatas tembok dan kemudian Terdakwa ambii, selanjutnya Terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang dan obeng yang Terdakwa bawa dari

rumah sambil menuju ke depan jendela, kemudian Terdakwa membuka

jendela dengan menggunakan obeng untuk mencongke! jendela tersebut, dan

setelah ilu Terdakwa nnasuk dan membuka pintu dari dalam kemudian

Terdakwa masuk menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa,

pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi HENDRIADI

Terdakwa melihat istri saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI keluar dari

dalam kamar dan kemudian Terdakwa langsung menusukan sangkur yang

Terdakwa bawa kearah perut korban DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali dan

mendorong tubuh korban DELTA FITRIANI kebelakang hingga akhirnya

terjatuh, dan selanjutnya setelah korban DELTA FITRIANI terjatuh anak-anak

saksi HENDRIADI yaitu MUHAMMAD YOGA dan RIVAN HERNANDA yang

tengah tidur di ruang TV depan berteriak oleh karena teriakan tersebut

kemudian Terdakwa menusukkan kembali sangkurnya kearah perut RIVAN

HERNANDA sebanyak 1 kali demikian juga Terdakwa menusukan sangkurnya

kerah perut MUHAMMAD YOGA sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah

dan mendorong tubuh keduanya hingga jatuh jatuh ke lantai dan ketika kedua

anak tersebut terjatuh Terdakwa kembali menusukan sangkurnya kearah perut

kedua anak tersebut masing-masing sebanyak 1 kali tusukan, oleh karena hal

tersebut korban DELTA FITRIANI kemudian terbangun lagi dan berusaha

keluar dari kamar namun tangan korban DELTA FITRIANI dipegang oleh

Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat

tangan korban DELTA FITRIANI. kemudian berdasarkan keterangan saksi

HENDRIADI beberapa saat setelah itu saksi HENDRIADI mendengar suara

gaduh kemudian keluar dari kamar tidur dan setelah saksi HENDRIADI melihat

keadaan korban kemudian Terdakwa langsung menusukan sangkurnya kearah

rusuk saksi HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan kemudian terjadi perkelahian

antara Terdakwa dengan saksi HENDRIADI dan dalam perkelahian tersebut

leher Terdakwa berhasil digigit oleh saksi HENDRIADI hingga berdarah,

kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkurnya menusuk kearah

punggung saksi HENDRIADI sebanyak 11 kali sehingga menimbulkan suara

gaduh yang mana suara gaduh tersebut terdengar oleh saksi NEFRI DEWI

YANTI dan saksi DESI ARISANTI yang pada saat itu sedang tidur dikamar
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belakang, dan selanjutnya karena merasa curiga kemudian saksi NEFRl DEWI

YANTI keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan menyalakan

lampu ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi

HENDRIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESI ARISANTI,

saksi NEFRl DEWI YANTI dan saksi HENDRIADI setelah perbuatan Terdakwa

diketahui oleh saksi NEFRl DEWI YANTI kemudian Terdakwa dengan tatapan

marah langsung keluar menyelamatkan diri dan lompat tembok menuju kearah

timur yaitu jalan raya, kemudian selanjutnya saksi HENDRIADI dan saksi

NEFRl DEWI YANTI keluar untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO serta keterangan Terdakwa pada saat setelah terdakwa

keluar dari rumah saksi HENDRIADI dan sampai di Jalan Raya Abdul Rahman

Saleh Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi SUJONO dan pada saat itu

saksi SUJONO curiga melihat Terdakwa karena bagian belakang telinga

Terdakwa mengeluarkan darah dan akhirnya saksi SUJONO menanyakan

apakah Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan dirumah saksi

HENDRIADI dan Terdakwa awalnya tidak mengakui namun akhirnya setelah

saksi SUJONO mengaku jika saksi adalab seorang Polisi akhirnya Terdakwa

mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

JOKO PURNOMO bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa mengaku

puas dengan kedua tangannya masing-masing mengacungkan jari telunjuk dan

jari tengahnya kemudian berganti mengacungkan kedua jempolnya dengan

mengatakan bahwa Terdakwa telah puas membunuh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena

sakit hati selalu dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI padahal Terdakwa

tidak melakukan perbuatan itu yang mana hal tersebut dikuatkan dengan

keterangan ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. Kj , dan keterangan

ahli SURYO NARMODO , MPsi., Psikolog yang menyatakan bahwa Terdakwa

pada saat dilakukan pemenksaan tidak ditemukan gangguan jiwa dan

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa sakit hati yang sudah

dipendam-pendam karena senng dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI
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sehingga pada saat Terdakwa tidak dapat mengkontrol emosinya maka

Terdakwa melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SURYO NARMODO,

MPsi.,Psikolog bahwa Terdakwa merupakan individu normal, tidak didapalkan

adanya indikasi pathologis yang mengarah pada gangguan kejiwaan, adanya

ketidakstabilan emosi serta cenderung tertutup dan mudah frustasi. Terdakwa

melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi oleh sisi emosionalnya akibat

dituduh sebagai pencuri karena menyinggung harga dirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban DELTA

FITRIANI mengalami luka sebagaimana yang dalam Visum et Repertum

No:IFRS.14.041 atas nama DELTA FITRiANI dibuat dan ditangani 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;

