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FUTUSAN
Nomor ; 359 / PID / 2011 / PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG WAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkgn putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

MUHAMMAD BUSTAM AS, S.PI Als. ANDI MAMMA

Parepare.

.' f / X'
i'. :'

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

37 Tahun /12 Pebruari 1974

Laki - Laki

Indonesia

Jl. Lamanggara DesaAna Banua, Kecamatan Ana Banua
Kabupaten Wajo

Islam

Honorer DKP Kab. Wajo

S.I.

A g a m a

akwa ditahan oleh;

, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai
i/tanggal 07 April 2011

erpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal
08 April 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 ;

• Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan

Parepare, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;~

• Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 13 Juni 2011
sampai dengan 02 Juli 2011

• Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan Parepare,
sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan rutan
Parepare sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan 20 September 2011;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tahanan
Rutan Parepare , sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal
20 0ktober2011 ;

Perpanjangan
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• Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tahanan

Rutan Parepare, sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dehg^njanggal

02 Desember2011 ;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tahanan

Rutan Parepare, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tangga!

31 Januari 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Saharudin, SH. berdasarkan

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare No.

36/Pen.Pid/2011/PN. Parepare ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

!^j^|;^tapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Desember

^omor; 368 / PEN. MAJ / 2011 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis

ik rfi bntuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding
Ncftenetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.368 / PP / 2011 /

PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan

membantu Majelis Hakim ; —

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare

Nomor: Reg. Perk : PDM- / Barru / 03 / 2011, taaggal Maret 2011, sebagai

berikut;

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Terdakwa
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Terdakwa Muhammad Bustam AS.S.Pi als.Andi Mamma;-",paj^a .hari Jurriat

tangga! 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam buian Maret 2011 bertempat di JIn.Andi Mangkau Kelurahan

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain yakni korban Andi Ondong yang dilakukan terdakwa dengan

cara

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang

tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebeium berangkat ke rumah korban

te^bih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang

kiri dengan maksud jika terdakwa bertemu korban dan korban masih

:an persoalan emas yang dituduhkan kepada terdakwa yang

a maka terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00

dakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dan

tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita, terdakwa langsung ke Jalan Andi

Mangkau dan setibanya di rumah korban, terdakwa bertemu dengan saksi Aco

yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara

sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dan saksi ACO kemball

ke kolong rumah korban {lantai bawah ) berbicara / bercerita sebentar kemudian

saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat Jumat namun

terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sambil nonton TV.

Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak " " IKOGA ACO " ( kaukah itu

Aco) "yang kemudian dijawab oleh tersangka lYA MAMMA"(saya Mamma)".

Lalu korban memanggil terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang

rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna

/

coklat....
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coklat. Setelah korban melihat terdakwa naik tangga, korbai|.-pun' iriasuk ke

rumah yang diikuti terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban

yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAr( Kenapa

kamu ke sini ), lalu dijawab terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA

BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan

f kepada terdakwa " kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku!

). Mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa langsung menjawab dengan

emosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yang ambil, jangan ungkit

lagi masatab itu karena itu sudah diseiesaikan secara keketuargaan

I . korban mengatakan " BELLE-BELLE ASU MEKO IKO " lalu korban

^ng muka terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka terdakwa

jrdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban latu

adik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali , korban

lari ke arah kamar lalu dikejar oleh terdakwa yang kemudian ditikam

lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban

terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, terdakwa

menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa

masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan

menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu terdakwa membuka seluruh

pakaian korban, seianjutnya terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di

ruang dapur lalu terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian

terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan

mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk

membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental.

Setelah terdakwa menganggap sudah bersih, seianjutnya terdakwa turun ke

lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu terdakwa membawa

handuk ....
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i!;;|handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korbah,.y;^ng tojuannya

agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjub^ya terdakwa

membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu

terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lag)

membersihkan ruangan agar betul-betui bersih, kemudian air bekas bilasan

dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.

Selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambtl

handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi

dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil

^awa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, terdakwa

^ertemu dengan Ik.ACO yang oleh Ik.ACO terdakwa ditawari makan

akwa menolaknya

-kira jam 14.50 wita, terdakwa kembali masuk ke rumah korban

intu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.

Beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum the

yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-

kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci

semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa lalu

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan urnum

menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke

Kabupaten Wajo ;

Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa kemudian mencari mobil untuk

dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau

meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa mencari karung.

Setelah ....
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Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, terdakwa |etgpjMtnya,

mendatangi saksi JUMEDI untuk meminjam sepeda motor Yamaha -Vega

No.PoLDD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju Parepare sekitar

jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, terdakwa singgah

membeli tali rapia di sebuah warung ; •

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di

Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jaian Andi

Makkasau kemudian sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala

menghadap keluar, lalu terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di

bawah sadel motor dan tali rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu

belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam

|akwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit

lalu terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di

[. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke

{g dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga

perutTsedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung

karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali

rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, terdakwa kemudian membawa

mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada

kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut terdakwa

letakkan di dekat kamar mandi lalu terdakwa naik kembali ke rumah untuk

membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah

bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digurtfkan korban dikumpulkan

lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, terdakwa

membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol

dekat pasarikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

kembali...
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kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai 1^e motor lalu

terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selaiu jatuh hingga ketiga

kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat

korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar

kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lag! dan meminta bantuan kepada

beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu

mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu terdakwa kembali ke rurnah

; korban, lalu terdakwa naik ke atas rumah mencarl pisau dan saat itu terdakwa

mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu

^tei^kwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban,

lya terdakwa mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni

ima dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih

ira melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali

c-tidaknya lebih dari satu kali hingga badan dan pinggang terputus,

kemudian terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara

menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri

dengan cara yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong lengan kiri dengan

cara menyat kulitnya secar melingkar hingga tulangnya kelihatana lalu ditebas

sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang

sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga

kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu

dimasukkan ke dalam karung. potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke

dalam karung satunya sementara potongan kepala. kaki dantangan dimasukkan

ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa membawa potongan badan korban

tersebut ke motor setelah terlebih dahulu terdakwa mengambil sabun rinso dalam

kamar. . .

