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No.lOl/Pui.B/^Ot i/S''N-Parei)art

UKMI KEADILAN iJKRDASARKAN- KKTliHANAN YANX; MAHA ESA

Pengiidilaii Negeri l^aivpiue, yiuig nieiacriksa daii nieagadili perkara-peikara pidaiia
dengan acara biasa pada peradilan tiiigkat pertaina,- menjatulikan putasaii sebagaimana
tefcauluiii di bawaJi ini, dalaiu pcrkara Icidakwa :

Nama

l empal lahir

Umur/langgal kiliir

Jenis kelainin

ICebaiigsaan

Toiripat linggal

Muliamiiiaa Bustam AS,S.Fi Als. Audi Mamusa ;

Parepare;

3/ lahuii/ 12 Pebruaii 1974 ;

Laki-]aki ;

hidoriesi;.!;

J[. i.ainajiggara Dcsa Ana Baiiua Kecatnalaii Ami i;aiiua

Kabupateii Wajo ;

I s i a m ;

HonorerOKP ivab. Wajo ;

SI ;

Agania

maan

laium leidakwa ;

•idik, datam taliauan Rutaii Parepate sejak tanggni 19 N4aret 20 li :;.;;iij)ai
igan laiiggal 07 April 201 i ;

• Pcrpanjangaii I'eiiunliit Uinuni, dalam laluman Rutan I'sirepare, stjak tang-a! 08
April 20i 1sampai dengan 17 iVlci 20] i ;

• Perpatijangan oleh Ketua Pengadilan Negeri l>arepaie, dalam Uihanan Rnian

Parepai'e, sejak langgal 18 Mei 2011 s£U)ipai dengau 'anggal 16 Juni 2011 ;

• PenunUit Umum, dalatn tahanan Rufdn Parepare, sejak tanggat 13 Juni 201 i sampai
dengan 02 Juli 2011 ;

• Maielis Hakim Pengadiiaa Negeri Parepaa^ dalam tahauaii Ruian Parepare, sejak
laiiggal 23 Juni 2011 sai\ipai dengan 22Juli 2011 ;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan rulan P;nepare
sejalc langgal 23 Juli 2011 sampai dengan 20 September 2011;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makasar, dalam taiiaiian Ruli-n Puieparc
sejak liuiggal 21 Seplember 201) sajupai dengan langgal 20 Oklober 2011 :

• Perpanjangan Kelua Pengaddan Tinggi Makasar, dalam tahanan Rutan I'-.ircpan.'
sejcik langgal 21 Uklobei' 20! i sampai dengan Langgal 19 Nopember20l ] ;



Icrdakwa didmiipingi IV'nasdiat ilukum Saharudiii, SI I. berdasaikaii PciK Uipar.

Kctua Majelis Hakim Pengadilaii Negeii Paicpare No. 36/Pcn.l'id/2011/PN. Paicpaiv.

Pengadilan Negeri lersebuL;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkuUin;

Telah meniperhatikaii barang buktiyang diajukan kn persidangaii;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Meaimbang, bahwa lelah pida mendengar luntulan pidana dari Penunlut Unuim,

yang pada pokokiiya menuntut sebagai berikut:

1. Menyalakan terdakwa Muhainmad Bustani AS, S.Pi Als. Andi Maman Als. Audi

Mamma teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan lindak

Pidana Pembunuhan Berencana'' sebagaimana diatur dan diancam dalarn Pasal

340 KUHP dan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362

KUHP ;

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

Mamaii Als. Andi Mamma berupa Pidana Mati;

fParang bukti berupa :
• V ' \ "»fj 1(satu) lembar celana dalam perempuan ;

m" :/
1 (satu) buah botol air minum ;

• 1 (satu) buah ember Plastik merk globe

• Sebilah pisau dapur ;

Dirampas untuk dimusnalikan

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

• 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikeinbalikan kepada pemiliknya yang berhak

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

kepada Negai'a;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui

I^enasehal flukumnya menyalakan lidak akiui nicngajukan Pembelaan {pledoi\ akan iclapi

memohon agar Majelis IJakim menjatuhkan liukuman yang seadil-adilnya ; .