• Pada ubun-ubun kiri ditemukan luka terbuka, tept 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; didepan 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, dibawah 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;

• Perut:ditemukan dua buah luka terbuka, tepi rata ujung atas

tumpul ujung bawah tajam, panjang lima centimeter, usus besar

dan seiaput jala usus terburai diluar iuka, Luka pertama tiga

centimeter dibawah ulu hati dan empat centimeter sebelahkiri

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 dibawah ulu hati lima belas
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centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, mengenai usus halus

dan usus besar menurun dan dalam rongga perut ditemukan

cairan warna merah dan gumpalan darah sebanyak seribu luma

puluh mitliliter;

• 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

daiam 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 sebeias 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 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 diatas akibat kekerasan tajam,

dan korban meninggal akibat kekerasan tajam, dan korban meninggal akibat

kekerasan tajam yang mengenai organ hati yang menyebabkan perdarahan

hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka dapat dilihat

unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa yaitu sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu menggunakan senjata tajam berupa sangkur yang Terdakwa

bawa dari rumah Terdakwa untuk melukai korban DELTA FITRIANI sampai

meninggal dunia ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan

dakwaan KEDUA penuntut umum dan oleh karena dakwaan KEDUA disusun

dalam bentuk tunggal, yang dengan demikian Majelis hakim akan

mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 80

Ayat (3) UU R! Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Rl Nomor

23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2, Unsur menempatkan. membiarkan. menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang istilah lainnya dalam

perundang-undangan disebut juga dengan "Barang Siapa" pada dasarnya

adalah menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas

perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa

orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan

dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan

dan dinyatakan terbukti pada dakwaan sebelumnya, maka untuk tidak

melakukan pengulangan yang sifatnya sia-sia maka pertimbangan hukum unsur

barangsiapa dalam dakwaan sebelumnya akan diambil alih dan dipergunakan

dalam dakwaan ini, sehingga mutatis mutandis unsur setiap orang haruslah

dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang

mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari

Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban

HENDRIADI bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk mencan

informasi apakah Terdakwa pada waktu malam pernah datang ke loko saksi

HENDRIADI oleh karena berdasarkan keterangan satpam dan penjual kopi
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didepan toko saksi mengatakan bahwa ada orang yang datang membobol

genteng toko saksi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIADI dan

keterangan Terdakwa bahwa pada malam itu Terdakwa mengatakan tidak keluar

dan berada di rumah saja;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kedatangan saksi HENDRIADI

bersama dengan lemannya ke rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian

memikirkan kata-kata saksi HENDRIADI hingga larut malam karena merasa

telah dituduh mencuri oieh saksi HENDRIADI dan kemudian oleh karena

merasa direndahkan harga dirinya oleh saksi HENDRIADI maka timbul niat

jahat didalam diri Terdakwa untuk membunuh saksi HENDRIADI dan

keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hasratnya tersebut kemudian

Terdakwa mengambil pedang, sangkur, pisau kecil, dan obeng yang Terdakwa

miliki kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi

HENDRIADI di Perumahan Sambong Permai Blok E-11 Rt.OI. Rw. 05, Desa

Sambong Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang dengan menggunakan topi

kerpus, masker agar tidak dikenali oleh orang lain, dan sesampainya di rumah

saksi HENDRIADI sekitar pukul 23.30 Terdakwa masuk kedalam halaman

rumah saksi HENDRIADI dengan cara meloncat lembok karena pada saat itu

pintu pagar rumah saksi HENDRIADI datam keadaan terkunci dan selanjutnya

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang Terdakwa bawa di depan

pintu dapur , kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat sebilah

sabit diatas tembok dan kemudian Terdakwa ambit, selanjutnya Terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang dan obeng yang Terdakwa bawa dari

rumah sambil menuju ke depan jendela. kemudian Terdakwa membuka

jendela dengan menggunakkan obeng untuk mencongkel jendela tersebut, dan

setelah itu Terdakwa masuk dan membuka pintu dari dalam kemudian

Terdakwa masuk menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa,

pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi HENDRIADI

Terdakwa melihat istri saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI keluar dari

dalam kamar dan kemudian Terdakwa langsung menusukkan sangkur yang

Terdakwa bawa kearah perut korban DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali dan

mendorong tubuh korban DELTA FITRIANI kebelakang hingga akhirnya
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terjatuh, dan selanjutnya setelah korban DELTA FITRIANI terjatuh anak-anak

saksi HENDRIADI yaitu MUHAMMAD YOGA dan RIVAN HERNANDA yang

tengah tidur di ruang TV depan berteriak oleh karena teriakan tersebut

kemudian Terdakwa menusukkan kembali sangkurnya kearah perut RIVAN

HERNANDA sebanyak 1 kali demikian juga Terdakwa menusukkan sangkurnya

kerah perut MUHAMMAD YOGA sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah

dan mendorong tubuh keduanya hingga jatuh jatuh ke lantai dan ketika kedua

anak tersebut terjatuh Terdakwa kembali menusukkan sangkurnya kearah

kedua perut anak tersebut masing-masing sebanyak 1 kali tusukkan, oleh

karena hal tersebut korban DELTA FITRIANI kemudian terbangun lagi dan

berusaha keluar dari kamar namun tangan korban DELTA FITRIANI dipegang

oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkur

menyayat tangan korban DELTA FITRIANI, kemudian berdasarkan keterangan

saksi HENDRIADI beberapa saat setelah itu saksi HENDRIADI mendengar

suara gaduh kemudian keluar dari kamar tidur dan setelah saksi HENDRIADI

melihat keadaan korban kemudian Terdakwa langsung menusukan sangkurnya

kearah rusuk saksi HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan kemudian terjadi

perkelahian antara Terdakwa dengan saksi HENDRIADI dan dalam perkelahlan

tersebut leher Terdakwa berhasil digigit oleh saksi HENDRIADI hingga

berdarah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkurnya menusuk

kearah punggung saksi HENDRIADI sebanyak 11 kali sehingga menimbulkan

suara gaduh yang mana suara gaduh tersebut terdengar oleh saksi NEFRI

DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI yang pada saat itu sedang tidur

dikamar belakang, dan selanjutnya karena merasa curiga kemudian saksi

NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan

menyalakan lampu ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang berkelahi

dengan saksi HENDRIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi DESI ARISANTI, saksi NEFRI

DEWI YANTI dan saksi HENDRIADI setelah perbualan Terdakwa diketahui

oleh saksi NEFRI DEWI YANTI kemudian Terdakwa dengan tatapan marah

langsung keluar menyelamatkan diri dan lompat tembok menuju kearah timur

yaitu jalan raya, kemudian selanjutnya saksi HENDRIADI dan saksi NEFRI

DEWI YANTI keluar untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIJADI alias DRUM

pada saat melakukan pertolongan terhadap korban MUHAMMAD YOGA masih
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ada detak jantungnya dan terdapat luka pada perut, dan korban RIVAN

HERNANDA dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan usus terburai

keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO serta keterangan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa

keluar dari rumah saksi HENDRIADI, Terdakwa kemudian bertemu dengan

saksi SUJONO dan pada saat itu saksi SUJONO curiga melihat Terdakwa

karena bagian belakang telinga Terdakwa mengeluarkan darah dan akhirnya

saksi SUJONO menanyakan apakah Terdakwa mengetahui peristiwa

pembunuhan dirumah saksi HENDRIADI dan Terdakwa awalnya tidak

mengakui namun akhirnya setelah saksi SUJONO mengaku jika saksi adalah

seorang Polisi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

JOKO PURNOMO bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa mengaku

puas dengan kedua tangannya maslng-masing mengacungkan jari telunjuk dan

jari tengahnya kemudian berganti mengacungkan kedua jempolnya dengan

mengatakan bahwa Terdakwa telah puas membunuh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena

sakit hati selalu dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI padahal Terdakwa

tidak melakukan perbuatan itu yang mana hal tersebut dikuatkan dengan

keterangan ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp, Kj , dan keterangan

ahli SURYO NARMODO , MPsi.. Psikolog yang menyatakan bahwa Terdakwa

pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan gangguan jiwa dan

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa sakit hati yang sudah

dipendam-pendam karena sering dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI

sehingga pada saat Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya maka

Terdakwa melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SURYO NARMODO,

MPsi.,Psikolog bahwa Terdakwa merupakan individu normal, tidak didapatkan

adanya indikasi pathologis yang mengarah pada gangguan kejiwaan, adanya

ketidakstabilan ennosi serta cenderung tertutup dan mudah frustasi. Terdakwa

melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi oleh sisi emosionalnya akibat

dituduh sebagai pencuri karena menyinggung harga dirinya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESI ARISANTI,

saksi NEFRI DEWI YANTI dan keterangan ahli BAMBANG WIDHIATMOKO,

SP.F, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Sdr. MUHAMMAD

YOGA (9 tahun) dan Sdr, RIVAN HERNANDA (11 TAHUN) mengalami iuka 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 ditangani masing-masing oleh dr. C. Bambang

Widhiatmoko.Sp.F Dokter pada Polda Jatim Bidang Kedokteraan dan

Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

. Sdr. MUHAMMAD YOGA,

Kepala; pada pipi kiri depan telinga ditemukan Iuka terbuka, tepi

tidak rala, ujung tajam panjang satu setengah senlimeter

dasar Iuka otot. Dibawah daun telinga kiri ditemukan Iuka

terbuka, tepi rata, ujung tajam. panjang dua centimeter

dasar Iuka lemak,

Dada; pada dada kiri dibawah puting susu ditemukan Iuka

menembus kulit tepi rata ujung tajam dan tumpul

menembus dinding dada memotong tulang lunak iga

keenam dan ketujuh, melukai paru kiri bagian bawah

sepanjang dua sentimeter, rongga dada berisi cairan dan

gumpalan warna merah, pada sisi kiri ditemukan Iuka

terbuka tepi rata ujung tajam dan tumpul panjang dua

koma lima sentimeter. menembus dinding dada

memotong otot seia antara iga menembus otot sekat

rongga dada.