dahuJ
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kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar terhpaj: terdakwa

memotong-motong mayat korban lalu terdakwa menyirami air. Selahjutnya

potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu terdakwa membawa

potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa

Kaiola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi

setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu

juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjanan setelah

meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu terdakwa

menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09,00

wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo. Selanjutnya

kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong

melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa

or di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada

mg plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu terdakwa sempat

entar. Setelah motor selesal dicuci, terdakwa kemudian membawa motor

ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di seiokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan

motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone

milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa mau

ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka

sehingga terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar

Rp.400000 ( empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa menumpang angkot

ke Sidrap membawa kantongan yang berisi potongan'kepala korban. Sesampai

^ di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepala
korban di tempat sampah selanjutnya terdkaw rnelanjutkan perjalanan ke

Soppeng menggunakan angkutan umum ;

Bahwa ....
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Bahwa maksud terdakwa melakukan pemotongan terhad^p korban

menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda

adalah agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau
orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu

terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor ; 002/DVI/III/2011/SULSEL

tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr.Denny

'^5-^ ^ Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas ) dan AKP
M.SH.MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim

|iRegional Timur Indonesia) yang memeriksa :
igan kepala manusia

)ngan badan (dada dan perut)

)otongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan

1. Identifikasi primer

Perbandmgan ondontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang
diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699
oleh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi) gigi 7 kanan bawah (
molar 2 / geraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi mayat ( post
mortem/ telah meninggal), terdapat missing ante mordem ( dicabut sewaktu
hidup )gigi 7 kanan bawah (molar 2/ geraham belakang )

2. identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem ( sewaktu
masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun,
aiamat JL.Andi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepala tersebut
di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik anatomis
wajah, yaitu . (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-
Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathlon dan dua titik interpupil.
Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:

Nama'...
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Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin ; Perempuan

Tanggai lahir : 31 Desember 1952

Umur : 58 tahun

'Yy'--

. • r-

Alamat : Ji.Andi Mangkau No.17 B/ Beiakang Bank Danamon
Parepare.

Setanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi post
mortem ) daerah leher dengan beberapa trauma tajam ( post mortem )

pada leher beiakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka
iris leher beiakang : 4 cm X2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan :
4 cm X0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat.

b. Potongan badan ( tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut ).
terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi post mortem ) daerah
kepala. kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah

rut. Terdapat 4 ( empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 f

diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan ( di bawah putting
menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan

ig).Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting : 2 cm
cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X0,5 cm, (3) dada kiri

i§wah putting 2 cm X0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X0,5
cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung ).

c. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong
( mutilasi post mortem ) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri.-

d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara

potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu

manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin

perempuan, umur 58 tahun.

e. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang
mengenai jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

dalam Pasai 340 KUH Pidana ";

SUBSIDIAIR

Terdakwa Muhammad Bustam AS.S.Pi als.Andi Mamma, pada hah Jumat

tanggai...



11 /

C.'

tangga! 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak4idakrty^pad¥
waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di JIn.Andi Mangl^ Kelurahan
Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Parepare, dengan sengaja merampas nyawa orang fain yakni korban yang

bernama Andi Ondong dengan cara ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa

sedang menonton TV di rumah korban lantai bawah . korban yang berada di atas

rumah berteriak " " IKOGA AGO " ( kaukah itu Aco) " yang kemudian dijawab

oleh tersangka "lYA MAMMA"( saya Mamma )". Lalu korban memanggil

naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban

^^epan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban

»kwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti terdakwa

ii dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi

igatakan " MAGAI MULAOMAI ( Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab

terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin

padinya" namun korban langsung mengatakan kepada terdakwa " kamu yang

ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban

tersebut terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang

tinggi" bukan saya yang ambil. jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah

diselesaikan secara kekeluargaan ", kemudian korban mengatakan " BELLE-

BELLE ASU MEKO IKO " lalu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak

satu kali lalu meludahi muka terdakwa membuat terdakwa emosi dan berdiri

serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada

korban sebanyak satu kali , korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh

terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban

masih...
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masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah ^ojbato sudaH,;' .

tidak bergerak lagi, terdakwa menggeser mayat korban dengan rti^oarik

kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering

menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu

terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa pergi mengambll 3

lembar kain lap di ruang dapur lalu terdakwa melap bercak darah yang ada di

lantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik

berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember

berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang

sudah mengental. Setelah terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya

terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu

lembawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban

agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya

tefc^^te nbuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang
ferdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan

ke?fif5i1mgi membersihkan ruangan agar betul-betut bersih, kemudian air bekas

bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.

Selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas talu mengambil

handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitarjam 14.30terdakwa keluar melatui pintu samping dekat tetevisi dan

turun melalui tangga depan rumah lalu meninggaikan rumah korban sambil

membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari torong rumah, terdakwa

kembali bertemu dengan Ik.ACO yang oleh ik.ACO''terdakwa ditawari makan

namun terdakwa menolaknya ;

Kira-kira jam 14.50 wita. terdakwa kembali masuk ke rumah korban

melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.