Mcniinbaiig, bahwa alas pcriiiohoiiLui Pcna-schal luikuiii Icrdakwa Icrscbul, Jaksa

Pcnuntul Umum lelap pada tuiilulamiya, begilupula Penasehat hokmn lerdakwa Iclap i)ada

permohonannya;

Mcnimbimg, bahwa sclelah mcndengar pembacaan surat dakwaan Penuntvit

Umum sebagaimaiia lerurai dalam sural dakwaan Icrianggai 22 Juni 2011, tualakwa

didakwadengan dakwaan kumulalif subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

lerdakwa Muhammad Buslam AS,S.Pi als.Andi Mamma, pada hari Jumat langgal
4 Marel 2011 sekitar jam 14.30 wila alau selidak-lidakiiya pada waklu-waklu lain dalam

bulan Maret 2011 bertempat di Jin.Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecatiialan
Ujung Kola Parepare, atau selidak-iidaknya pada sualu Lempal lain yang masih lermasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dcngan sengaja dan dengan rciicaiia
terlebih dahulu nierampas nyawa orang lain yakni korban Andi Ondong yaiig

terdakwa dengan cara :

diuraikaii di alas, lerdakwa yaiag linggal dilempal sebagaimana diurai

^Wajo sebelum bcrangka

sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebeiali kiri dengan maksud jika
korban dan korbim masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan

•kepada lerdakwa yang mencurinya maka icrdakwa bermaksud membunuh korban. Sekilar
jam 09.00 wita, terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dan
tiba di Parepare sekilar jam 10.00 wila, lerdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau dan
setibanya di rumah korban, terdakwa beitemu dengan saksi Aco yang kebetulan mau
berwudhu di rumali korban. Selelaii sempal berbicai-a sebenlar di Pos ronda, sekilar jam
12.00 wita, terdakwa dan saksi ACO kembali ke kolong rumah korban ( lantai bawah )
berbicara / bercerita sebentai" kemudiaii saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud
melaksanakan shaiat Jumat namun terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah
korban sambil nonlon 1V. Sekitar jam 12.30 wila, korbaji laiu berleriak " " IKOGA ACO "

( kaukah itu Aco) " yang kcmudian dijawab oleh lersangka 'lYA MAMMA''( saya
Mamma y\ La!u korban memanggil lerdakwa naik ke alas riimali melalui langga belakang

^ ® rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat.
Setelali korban meliiial lerdiikwa naik langga, korban pun masuk ke rumali yang diikuLi

terdakwa dan duduk di dekat meja makan, selelah itu korban yang masih dalam posisi
berdiri mengalakan " MAGAl MLILAOMAI ( Kenapa kamu ke sini ), lain dijawab
terdakwa saya mau ketemu dengan PEITA BUSTAMy mauka pinjam mesin patiinya''
namun korban langsung mcngaUikan kepada terdakwa " kamu yang ambil emaskii \mktu
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itu, kcmbdlikuft citutsku ! ). Mciidciigar kiita-kala korbaii icrscbul Icrdakwu kiiij^SLiiiji
iTicnjawab dengan ciiiosi dun nada bicaia yang tiiiggi " bukun suya yun}* ambilf jungan
ungkit lagimasalah itu karena itusudah diselesaikan secara kekeiuargaatt keiiiudian

korban mengalakan " BELLE-BELLE ASU MEKO IKO laiu korbaii menenii)elciig
muka lerdakwa sebaiiyak satu kali lalu meludalii nmka lerdakwa membuat terdakwa cmosi

dan berdiri serta mendorong tubuh korbaii lalu mcncabul badik dan menikam bagian dada

korbaii sebanyak salu kali, korban kcinudiaii lari ke aiah kamar lalu dikejar oleh lerdakwa
yang kemudian ditikani lagi pada bagian leher belakang namun korban masih teiap lari