Perut; Pada ulu hati ditemukan tiga buah Iuka terbuka, tepi rata,

ujung tajam masing-masing panjang dua sentimeter, tiga

setengah sentimeter, tiga setengah sentimeter. Luka

pertama mengiris otot dan tepi lengkung 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 hatibagian

tengah ditemukan tiga buah luka tepi rata, panjang

masing-masing tiga koma lima sentimeter, lambung luka
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tembus usus halus dan usus besar luka-luka , rongga

perut berisi cairan dan gumpalan warna merah.

Punggung: pada tengah punggung ditemukan luka terbuka
dengan tepi lajam 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 kedalaman 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 sentimeter. pada sisi dalam lengan atas

ditemukan luka terbuka tepi rata ujung tajam panjang dua

sentimeter satu sentimeter dasar luka otot, Pada sisi

dalam lengan 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 dan paru ke rongga dada, luka

tusuk pada perut yang mengenai hati, lambung, dan usus

menyebabkan perdarahan hebat, luka tusuk pada punggung dan

pinggang, semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas akibat

kekerasan tajam, korban meninggal dunia akibat kekerasan tajam

yang mengenai organ hati dan paru yang menyebabkan

perdarahan hebat.

• Sdr, RIVAN HERNANDA

Perut; Pada ulu hati ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut

bagian bawah tajam dan sudut bagian atas tumpul,

panjang empat koma lima sentimeter, luka menembus
dinding perut, dari luka tampak selaput jala perut dan

usus. Luka menembus bagian tengah hati, menembus

lambung dan pembuluh utama pada perut, ditemukan

cairan dan gumpalan warna 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.
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Luka kedua satu sentimeter dibawah luka pertama

panjang empat koma tiga sentimeter dasar luka belikat.

Luka ketiga, dua sentimeter dibawah luka kedua panjang

tiga koma lima sentimeter. Luka menembus punggung
memotong otot sela antara iga keenam dan ketujuh

menembus paru-paru kiri, menembus tulang rnuda 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 dibawah luka ke empat

panjang tiga koma delapan sentimeter dasar luka tulang

punggung.

Luka keenam, pada punggung kanan tiga sentimeter

dibawah luka kelima. panjang empat sentimeter, luka

menembus punggung, memotong iga kesembilan,

kesepuluh, menembus otot sekat antar rongga badan,

mengenai bagian belakang atas hati, menembus 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 perut dan usus yang menyebabkan

perdarahan hebat, Semua keadaan atau luka-luka tersebut diatas

akibat kekerasan tajam, korban meninggal dunia akibat kekerasan

tajam yang mengenai organ hati, pembuluh nadi utama dan paru

yang menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat

dilihat unsur kekerasan terhadap anak dari perbuatan terdakwa yaitu sengaja

dan dengan rencana menggunakan senjata tajam berupa sangkur yang

Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk melukai, melakukan kekerasan

terhadap korban MUHAMMAD YOGA dan RIVAN HERNANDA sampai

meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

menurut Majelis Hakim unsur menempatkan, membiarkan, melakukan,
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menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan KETIGA Penuntut Umum dan oleh karena

dakwaan KETIGA disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan primer leriebih dahulu dan apabila dakwaan

primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

selanjutnya namun sebaliknya jika dakwaan primer terbukti maka Majelis

Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yang dengan

demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan KETIGA primer

sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) (2) KUHP yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1, Unsur Barang Siapa;

2. Unsur melakukan penganiayaan dengan

rencana terlebih dahulu yang menyebabkan

luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah

dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada dakwaan sebelumnya, maka

untuk tidak melakukan pengulangan yang sifatnya sia-sia maka pertimbangan

hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan sebelumnya akan diambil alih dan

dipergunakan dalam dakwaan ini, sehingga mutatis mutandis unsur barang

siapa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurul hukum ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu

yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka atau dengan

sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap dipersidangan pada hari

Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban

HENDRIADI bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari

informasi apakah Terdakwa pada waktu malam pernah datang ke toko saksi

HENDRIADI oleh karena berdasarkan keterangan satpam dan penjual kopi
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didepan toko saksi mengatakan bahwa ada orang yang datang membobol

genteng toko saksi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIADl dan

keterangan Terdakwa bahwa pada malam itu Terdakwa mengatakan tidak keluar

dan berada di rumah saja;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kedatangan saksi HENDRIADl

bersama dengan temannya ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian

memikirkan kata-kata saksi HENDRIADl hingga larut malam karena merasa

telah dituduh mencuri oleh saksi HENDRIADl dan kemudian oleh karena

merasa direndahkan harga dirinya oleh saksi HENDRIADl maka limbul niat

jahat didalam diri Terdakwa untuk membunuh saksi HENDRIADl dan

keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hasratnya tersebut kemudian