Beberapa ....
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Beberapa seat terdakwa termenung di dalam lumah korban sarnbi^minum the r

yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah kqrban kira-

kira jam 17.00 wita melatui pintu samping dengan tedebih dahulu mengunci

semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa lalu

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan umum

menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke

Kabupaten Wajo

Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai

mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau

memlnjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karung.

fefendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, terdakwa lalu
saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega

301 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju Parepare sekitar

ita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, terdakwa singgah

i tali rapia di sebuah warung ;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di

Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi

Makkasau kemudian sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala

menghadap keluar, lalu terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di

bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu

belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di daiam

rumah, terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melillt

leher korban lalu terdakwa membersihkan lag! darah yang maslh tercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke

dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga

perut • . ..
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perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hing^a k^dua fjung
' 'S; " • ' •

karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menQgunak^n tali

rapla. Setelah semua mayat korban tertutupi, terdakwa kernudiari'̂ ^mernbawa

mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada

kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut terdakwa

letakkan di dekat kamar mandl lalu terdakwa naik kembali ke rumah untuk

membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah

bersih semua, kain lap. handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan

lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekltar jam 03.20 wita, terdakwa

membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol

dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu
\\ .

t%n^angkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga
S i

ang dipakai terdakwa jatuh ke selokan ;

jam 04.00 wita terdakwa mulal panik lalu menyeret kembali mayat

korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar

kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada

beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu

mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah

korban, lalu terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu terdakwa

mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring. lalu

terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban,

lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama

dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara

melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan

pinggang terputus. kemudian terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah

kanan,. .
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kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali ^Ingga tterpoiong

kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya terdal^a ^mernQting

lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secar meiingkar hingga tulangnya

kelihatana lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan

kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti

terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus.

Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan plnggang sampai

paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki

dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa membawa

potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu terdakwa

mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke

lanj^^^^ tempat terdakwa memotong-motong mayat korban lalu terdakwa
ry.SeIanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor

tdf^i^a^^bawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo.
' T

-• riyDesa Kalola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban

di salTnWlrigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di

sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam

perjanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak,

lalu terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki

sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo.

Selanjutnya terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2

buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan,

selanjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan

saat itu terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci. terdakwa

kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak

saat....
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saat jatuh di selokan ; —

• ,i
•4''

Setelah motor selesai diperbaiki, terdakwa kemudian rn^gfembalikan

motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone

milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa mau

ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka

sehingga terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar

Rp.400000 ( empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa menumpang angkot

ke Sidrap membawa kantongan yang berisi potongan kepala korban. Sesampai

di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepala

korban di tempat sampah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke

li^enggunakan angkutan umum ;

maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban

rapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda

'perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga alau

mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu

terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. korban ANDI ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/II1/2011/SULSEL

tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr.Denny

Matius ( Dokter bagian Forensik Fakuitas Kedokteran Unhas ) dan AKP.

dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim

Identification Regional Timur Indonesia ) yang memeriksa :

1. Satu potongan kepala manusia

2. Satu potongan badan {dada dan perut)

3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan :

1.Identifikasi
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1. Identifikasi primer

Perbandingan ondontogram ( data gigi ) ante mortem ( s^w^ktu hicjug
yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare NorfiotJtartu :

14699 oleh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi ) gigi 7 kanan

bawah ( molar 2 / geraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi

mayat ( post mortem/ telah meninggal), terdapat missing ante mordem (

dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah ( molar 21 geraham belakang )

2. Identifikasi sekunder

Teknis superlmposisi dengan membandingkan foto ante mortem ( sewaktu

masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun.

alamat JL.Andi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepala tersebut

dl atas, didapatkan hasii ; kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik anatomis

wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-

ijfciasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil.
iUeridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:

: Andi Ondong

lamin : Perempuan

fal lahir : 31 Desember 1952

^^^nur ; 58 tahun

Alamat : JLAndi Mangkau No.17B/BeIakang Bank

Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasii pemeriksaan medis forensic didapatkan :

a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi

post mortem ) daerah leher dengan beberapa trauma tajam ( post

mortem ) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran

luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada

kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam

tampak pucat.

b. Potongan badan ( tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut ),

terdapat trauma tajam yang memotong ( mtJtllasi post mortem ) daerah

kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah

perut. Terdapat 4 ( empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (

satu ) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting

susu ) menembus dan mengenai;jantung { ventrikel dextra I bilik

kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk: (1) dada kiri alas

putting •...
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putting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kin samping kiri putting ; 2 cm X 0,5

cm, (3) dada kiri bawah putting 2cm X0,5 cm. (4) da^a icanan bawah
putting 2 cm X 0,5 cm ( menembus rongga dada Sstr-mehgenai
jantung).

c. Potongan perut dan panggul: terdapat trauma tajam yang memotong (

mutilasi post mortem ) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri.

d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan

antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga

dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu

individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis

kelamin perempuan, umur 58 tahun.

e. Sebab kematian adalah iuka tusuk pada daerah dada kanan yang

mengenai jantung.

uatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

• \0B38 KUH Pidana;

lOfAIR

^^S=^rdakwa Muhammad Bustam AS,S.Pi als.Andi Mamma, pada hah Jumat

tanggai 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di JIn.Andi Mangkau Kelurahan

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Parepare, dengan sengaja metakukan penganiayaan yang direncanakan

terlebih dahulu mengakibatkan kematian korban yang bernama Andi Ondong

dengan cara

Terdakwa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat
A* •

ke rumah korban terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan

dipinggang sebelah kiri dengan maksud jika terdakwa bertemu korban dan

korban masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada terdakwa

yang mencurinya maka terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam

09.00 Wita ....
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09.00 wita, terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan

umum dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita. terdakwa langsung ke Jalan

Andi Mangkau dan dan setibanya di rumah korban, terdakwa beltemirdengan

saksi Ago yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sernpat

berbicara sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dan saksi AGO

kembali ke kolong rumah korban ( lantai bawah ) berbicara I bercerita sebentar

kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat Jumat

namun terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sarnbil

nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak " " IKOGA ACO " (

kai^h itu Aco) " yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA MAMMA"( saya

mma^". Lalu korban memanggil terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga
Turtiah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian

1
coklat. Setelah korban melihat terdakwa naik tangga, korban pun

*e rumah yang diikuti terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah

itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAi (

Kenapa kamu ke sini ), lalu dijawab terdakwa " saya mau ketemu dengan

PETTA BUSTAM, mauka pinjam mestn padinya" namun korban langsung

mengatakan kepada terdakwa " kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan

emasku !). Mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa langsung menjawab

I V dengan emosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yang ambil, jangan

ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan

•fr _••• kemudian korban mengatakan " BELLE-BELLE ASU MEKO IKO " lalu korban

menempeleng muka terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka terdakwa

i membuat terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu

mencabut badlk dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali , korban

lalu lari ke arah kamar latu dikejar oleh terdakwa yang kemudian ditikam lagi

pada ....
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pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari^^ hingga. korbaj^.

terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak\lagj, ferdakwa

menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa

masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahii pakaian dan

menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu terdakwa membuka seluruh

pakaian korban, lalu terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur

lalu terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian terdakwa masuk

ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ernber

tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan

darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah terdakwa

sudah bersih, selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah

anduk yang sedang dijemur, lalu terdakwa membawa handuk

(ntai atas guna dllilitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah

Tnyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya terdakwa membuang air

bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu terdakwa mengisi

kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan

ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas biiasan dibuang sementara

ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya terdakwa

i mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban

• • yang disimpan di atas mesin jahit;

[ Sekitar jam 14.30 terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan
c.

E

t ' turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil
V-
I membawa kunci rumah tersebut. Saat ketuar dari lorong rumah, terdakwa

kembali bertemu dengan Ik.ACO yang oieh Ik.ACO terdakwa ditawari makan

namun terdakwa menolaknya ;

Kira-kira jam 14.50 wita, terdakvya kembali masuk ke rumah korban

melalui....
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melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada oi-ang yang masuk.

Beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil; minum the

yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah-korbafi kiia-

kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci

semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa lalu

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudlrman untuk menunggu

mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan umum

menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke

Kabupaten Wajo ;

Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai

^ut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang niau
S'>

\ mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karung.
tfA

ipatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, terdakwa lalu

iksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega

i901 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju Parepare sekitar

jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, terdakwa singgah

membeli tali rapia di sebuah warung ;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di

Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi

Makkasau kemudian sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala

menghadap keluar, lalu terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di

bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu

belakang iantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam

rumah, terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit

leher korban lalu terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke

dalam ...
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dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian k^gadg' hingga- ''I
\c/ ' • ra

perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga fe:edua .ujung

karung bertemu di bagian perut talu kedua ujung karung diikat menggurtakan tali

rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, terdakwa kemudian membawa

mayat tersebut turun meiewati tangga belakang dengan cara menarik pada

kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut terdakwa

letakkan di dekat kamar mandi lalu terdakwa naik kembali ke rumah untuk

membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah

bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan

lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita. terdakwa

membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol

dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu

e^gangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga
•' •(

^ang dipakai terdakwa jatuh ke selokan ;

jam 04.00 wita terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat

ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam saiah satu kamar

kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada

beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu

mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu terdakwa kembali ke rurnah

korban. lalu terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu terdakwa

mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu

terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban,

lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama

dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara

melingkar hingga kelihatan tuiang lalu ditebas sebanyak 5 kali atau setidak-

tldaknva ....
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tidaknya lebih dari satu kali hingga badan dan pinggang t^jrpijtu'$,; ^eiriudi^^^
terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan icara rnenguliti

lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara

yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong iengan kiri dengan cara menyat

kulitnya secar melingkar hingga tulangnya kelihatana talu ditebas sebanyak 4 kali

hingga terputus. lalu memotong Iengan kanan dengan cara yang sama, terakhir

bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu

sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam

karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya

sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong

plastik, lalu terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor

setelah terlebih dahulu terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan

sabun tersebut ke lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong

^ten lalu terdakwa menylrami air. Selanjutnya potongan-potongan
i

n dibawa ke motor lalu terdakwa membawa potongan mayat korban

ng Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, terdakwa

membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung

lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan

dari dalam karung sementara dalam perjanan setelah meninggalkan lokasi

tersebut karung dibuang di semak-semak. lalu terdakwa menuju daerah Siwa lalu

membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hah Sabtu di jaian

pores Siwa menuju Lamata kab.Wajo. Selanjutnya terdakwa kembali ke Ana

Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastic untuk melapisi

potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa mencuci motor di

pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong

plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu terdakwa sempat tidur sebentar

Setelah ....
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Setelah motor selesat dicuci, terdakwa kemudian membawa mptor ke bengkel'

untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan ;

Setelah motor setesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan

motor ke rumah JUMEDl lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone

milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa rnau

ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR rnaka

sehingga terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar

Rp.400000 (empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa menumpang angkot

ke Sidrap membawa kantongan yang berisi potongan kepala korban. Sesampai

di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepala

tempat sampah selanjutnya terdkaw melanjutkan perjalanan ke

JS^nggunakan angkutan umum ;
faimaksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban

?erapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda

r^^ar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau

orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu

terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. korban ANDI ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor ; 002/DVI/III/2011/SULSEL

tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr.Denny

Matius ( Dokter bagian Forensik Fakuitas Kedokteran Unhas ) dan AKP.

dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim

Identification Regional Timur Indonesia ) yang memeriksa ;

1. Satu potongan kepala manusia

2. Satu potongan badan ( dada dan perut)

3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan ....
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Berdasarkan: ; C

1. Identifikasi primer

Perbandingan ondontogram ( data gigi ) ante mortem ( S^waktd^idup

yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kattu :

14699 oleh drg.Sust, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi ) gigi 7 kanan

bawah ( molar 2 / geraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi

mayat ( post mortem/ telah meninggal). terdapat missing ante mordem

(dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 21 geraham

belakang)

2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (

sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58

tahun, alamat JL.Andi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepala

tersebut di atas, didapatkan hasil: kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik

igatomis wajah, yaitu ; (1) Sg-Supraglabelia, (2) G-Gtabella, (3) N-

[, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathlon dan dua titik

1^1-
l^identifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:
41

r'f^Kelamin
31 Desember 1952

Andi Ondong

Perempuan

'T^iiggal tahir

Umur

Alamat

Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasit pemeriksaan medis forensic didapatkan :

1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi

post mortem ) daerah teher dengan beberapa trauma tajam { post

mortem ) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran

luka (1) luka iris ieher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada

kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam

tampak pucat.