Terdakwa mengambil pedang. sangkur, pisau kecil, dan obeng yang Terdakwa

miliki kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi

HENDRIADl di Perumahan Sambong Permai Blok E-11 Rt.01, Rw. 05, Desa

Sambong Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang dengan menggunakan topi

kerpus. masker agar tidak dikenali oleh orang lain, dan sesampainya di rumah

saksi HENDRIADl sekitar pukul 23,30 Terdakwa masuk kedalam halaman

rumah saksi HENDRIADl dengan cara meloncat tembok karena pada saat itu

pintu pagar rumah saksi HENDRIADl dalam keadaan terkunci dan selanjulnya

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang Terdakwa bawa di depan

pintu dapur, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat sebilah

sabit diatas tembok dan kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil, pedang dan obeng yang Terdakwa bawa dari

rumah sambil menuju ke depan jendela, kemudian Terdakwa membuka jendela

dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela tersebut , dan setelah

itu Terdakwa masuk dan membuka pintu dari dalam kemudian Terdakwa

masuk menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa,

pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi HENDRIADl

Terdakwa melihat istri saksi HENDRIADl yaitu DELTA FITRIANI keluar dari

dalam kamar dan kemudian terdakwa langsung menusukan sangkur yang

Terdakwa bawa kearah perut korban DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali dan

mendorong tubuh korban DELTA FITRIANI kebelakang hingga akhirnya
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terjatuh, dan selanjutnya setelah korban DELTA FITRIANI terjatuh anak-anak

saksi HENDRIADI yaitu MUHAMMAD YOGA dan RIVAN HERNANDA yang

tengah tidur di ruang TV depan berteriak oleh karena tenakan tersebut

kemudian Terdakwa menusukkan kembali sangkurnya kearah perut RIVAN

HERNANDA sebanyak 1 kali demikian juga Terdakwa menusukan sangkurnya

kerah perut MUHAMMAD YOGA sebanyak 1 kali hingga mengeiuarkan darah

dan mendorong tubuh keduanya hingga jatuh jatuh ke lantai dan ketika kedua

anak tersebut terjatuh Terdakwa kembali menusukan sangkurnya kearah perut

kedua anak tersebut masing-masing sebanyak 1 kaii tusukkan, oleh karena hal

tersebut korban DELTA FITRIANI kemudian terbangun lagi dan berusaha

keluar dari kamar namun tangan korban DELTA FITRIANI dipegang oleh

Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat

tangan korban DELTA FITRIANI, kemudian berdasarkan keterangan saksi

HENDRIADI beberapa saat setelah itu saksi HENDRIADI mendengar suara

gaduh kemudian keluar dari kamar tidur dan setelah saksi HENDRIADI melihat

keadaan korban kemudian Terdakwa langsung menusukan sangkurnya kearah

rusuk saksi HENDRIADI sebanyak 5 kali, dan kemudian terjadi perkelahian

antara Terdakwa dengan saksi HENDRIADI dan dalam perkelahian tersebut

leher Terdakwa berhasil digigit oleh saksi HENDRIADI hingga berdarah,

kemudian Terdakwa dengan menggunakan sangkurnya menusuk kearah

punggung saksi HENDRIADI sebanyak 11 kali sehingga menimbulkan suara

gaduh yang mana suara gaduh tersebut terdengar oleh saksi NEFRI DEWI

YANTI dan saksi DESI ARISANTI yang pada saat itu sedang tidur dikamar

belakang, dan selanjutnya karena merasa curiga kemudian saksi NEFRI DEWI

YANTI keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu dan menyalakan

lampu ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi

HENDRIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi DESI ARISANTI, saksi NEFRI

DEWI YANTI dan saksi HENDRIADI setelah Terdakwa dikenali kemudian

Terdakwa dengan tatapan marah langsung keluar dan lompat pagar menuju

jalan raya, kemudian selanjutnya saksi HENDRIADI dan saksi NEFRI DEWI

YANTI keluar untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan saksi

JOKO PURNOMO serta keterangan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa

keluar dari rumah saksi HENDRIADI, sesampainya di Jalan raya Abdul
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Rahman Saleh Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi SUJONO dan pada

saat itu saksi SUJONO curiga melihat Terdakwa karena bagian belakang

telinga Terdakwa mengeluarkan darah dan akhirnya saksi SUJONO

menanyakan apakah Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan dirumah

saksi HENDRIAD! dan Terdakwa awalnya tidak mengakui namun akhirnya

setelah saksi SUJONO mengaku jika saksi adalah seorang Polisi akhirnya

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

JOKO PURNOMO bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa mengaku

puas dengan kedua tangannya masing-masing mengacungkan jari telunjuk dan

jari tengahnya kemudian berganti mengacungkan kedua jempolnya dengan

mengatakan bahwa Terdakwa telah puas membunuh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan

keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena

sakit hati selalu dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI padahal Terdakwa

tidak melakukan perbuatan itu yang mana hal tersebut dikuatkan dengan

keterangan ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp, Kj , dan keterangan

ahli SURYO NARMODO , MPsi., Psikolog yang menyatakan bahwa Terdakwa

pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan gangguan jiwa dan

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa sakit hati yang sudah

dipendam-pendam karena sering dituduh mencuri oleh keluarga HENDRIADI

sehingga pada saat Terdakwa tidak dapat mengkontrol emosinya maka

Terdakwa melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SURYO NARMODO,

MPsi..Psikolog bahwa Terdakwa merupakan individu normal, tidak didapatkan

adanya indikasi pathologis yang mengarah pada gangguan kejiwaan, adanya

ketidakstabilan emosi serta cenderung tertutup dan mudah frustasi. Terdakwa

melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi oleh sisi emosionalnya akibat

dituduh sebagai pencuri karena menyinggung harga dirinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESl ARISANTI,

saksi NEFRI DEWI YANTI dan keterangan ahli dr. BAMBANG SUNYOTO,

Sp.B, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. HENDRIADI (korban)

mengalami luka berat sebagaimana surat visum et Repertum dengan Nomor;

371/5498/415.44/V/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda
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tangani oleh dr. C Bambang Sunyoto,SpB 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 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 senlimeter kali satu sentimeter

sedalam otot.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BAMBANG

SUNYOTO, Sp.B saksi HENDRIADI dapat terselamatkan dikarenakan luka

akibat tusukan tersebut belum sampai organ vital yang terkena syarafnya saja

bukan pembuiuh darah namun walaupun terkena syaraf tetap menimbulkan

rasa nyeri berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat

dilihat unsur penganiayaan dari perbuatan Terdakwa yaitu sengaja dan dengan

rencana menggunakan senjata tajam berupa sangkur yang Terdakwa bawa dari

rumah Terdakwa untuk melukai korban HENDRIADI sehingga mengalami luka

yang menyebabkan saksi harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama

dan sampai saat .Ini masih merasakan sakit sehingga mengganggu aktivitasnya

seharl-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan dengan rencana

terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan KEEMPAT Penuntut Umum dan oleh karena

dakwaan KEEMPAT disusun dalam bentuk tunggal, yang dengan demikian

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEEMPAT sebagaimana
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diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Rl Nomor 12 Tahun

1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai.membawa,

mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam mi!iknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan

dan dinyatakan terbukti pada dakwaan sebelumnya, maka untuk tidak

melakukan pengulangan yang sitatnya sia-sia maka pertimbangan hukum unsur

barangsiapa dalam dakwaan sebelumnya akan diambil alih dan dipergunakan

dalam dakwaan ini, sehingga mutatis mutandis unsur Barang Siapa Inaruslah

dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiiknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu

senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hah

Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban

HENDRIADI bersama temannya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari

informasi apakah Terdakwa pada waktu malam pernah datang ke toko saksi

HENDRIADI oleh karena berdasarkan keterangan satpam dan penjual kopi

didepan toko saksi mengatakan bahwa ada orang yang datang membobol

genteng toko saksi pada malam hah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIADI dan

keterangan Terdakwa bahwa pada malam itu Terdakwa mengatakan tidak keluar

dan berada di rumah saja;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kedatangan saksi HENDRIADI

bersama dengan temannya ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian

memikirkan kata-kata saksi HENDRIADI hingga larut malam karena merasa

telah dituduh mencuri oleh saksi HENDRIADI dan kemudian oleh karena

merasa direndahkan harga dihnya oleh saksi HENDRIADI maka timbul niat
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jahat didalam diri Terdakwa untuk membunuh saksi HENDRIADI dan

keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hasratnya tersebut kemudian

terdakwa mengambil pedang, sangkur, pisau kecil, dan obeng yang Terdakwa

miliki kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi

HENDRIADI di Perumatian Sambong Permai Biok E-11 Rt. 01, Rw, 05, Desa

Sambong Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang dengan menggunakan topi

kerpus, masker agar tidak dikenali oleh orang lain, dan sesampainya di rumah

saksi HENDRIADI sekitar pukul 23,30 Terdakwa masuk kedalam halaman

rumah saksi HENDRIADI dengan cara meloncat tembok karena pada saat itu

pintu pagar rumah saksi HENDRIADI dalam keadaan terkunci dan selanjutnya

Terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan tas yang Terdakwa bawa di depan

pintu dapur, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat sebiiah

sabit diatas tembok dan kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa

mengambil sangkur, pisau kecil. pedang dan obeng yang Terdakwa bawa dari

rumah sambil menuju ke depan jendela, kemudian Terdakwa membuka jendela

dengan menggunakkan obeng untuk mencongkel jendela tersebut, dan setelah

itu Terdakwa masuk dan membuka pintu dari dalam kemudian Terdakwa

masuk menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa,

pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi HENDRIADI

Terdakwa melihat istri saksi HENDRIADI yaitu DELTA FITRIANI keluar dari

dalam kamar dan kemudian terdakwa langsung menusukan sangkur yang

Terdakwa bawa kearah perut korban DELTA FITRIANI sebanyak 5 kali dan

mendorong tubuh korban DELTA FITRIANI kebelakang hingga akhirnya

terjatuh. dan selanjutnya setelah korban DELTA FITRIANI terjatuh anak-anak

saksi HENDRIADI yaitu MUHAMMAD YOGA dan RIVAN HERNANDA yang

tengah tidur di ruang TV depan berteriak oleh karena teriakan tersebut

kemudian terdakwa menusukan kembali sangkurnya kearah perut RIVAN

HERNANADA sebanyak 1 kali demikian juga Terdakwa menusukan

sangkurnya kerah perut MUHAMMAD YOGA sebanyak 1 kali hingga

mengeluarkan darah dan mendorong tubuh keduanya hingga jatuh jatuh ke

lantai dan ketika kedua anak tersebut terjatuh Terdakwa kembali menusukan

sangkurnya kearah perut kedua anak tersebut masing-masing sebanyak 1 kali

tusukkan, oleh karena hal tersebut korban DELTA FITRIANI kemudian
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terbangun lagi dan berusaha keluar dari kamar namun tangan korban DELTA