2. Potongan badan ( tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut ),

terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi post mortem )

daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan

daerah perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah

dada....

58 tahun

JI.Andi Mangkau No.17B/Belakang Bank
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dada dan 1 (satu ) diantaranya yaitu tuka tusuk pad^ d^gda kahan (d,i

bawah putting susu ) menembus dan mengenai jah^urig (ventfikel

dextra / bilik kanan jantung).Keterangan ukuran luka tustik^ {1-) dada

kiri atas putting ; 2 cm X 0.5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting ; 2

cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah putting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada

kanan bawah putting 2 cm X 0,5 cm ( menembus rongga dada dan

mengenai jantung).

3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang

memotong ( mutilasi post mortem ) daerah perut dan batas lutut

kanan dan kiri.

4. Terdapat kesesuaian warna kuiit dan kecocokan potongan/ irisan

antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga

dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu

individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis

kelamin perempuan, umur58tahun.

Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang

^Y^ngenai jantung.
tiialpn terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

al 353 ayat (3) KUH Pidana.

SU^SIDIAIR LAGI

Terdakwa Muhammad Bustam AS.S.Pi als.Andi Mamma, pada hari Jumat

tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jln.Andi Mangkau Kelurahan

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pech.

suatu tempat lain yang masih temiasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Parepare, dengan sengaja meiukai berat yang mengakibatkan matinya

orang yaitu korban bernama Andi Ondong yang tlilakukan terdakwa dengan

cara - cara ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa tidak

di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu

berteriak...
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berteriak" IKOGA AGO "( kaukah itu Aco)" yang kemudiart dijaw^b oleh

tersangka "!YA MAMMA'X saya Mamma )". Lalu korban memat^ggil terdakwa

naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di

depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Seteiah korban meiihat

terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti terdakwa dan

duduk di dekat meja makan, seteiah itu korban yang maslh dalam posisi berdiri

mengatakan " MAGAI MULAOMAI ( Kenapa kamu ke sini ), lalu dijawab

terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin

padinya" namun korban langsung mengatakan kepada terdakwa " kamu yang

ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban

tg^ebut terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang

saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah

rj pecara kekeiuargaan kemudian korban mengatakan " BELLE-
h-!
^EKO IKO " lalu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak

/*

alu meludahi muka terdakwa membuat terdakwa emosi dan berdiri

I serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada
f

j korban sebanyak satu kali , korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oieh

f terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban
f

masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Seteiah korban sudah

[ tidak bergerak lagi, terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik
r

' kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering

menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu

' terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa pergi mengambil 3

lembar kain lap di ruang dapur lalu terdakwa melap bercak darah yang ada di

^ lantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik

berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember

berisi....
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behsi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau d'arah yang

sudah mengental. Seteiah terdakwa menganggap sudah bersih, ^seianjutnya

terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dljemur, lalu

terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban

yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya

^ terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember dl ruang

dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan

kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betui bersih, kemudian air bekas

bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.

Selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil

handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit.;

J^ekitarjam 14.30 terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan

jialui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil

iw^ kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, terdakwa

bertemu dengan Ik.ACO yang oleh Ik.ACO terdakwa ditawari makan

namun terdakwa menolaknya ;

Kira-kira jam 14.50 wita, terdakwa kembali masuk ke rumah korban

melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.

I Beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum the

yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-

^ kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci

semua pintu rumah. Seteiah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa lalu

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

i' ^ mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan umum

menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke

Kabupaten Wajo;

Sesampai. . . .
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Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa lalu mencari mobil untuk. dipakai '

mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak adk yang mau

meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karurig.

Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, terdakwa lalu

mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjatn sepeda motor Yamaha Vega

No.Pol.DD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju Parepare sekitar

jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, terdakwa singgah

membeli tali rapia di sebuah warung ;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di

Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andl

i^emudian sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala

l[eluar, lalu terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di

lotor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu

' kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam

rumah. terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit

leher korban lalu terdakwa membersihkan lag! darah yang masih tercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke

dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga

perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung

karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali

rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, terdakwa kemudian membawa

mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada

kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut terdakwa

letakkan di dekat kamar mandi lalu terdakwa naik kembali ke rumah untuk

membersihkan bercak darah yang diiewati saat menyeret mayat turun. Setelah

bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan

Lalu .. .

k
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lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, terdakwa:'

membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah-senggol

dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

kemball ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor iaiu

terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga

kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuh ke selokan ;

Sekitar jam 04.00 wita terdakwa mulai panic lalu menyeret kembali mayat

korban masuk ke datam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar

kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada

beberapa orang yang kebetulan lewat di^depan lorong tersebut untuk membantu
l^at motor yang jatuh di selokan. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah

^terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu terdakwa

sebitah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu

fnjn ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban,

laltTrnulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama

dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara

I melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan

pinggang terputus, kemudian terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah

kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong

kennudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong

lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secar melingkar hingga tulangnya

kelihatana lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan

f kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti

i|^ terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1kali hingga terputus.
Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai

paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala. kaki

dan ....



dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu ter49^wa^^ m^ipbavy^

potongan badan korban tersebut ke motor setelah teriebih d^bulg terdakwa

mengambil sabun rinse dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke

lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong mayat korban lalu terdakwa

menyirami air. Seianjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke aiotor

lalu terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo.

Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban

di saiuran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di

sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam

in setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak,

(lujero^kwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki

"'j&rri 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo.

artju^nya terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membelt 2

f-kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan,

seianjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan

saat itu terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, terdakwa

kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak

saat jatuh di selokan ;

Setelah motor selesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan

motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone

milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa mau

ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka

sehingga terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberlkan sebesar

Rp.400000 {empat ratus ribu rupiah ), seianjutnya terdakwa menumpang angkot

ke Sidrap membawa kantongan yang berisi potongan kepala korban. Sesarripai

di Pangkaiene....
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di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang tpptpngaii kepstia

korban di tempat sampah selanjutnya terdkaw melanjutkan ^pef^alaRan ke

Soppeng menggunakan angkutan umum ;

Bahwa maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban

menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda

A adalah agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga zdau

orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu

terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ANDl ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

meriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL

aret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr.Denny
4,

p^kter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas ) dan AKP.

n M.SH,MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim

leMification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa ;

1. Satu potongan kepaia manusia

2. Satu potongan badan (dada dan perut)

3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

Perbandingan ondontogram ( data gigi ) ante mortem ( sewaktu hidup

yang diambi! dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu :

14699 oleh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi ) gigi 7 kanan

bawah ( molar 2 / geraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi

mayat ( post mortem/ telah meninggal). terdapat missing ante mordem (

dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah ( molar 21 geraham belakang )

2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem ( sewaktu

masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun,

aiamat JL.Andi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepaia tersebut

diatas ....
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di atas, didapatkan hasil ; kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik anatornis

wajah, yaitu ; (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Maston.l^) Sn-

Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil.

Dapat tendenVifikasi Pnmer dan Sekunder S6baga\ benWul

Nama

Jenis kelamin

Tanggal tahir

Umur

Alamat

: Andi Ondong

; Perempuan

: 31 Desember 1952

;58 tahun

: JI.Andi Mangkau No.17B/Belakang Bank

Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan ;

1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi

post mortem ) daerah leher dengan beberapa trauma tajam ( post

mortem ) pada leher belakang dan teiinga kanan. Keterangan ukuran

luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada

pping teiinga kanan : 4 cm X 0.2 cm. Pada kelopak mata dalam

hpak pucat.

^iongan badan ( tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut ),
apat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah

fepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah

perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (

satu ) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan ( di bawah putting

susu ) menembus dan mengenai jantung ( ventrikel dextra / bilik

kanan jantung).Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas

putting : 2 cm X0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X0,5

cm, (3) dada kiri bawah putting 2 cm X 0,5 cm. (4) dada kanan b<fiwah

putting 2 cm X 0,5 cm ( menembus rongga dada dan mengenai

jantung ).

3. Potongan perut dan panggul: terdapat trauma tajam yang memotong (

mutilasi post mortem ) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri.

4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan

antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga

dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu

individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong. berjenis

Kelamin . . .
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keiamin perempuan, utmur 58 tahun.

Sebab kematian adalah iuka tusuk pada daerah da'da kanan yang

mengenai jantung. ^

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana "

LEBIH-LEBIH SUBSIDiAIR:

Terdakwa Muhammad Bustam AS.S.Pi als.Andi Mamma, pada hari Jumat

tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jln.Andi Mangkau Kelurahan

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negerl

Parepare, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

yakni korban yang bernama Andi Ondong dengan cara :

j V-

te waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat terdakwa
I , ••

di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita ,

berterlak " IKOGA AGO " ( kaukah itu Aco)" yang kemudian dijawab

oleh tersangka "lYA MAMMA"( saya Mamma )". Lalu korban memanggil

terdakwa naik ke atas rumah melalut tangga belakang rumah dimana korban

berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coktat. Setelah korban

melihat terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti terdakwa

dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi

berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAI ( Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab

terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam niesin

padinya" namun korban langsung mengatakan kepada terdakwa " kamu yang

ambi! emasku waktu itu, kemballkan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban

tersebut terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang

tinggi" bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah

diselesaikan . . . .
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diseiesaikan secara keketuargaan kemudian korban mengat^k^n ". BELLE-

BELLE ASU MEKO IKO " iaiu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak

satu kali lalu meludahi muka terdakwa membuat terdakwa emosi dan berdiri

serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada

korban sebanyak satu kali , korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh

terdakwa yang kemudian ditikam lag! pada bagian leher belakang namun korban

masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah

tidak bergerak lagi, terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik

kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering

menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu

terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa pergi mengambil 3

ain lap di ruang dapur lalu terdakwa melap bercak darah yang ada di

^Ki^mydian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember piasiik
, J. \ • t

I'l/ Irpaiputih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember

[isi^tfir iersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang

J:.mengental. Setelah terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya
I

terdakwa turun ke iantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, !alu

terdakwa membawa handuk tersebut ke Iantai atas guna dililitkan ke leher korban

yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut Selanjutnya

terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di daiam ember di ruang
1

dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan

I kembali lagi membersihkan ruangan agar betui-betui bersih, kemudian air bekas
j
j bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.
J

I ) Selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di Iantai atas lalu mengambil

j handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

i Sekitar jam 14.30 terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan

' . turun .. ..
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turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah t^prban sambil

membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, terdakwa

kembali bertemu dengan ik.ACO yang oleh Ik.ACO terdakwa ditawari makan

namun terdakwa menolaknya ;

Kira-kira jam 14.50 wita, terdakwa kembali masuk ke rumah korban

melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.

Beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum the

yang ada dalam kuikas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-

kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci

semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa lalu

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

niofc£j)enumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobit angkutan umum

Sjdrap dan selanjutnya dari Sidrap diianjutkan perjalanan menuju ke

j •} I paten Wajo ;

..Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai

mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau

meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karung.

Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, terdakwa lalu

mendatangi saksi JUMEDt lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega

No.Pol.DD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju Parepare sekitar

jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, terdakwa singgah

membeli tali rapia di sebuah warung ;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di

Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi

Makkasau kemudian sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala

menghadap keluar, lalu terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di

bawah ....
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bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korbah;,mei^ati pintu

beiakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Sa^t di dalam

rumah, terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit

leher korban lalu terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke

dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga

perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung

karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali

rapla. Setelah semua mayat korban tertutupi, terdakwa kemudian membawa

mayat tersebut turun melewati tangga beiakang dengan cara menarik pada

kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut terdakwa

letakkan di dekat kamar mandi lalu terdakwa naik kembali ke rumah untuk

m bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah

r^^^lia, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan

lu'̂ dlfnasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, terdakwa

ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggoi

dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor iaiu

terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga

kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuh ke selokan ;

Sekitar jam 04.00 wita terdakwa mulai panic lalu menyeret kembali mayat

korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar

kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada

beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu

mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah

korban, lalu terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu terdakwa

mendapatkan ...
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mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak ptring, lalu

terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban

lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang "pertama

dipotong adaiah bagian perut dengan cara menguliti teriebih dahulu seca.a

melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan

pinggang terputus, kemudian terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah

kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong

kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong

lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secar melingkar hingga tulangnya

kelihatana lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan

kanan dengan cara yang sama. terakhir bagian kepala dengan cara menguliti

r^^l^ulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus.