FITRIANI dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan

menggunakan sangkur menyayat tangan korban DELTA FITRIANI, kemudian

berdasarkan kelerangan saksi HENDRIADI beberapa saat setelah itu saksi

HENDRIADI mendengar suara gaduh kemudian keluar dari kamar lidur dan

setelah saksi HENDRIADI melihat keadaan korban kemudian Terdakwa

langsung menusukkan sangkurnya kearah rusuk saksi HENDRIADI sebanyak 5

kali, dan kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi

HENDRIADI dan dalam perkelahian tersebut leher Terdakwa berhasil digigit

oleh saksi HENDRIADI hingga berdarah, kemudian Terdakwa dengan

menggunakan sangkurnya menusuk kearah punggung saksi HENDRIADI

sebanyak 11 kaii sehingga menimbulkan suara gaduh yang mana suara gaduh

tersebut terdengar oleh saksi NEFRI DEWI YANTI dan saksi DESI ARISANTI

yang pada saat itu sedang tidur dikamar belakang, dan selanjutnya karena

merasa curiga kemudian saksi NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamarnya dan

menuju ke ruang tamu dan menyalakan lampu ruang tamu dan melihat

Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi HENDRIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pisau

sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban serta pedang dan

pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa beli di Batu Malang

pada tahun 2012 dan Terdakwa memiliki alat-alat tersebut tanpa ijin dari pihak

yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dilihat

bahwa Terdakwa memiliki, dan membawa senjata berupa sangkur, pisau kecil

dan pedang yang di gunakkan sebagai alat untuk menusuk korban DELTA

FITRIANI, RIVAN HERNANDA. MUHAMMAD YOGA dan saksi HENDRIADI

tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa

telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 04 Mei 2015, yang

setelah dicermati secara seksama, pada pokoknya sebagai berikut:

• Apakah dalam hal perbuatan Terdakwa terdapat unsur kesengajaan

berkaitan dengan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa paparkan

bahwa arti dari "dengan sengaja" baik menurut SIMONS,
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LAMINTANG, maupun Memone van Toelichting (MvT). menyalakan

bahwa; untuk menentukan ada atau tidaknya "unsure dengan

sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya kehendak

(dikehendaki) pada pelaku serta adanya pengelahuan (diketahui)

pada pelaku, sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2)

KUHP, oleh R. SOESILO, dilafsirkan bahwa sama halnya dengan

noodweer maka dalam noodweer exces haruslah ada serangan

sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu,

Pelampauan batas mana oleh undang-undang diisyaratkan ; asal saja

disebabkan karena perasaan terguncang hebat yang timbul lantaran

serangan itu. Perasaan terguncang hebat misalnya jengkel atau

marah sekali yang biasa disebut dengan "mata gelap", atau emosi

sehingga sulit untuk mengendalikan diri;

• mohon Yang Mulia berkenan memberikan putusan yang seadilnya

demi tegaknya hukum dan keadilan dengan memberikan keringanan

hukuman pada diri Terdakwa, mengingat:

• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

• Terdakwa belum pernah dihukum;

• Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum

Terdakwa mengenai kesengajaan yang dimaksud tersebut menurut Majelis

adalah tidak tepat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas unsur

kesengajaan dari perbuatan Terdakwa telah terbukti yaitu Terdakwa sengaja

dan dengan rencana yang matang mengambil sangkur yang Terdakwa taruh

didalam tas yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan menusukkan

beberapa kali kea rah korban DELTA FITRIANI, MUHAMMAD YOGA, RIVAN

HERNANDA, dan saksi HENDRIADI sehingga melukai bagian organ vital

korban sehingga korban DELTA FITRIANI, MUHAMMAD YOGA dan RIVAN

HERNANDA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan/Pledoi Penasehat

Hukum Terdakwa pada pom pertama dikesampingkan;

Diicfaimtfi

Kepamleraan Mankaman Agung RepuOlik Indonasia be'usana unliik seWu•noncunhimkan mliynw pah'ighri aan akiiialsebayaiDmilni Hfi'ilnvn Ayung onliiyn:iar' pciWifc ImnsDarnnn da" n»in«a6/Was iielak'tatiumi Itntg.-,/ jip/sawi '
Da/a/n hntAnda nwouniukan rnfo^ms.'H yaitgiKfmtial iiadt* stlnsH" inforiuAsi v^ng ada nan^u" Ce'i"" hnfrtii I'utiwigi Ktijianite>aHi< K4nfikinn,iii Rlmtfliihi'
Email kepaniiaman^mafikamaliaywig.goid u^lr.n-,^r, BA

Tel/i 021-384 3348 (Bxl318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan poin kedua Penasehat Hukum

Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saki menyatakan bahwa Terdakwa

melakukan pembunuhan terhadap keluarga HENDRIADI secara sadar dan

Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu, dan Terdakwa melakukan

pembunuhan tersebut sangat keji dan tidak manusiawi diluar batas

kemanusiaan walupun perbuatan yang Terdakwa lakukan didasari karena rasa

bend dan sakit halt terhadap saksi HENDRIADI namun perbuatan tersebut

Terdakwa lampiaskan secara sengaja dan membabi buta keseluruh keluarga

saksi HENDRIADI terutama kepada anak-anak saksi HENDRIADI yang

notabene tidak mengetahui persoalan orang tua mereka dengan Terdakwa.