1 badan lalu dimasukkan ke dalam karung,; potongan pinggang sampai

ml'- \ ^ i\y^aha^imasQwan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala. kaki

^g6n dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa membawa

potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu terdakwa

mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke

lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong mayat korban lalu terdakwa

menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor

lalu terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo.

Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban

di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di

sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam

perjanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak,

lalu terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki

sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo.

Selanjutnya . . . .
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Se^anjutnya terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat stn^gat) rtiembgli 2

buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agaVtidak kelihatan,

selanjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

kepala korban yang ada daiam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan

saat itu terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, terdakwa

kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak

saat jatuh di selokan ;

Setelah motor selesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan

motor ke rumah JUMEDl lalu ketemu saksl ANDAR untuk mengambil handphone

mitik korban yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa inau

ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka

sehingga terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar

(empat ratus rtbu rupiah ), selanjutnya terdakwa menumpang angkot

•^ j^)(^;;^& |̂̂ ^,mbawa kantongan yang berisi potongan kepala korban. Sesarnpai
i

^ ^^ jjene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepala

>?korban di tempat sampah selanjutnya terdkaw melanjutkan perjalanan ke

Soppeng menggunakan angkutan umum ;

Bahwa maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban

menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda

adalah agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau

orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu

terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan daiam Surat Keterangan

Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DV1/1I1/2011/SULSEL

tanggal 8 Maret2011 yang dibuatdan ditandatangani masing-masing dr.Denny

Matius ....
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Matius ( Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhsi'sk) dan AKP.

dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem disaster Victim

Identification Regional Timur Indonesia ) yang memeriksa ;

1. Satu potongan kepaia manusia

2. Satu potongan badan (dada dan perut)

3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan :

1. tdentifikasi primer

Perbandingan ondontogram ( data gigi) ante mortem ( sewaktu hidup yang

diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699

oleh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi ) gigi 7 kanan bawah (

molar 2 / geraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi mayat ( post

mortem/ telah meninggal), terdapat missing ante mordem ( dicabut sewaktu

hidup ) gigi 7 kanan bawah ( molar 2/ geraham belakang )

cas/ sekunder

jerimposisi dengan membandingkan foto ante mortem {sewaktu

)) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun,

Indi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepaia tersebut

lapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik anatomis

i-aitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabeila, (3) N-Nasion, (4) Sn-

Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil.

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagal berlkut:

Nama

Jenis kelamin

Tanggal lahir

Umur

Alamat

: Andi Ondong

: Perempuan

: 31 Desember 1952

; 58 tahun

: JI.Andi Mangkau No.17B/Belakang Bank

Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

1. Potongan kepaia, terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi post

mortem ) daerah leher dengan beberapa trauma tajam ( post mortem )

pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka

iris leher belakang ; 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan :

4CmX
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4 cm X 0,2 cm. Pada keiopak mata dalam tampak pucat

2. Potongan badan ( tanpa kepala, tanpa lengan atasY. tanpa perut ).

terdapat trauma tajam yang memotong ( mutilasi post mortem ) daerah

kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah

perut. Terdapat 4 ( empat ) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (

satu ) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan ( di bawah putting

susu ) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan

jantung).Keterangan ukuran luka tusuk ; (1) dada kiri atas putting : 2 cm

X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting ; 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri

bawah putting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X 0,5

cm ( menembus rongga dada dan mengenai jantung ).

3. Potongan perut dan panggui : terdapat trauma tajam yang memotong {

mutilasi post mortem ) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri.

4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocpkan potongan/ irisan antara

potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat

^v^i|l9^atakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu
|sia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin

)uan. umur 58 tahun.

kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang

mai jantung.

*erbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana ";

DAN

KEDUA:

Terdakwa Muhammad Bustam AS,S.Pi als.Andi Mamma, pada hah Jumat

tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di JIn.Andi Mangkau Keiurahan

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) buah Handphone merk

Nokia ....
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Nokia model 2730 ciasic type RM-578 yang seluruhnya sebahagian

kepunyaan orang lain yakni milik korban Andi Ondong , dengah. maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum yakni korban Andi Ondong yang dilakukan

terdakwa dengan cars : ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang

^ tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban

teriebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan diplnggang

sebelah kiri dengan maksud jika terdakwa bertemu korban dan korban rnasih

menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada terdakwa yang

mencurinya maka terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00

wita, terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umurn dan

pare sekitar jam 10.00 wita, terdakwa langsung ke Jalan Andi

setibanya di rumah korban, terdakwa bertemu dengan saksi Aco

® S a^i^^^e^Sn mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara
\ %\s^er®r di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dan saksi ACO

kembali ke kolong rumah korban (lantai bawah ) berbicara / bercerita sebentar

kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bennaksud melaksanakan shalat Jumat

namun terdakwa tidak Ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sambil

nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berterlak " " IKOGA ACO " (

kaukah itu Aco) " yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA MAMMA " (

saya Mamma )". Lalu korban memanggil terdakwa naik ke atas rumah melalui

tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan

pakaian daster warna coklat. Setelah korban meiihat terdakwa naik tangga,

korban pun masuk ke rumah yang diikuti terdakwa dan duduk di dekat meja

makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI

MULAOMAI (Kenapa kamu kesini), lalu dijawab terdakwa "saya mau

ketemu
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I ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin pajdinya" namUn

korban iangsung mengatakan kepada terdakwa " kamu yang amjji! emasku

waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut

terdakwa Iangsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi "

bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah

diselesaikan secara kekeluargaan kemudian korban mengatakan " BELLE-

BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak

satu kali iaiu meludahi muka terdakwa membuat terdakwa emosi dan berdiri

serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada

korban sebanyak satu kali, korban kemudian lari ke arah kamar lalu dikejar oleh

fang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban

iri hingga korban terjatuh di dekat j^ndela. Setelah korban sudah

lagi, terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik

lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering

menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu

terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya terdakwa pergi

mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu terdakwa melap bercak darah

yang ada di lantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember

plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu mernbawa

ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau

darah yang sudah mengentat. Setelah terdakwa menganggap sudah bersih,

selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang

dijemur, lalu terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke

J leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut.

! Selanjutnya terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember

j di ruang dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih

^ r dan ....
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dan kembali !agi membersihkan ruangan agar betul-betu! bersi^^\ 'kemudja^ air ^

bekas bilasan dibuang sementara ember disinipan di ruang daptir, dekat pintu

belakang. Selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di iantai atas lalu

mengambll handphone mark Nokia Model 2730 clasik Type __ RM-578 wama

hitam abu-abu milik korban yang disimpan di atas mesin jahlt; -

Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone milik korban, terdakwa

kemudian membawanya ke Kabupaten Wajo dan menitipkannya kepada saksi

ANDAR, namun saat terdakwa menemui kembali saksi ANDAR untuk meminta

handphone tersebut, ternyata handphone dipakai oleh pacarnya saksi ANDAR

sehingga terdakwa meminta uang yang oleh saksi ANDAR diberlkan uang

.400.000 (empat ratus ribu rupiah ); —

ijenis milik korban tersebut seharga; sekitar Rp.400.000 { empat

h atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250 ( dua ratus lima puluh

^buatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana

dalam Pasal 362 KUHP"; --

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya

tanggai 20 Oktober 2011 No. Reg. Perk : PDM-99 / PARE / 06 / 2011, meminta

agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Manian Als.

Andi Mamma teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan

Tindak Pidana " Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam

daiam Pasal 340 KUHP dan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi Als.

Andi Maman Als. Andi Mamma berupa Pidana Mati;

3.Menvatakan ....
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3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1

® 1 (satu) lembar celana dalam perempuan ; \

• 1 (satu) buah botol air minum ;

• 1 (satu) buah ember Plastik mark globe

o Sebilah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan

® 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 EN ;

• 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

2. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri

Parepare menjatuhkan putusannya tanggal 01 Nopember 2011 No. 101 / Pid.B /

repare, yang amarnya berbunyi sebagai berlkut:

bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi Als. ANDI

K^ngan identltas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara
fan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PEMBUNUHAN

BERENCANA DAN PENCURiAN";

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Mati;-

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

\

1 (satu) iembar celana dalam perempuan ;

1 (satu) buah botol air minum ;

1 (satu) buah ember plastik merk globe ;

Sebilah pisau dapur

Dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Po! DD 5901 EN ;

Dikembalikan kepada saksi Jumaedi.

1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Ondong ;

« Membebankan ....
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® Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh

MUH ANSAR TAMAR, SH.MH. Panitera Pengadiian Negeri Parepare,

menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2011 dan

H. MUSAFiR MENCA, SH.S.Pd, MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

07 November 2011, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap

putusan Pengadiian Negeri Parepare tanggal 01 Nopember 2011

No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare, permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada H. MUSAFIR MENCA, SH.S.Pd, MH. Jaksa Penuntut

Umum, dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2011, dan

Penasihat hokum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2011, sesuai akta

permintaan banding yang dibuat oleh RUSH ALI, SH. Jurusita

igadilan Negeri Parepare ;

jnjrmang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding

sngadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat

p^?ltoefftafiuan untuk memeriksa berkas perkara oleh RUSLI ALI, SH. Jurusita

Pengganti Pengadiian Negeri Parepare. kepada Terdakwa pada tanggal 03

Nopember 2011, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2011 dan

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum tersebut keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil

permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara

secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadiian Negeri Parepare

putusannya tanggal 01 Kopember 2011 No. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare,

dengan ....
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dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh PeriuhtufiUrnum

dan Terdakwa, nnaka putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut dapai

dipertahankan dan harus dikuatkan ; -1

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang

diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 63 alinea 2 sampai dengan

halaman 76 alinea 2 sehingga berpendapat bahwa seluruh unsur yang

didakwakan pada dakwaan kesatu dan kedua kepada Terdakwa telah terbukti

dan terpenuhi sebagalmana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan

pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan adalah sudah tepat dan

benar. maka seluruh pertinribangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan

dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili

H(iJalam tingkat banding ;

elp^^ang. bahwa berdasarkan pertimbapgan-pertimbangan tersebut
m

Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Nopember2011 No.101 I

I PN.Parepare, dapat dipertahankan dan beralasan untuk

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa adaiah tidak beralasan dan pada dasarnya sudah dipertimbangkan

secara keseiuruhan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang. bahwa Terdakwa ditahan, maka menyatakan Terdakwa tetap

ditahan;

Menimbang. bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-

undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara in!; —

MENGADILI....
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MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Nopember

2011 No. 101 / Pid.B / 2011 / PN.Parepare, yang dimintakan banding ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu

lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Wlajelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat, tanggal 16 Desember

2011 oleh Kami Ny. Hj. NURTINI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis,

DJAMER PASARIBU, SH. IKSAN, SH. Keduanya sebagai Hakim Anggota,

dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut djucapkan dalam persidangan

terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SULAIMAN, SH. Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum

maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd Ttd

DJAMER PASARIBU, SH.

Ttd

IKSAN, SH.

Nv. Hi. NURTINI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd
•v.-<

SULAIMAN, SH.

UntukSalirian Dinas sesuai dengan Aslinya
RENGAjgitAN^T MAKASSAR ^

•-./ Sekretaris, _̂ iERiKAH kepada —
- : .•»Cb

SAHABiiOblN SAMAP. SH.
Nip. 040 044 959.-
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