Terdakwa juga tidak memiliki rasa penyesalan setelah melakukan perbuatan

tersebut yang mana berdasarkan keterangan saksi JOKO PURNOMO dan juga

keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut

Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sangat puas sambil mengacungkan

kedua jempolnya keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. R, SURYO

NARMODO.MP.Si. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa

merupakan individu yang normal, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

karena ketidakstabilan emosi serta cenderung tertutup dan mudah frustasi

sehingga memunculkan sifat agresif yang perlu diwaspadai meskipun dalam

keadaan normal, dan sifat agresif ini merupakan sifat bawaan dari diri Terdakwa

yang sulit di rubah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga tidak dapat

menunjukkan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh keluar dari hati

Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis

Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga pledoi

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa poin ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama

dan Kedua dan Ketiga dan Keempat Penuntut Umum telah terpenuhi. maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesaiahan Terdakwa sebagaimana yang

didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga dan Keempat telah
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terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan

terdakwa dan barang bukti yang diajukan daiam persidangan telah pula

menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa. maka Majelis

berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

balk sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana maka biaya dibebankan kepada Negara :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1 (satu) buah tas warna hitam ;

1 (satu) buah sangkur;

1 ( satu) buah sarung sangkur warna hitam;

1 (satu) buah obeng;

1 (satu) buah pedang;

1 (satu) buah pisau kecil;

1 (satu) buah sabit;

1 (satu) buah masker warna hitam;

1 (satu) buah topi kerpus;

1 (satu) buah jaket warna hitam;

1 (satu) buah celana levis 501 warna hitam ada bercak darah;

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

1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak

kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti

tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

• 1 (satu) buah jarik bercak darah;

• 1 (satu) buah kaos putih motif jam gadang;

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

1 (satu) buah celana warna coklat:

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

1 (satu) buah selimut warna 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 celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah;

1 (satu) buah BH warna putih terdapat bercak darah;

1 (satu) buah bantal tanpa sarung;

1 (satu) buah guling sarung warna orange terdapat bercak darah;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

1 (satu) buah grendel;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik keluarga saksi

HENDRIADI, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan ;

• Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang/pihak lain terutama

keluarga korban ;

• Perbuatan Terdakwa telah memberikan duka yang mendalam bagi

keluarga korban;

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan vang meringankan :

• Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan. baik keadilan

masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Undang-

Undang Rl No. 35 Tahun 2014, Pasal 353 Ayal (1) (2) KUHP, Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Darurat Rl Nomor 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981

Kepanileiiai' M3l}l<rimah Agiiry /ncJoriesia ImniSHim tmtnk selfhi 'm,ncnnlun<ktin inliyniHtii knv rfaii nhful sefiags- fwuinic »("iirftii„ii t/Hhknmnli Aijii'kj imiiii pHiay^nn'i piilM. (Mi' rt*iOT(aOt'/fws 'iiiig.y pe:>nlihii
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Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRATAMA BIN ZULKARNAEN tetah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pembunuhan berencana, dan melakukan kekerasan terhadap anak

yang mengakibatkan korban meninggai, dan penganiayaan

berencana, dan tanpa hak membawa senjata tajam";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 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 warna hitam yang terdapat darah;

• 1 ( satu) buah sarung sangkur warna hitam:

• 1 (satu) buah obeng pegangan warna biru:

• 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya warna hitam ;

• 1 (satu) buah pisau kecil pegangan warna merah;

• 1 (satu) buah sabit pegangan kayu;

• 1 (satu) buah masker warna hitam;

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

• 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam;

• 1 (satu) buah celana levis 501 warna hitam ada bercak darah;

• 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker ada bercak

darah;

• 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah jarlk warna coklat terdapat bercak darah;

DrscMifTW^'
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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 celana kaos warna kuning;

1 (satu) buah celana warna coklat:

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

1 (satu) buah selimut warna putih terdapat bercak darah;

1 (satu) buah daster warna kuning terdapat bercak darah yang bagian

depan robek;

1 (satu) buah kasur iipat tipis/ alas tidur warna hijau terdapat bercak

darah;

1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah;

1 (satu) buah BH warna putih terdapat bercak darah;

1 (satu) buah bantal tanpa sarung;

1 (satu) buah guling sarung warna orange terdapat bercak darah;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

1 (satu) buah grendel;

Dikembalikan kepada sdr. HENDRIADI;

4. Menetapkan blaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat .tanggat 15 Mei 2015 oleh Kami 1

PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, WAHYU

KUSUMANINGRUM, SH.,MHum. dan AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH.,MH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Senin, tanggal 18 Mei 2015 daiam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh

SUSILA DWI RIANTO, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

MUHAMMAD ANDY, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

D'sdaimei
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Jombang serta diliadin piila oleh Terdakwa didampingi oleh Penasiliat

Hukumriya.

Hakiin Anggota. I lakin-i Ketua Maiol'S.

TTD 1TD

WAHYU KUSUMANINGRUM, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.,M.H

TTD

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH.,MH

Panitera Pengganti.

TTD

SUSILA DWI RIANTO, SH.