# Wngga korban terjatuli di dekat jendeia. Setelali korban sudali lidak bergerak lagi, lerdiikwa
menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakiiiya lalu dibawa masuk ke salah

salu ruangan tenipat korban sering menjahil pakaian dan menyiinpan mayai korban di dekal

mesin jahit lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya terdakwa pergi
inenganibil 3 lenibai" kaiii lap di ruang dapur lalu Lerdakwa melap bercak darali yang adu di
lantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna pulih

ember lersebul dengan air lalu niembawa ember berisi air lersebul unluk

darah yang sudali kering atau darah yang sudah mengental. Setclah

bersih, selanjutnya terdakwa lurun ke lantai bawah

• I iS^duk yang sedang dijemur, lalu terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai
9 Injuannya agar darah korban menyerap ke handuk

Selanjutnya terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di daiam ember di
- ruang dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan keinbali

lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang
sementai-a ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya lerdakwa

mengunci semua pintu di lantai alas lalu mengambil handphone milik korban yang
disimpan di alas mesin jahit.

Sekitar jam 14.30 terdakwa keluar melalui pintu samping dekal teievisi dan turun

melalui laiigga depan rumah lalu nieninggalkan runiah korban sambil membawa Lunci

rumah tersebut. Saat keiuar diiri lorong rumah, terdakwa kembali bertemu dengan Ik.ACO
yang oleh Ik.ACO terdakwa dilawari makan namun terdakwa menolakuya.

Kira-kira jam 14.50 vvita, lerdakwa kembali masuk ke mmah korban melalui pintu
samping rumali unluk memaslikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat terdiikwa

^ termenung di dalam rumah korban simibil minum the yang ada dalam kulkas. Terdakwa
kemudian meninggalkan rumah korban kira-kira jam 17.00 wila melalui pintu samping
dengan lerlebih dahulu mengunci seniua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Audi
Makkasau, lerdakwa lafu meiunnpang ojek menuju ke km I Jalan Jenderal Sudirman unluk

menunggu mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan urnum

menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan peijalanan menuju ke Kabupalen
Wajo.
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Scsanipai di Kabupait'ii Wujo, tt^rdcikwu keiiiudiaii inciicari niobil uniuk uipukui

mcngangkul mayut koiban di I^arcparc iiainun tidak ada yaug inau mcininjainkan inobil

kepada terdakwa sehiugga lerdakwa nieiicari kaiuiig. Sdlclali meiidapatkan 2 buah karuiig

gabah ukuran 100 kg, terdakwa selaiijutnya niendatangi saksi JUMEDl untuk meininjimi

sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.DD 5901 liN yang kemudian terdakwa pakai mcnuju

Parepare sekitar jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah I'anru i edong, terdakwa

singgah membeli tali rapia di sebuali wtiruiig.

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

lalu masuk ke ruinaii korbaa setelaii sebelumnya iiielewati Jalan Audi Makkasau kemudian

sepeda motor terdakwa diparkir di iorong dengaii kepala menghadap keluar, lalu terdakwa

mengambil 2 buali kai-ung yang disimpan di bawah sadel motor daii tali rapia lalu masuk ke

rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah.

Saat di dalain rumah, terdakwa niendatangi mayat korban lalu melepas handuk yaiig ineiilil

leher korban lalu terdakwa membersihkan lagi daraii yang masih terceeer di sekitar niayat.

Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara

j^^karung ditutupkan pada bagian kepada hingga perut, sedaiigkan yang satuiiya

bagiaii kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua

ig diikat menggunakan tali rapia. Setelah semua mayat korban teiLutupi,

L'imudian membawa mayat tersebut lurun melewati tangga belakang dengan eara

^rriei^i^pjftda kedua bagian kaki dan setelah sampai di lanlai bawali, mayal tersebut
letakkan di dekat kamar niandi lalu terdakwa naik kembali ke rumaii untuk

menlBersihkan bereak darah yang diiewati saat menyeret mayat lurun. Selelah bersih

seniua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan ialu dimasukkan

ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, terdakwa membawa ember tersebut

keluar rumali memakai sepeda motor keai-ali senggol dekat pasar ikan unluk dibuang.

Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat

korban sampai ke motor lalu terdakwa mengangkat mayal korban tersebut namuii selalu

jamh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuh ke selokan.:

Sekitai'jam 04.00 wita terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayal korban

masuk ke dalam rumah yang diniasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai

bawati, lalu terdakwa keluar lagi dmi meminta banluarukepada beberapa onuig yang

kebetulan lewat di depan lorong tersebut unluk membantu mengangkat motor yang jatuh di

selokan. Selelah itu lerdakwa kembali ke rumah korban, lalu terdakwa naik ke alas rumali

mencari pisau dan saat itu terdakwa mendapatkan sebilali pisau di ruang dapur lepatnya di

alas rak piring, lalu terdakwa turun ke lanlai 2 terus menibuka kaiung yang menutupi mayat

korban, selanjutnya terdakwa mulai memotong mayat koiban menjadi 7 bagian yakni yang

pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguhti terlebih diihulii secara

melingkar hingga kelihatan tuiang lalu dilebas sebanyak 5 kali atau setidak-tidaknya lebili
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dari satu kali hiiigga badan daii piiiggang lerpulus, kemudian tcrdakwa nicinoLuiig
kald/pcrsendiaii lutut s;jbc!aii kaiian dciigun caia ir.enguliti lulu ditcbas scbanyiU; 2 Ivuli
hingga lei"potong kemudian kaki kid dengaii cara yang sama. Selaiyuliiya tcrdakwa
memotong iengan kiri dengan cara menyar kuiiinya secar ineiingkar hingga lulangiiya
kelihatana lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong Iengan kanan
dengan cara yang sama, lerakhir bagian kepaia dengan cara menguiiti leriebih daiuilu

hingga kelihatan lulang lalu sebanyak 1 kali hingga lerpulus. Potoiigan badan lalu
dimasukkan ke dalam kaiimg, potongan pinggimg sampai paha dimasukkaii ke daimn

karung salunya sementara potongan kepaia, kaki dan taiigaii dimasukkaii ke dalam kantong
plastik, laiu lerdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor seteiah leriehih

dahulu terdakwa meiiganibil sabun rinso dalam kamai' mandi dan menaburkan sabun

tersebut ke iantai kamai* tempat terdakwa memotong-motong mayat korban lalu terdakwa
menyirami air. Seianjutnya potongaji-potongan luayat korban dibawa ke motor lalu

terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Seteiah uba di
^ola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi sctelali

bagian paha korban dibuaiig di sekitar tempat itu juga seielaii
crVari dalam karung sementai'a dalam perjanaa seielali meninggalkan lokasi
|-ijng dibuaiig di semak-semak, ialu lerdakwa menuju daerah Siwa laiu
•^Ij^tongan iangmi dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalaii poros Siwa

•^Lamata kab.Wajo. Seianjutnya terdakwa kembali ke Ana Banua dan scmpat
singgali membeli 2 buah kanlong plastic unluk melapisi potongan kepaia agar tidak
kelihatan, seianjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian
kepaia korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan .saat itu

terdakwa sempat tidur sebeniai-. Seteiah motor selesai dieuci, lerdakwa kemudian

membawa motor ke bengkel untuk metnperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan.

Seteiah motor seiesai diperbaiki, lerdakwa kemudian mengembaUkan motor Ke

rumah JUMHDl lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengmnbil handphone milik korban

yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ainDaR saat terdakwa mau ke Sidrap namun

handphone tersebut dipakai oleh pacai* saksi ANDAR maka sehingga terdakwa mejninta

uang dari saksi aNuaR dan diberikan sebesar Rp.40u000 ( empat ratus ribu rupiah ),

seianjutnya Lerdakwa menmnpiuig angkot ke Sidrap membawa kantongan yang berisi
potongan kepaia korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa

membuang potongan kepaia korban di tempat sampah seianjutnya terdkaw melanjutkan
perjaianan ke Soppeng menggunakan angkuian umum.

Bahwa maksud terdakwa meUikukan pemotongan terhadap mayat korban mcnjadi

beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuaian

lerdakwa tersebut ddiik diketaliui oleli keluarga atau orang lain mengingat korban adaiali

saudara sepupu satu kali dengan ibu lerdakwa serta supaya mayat tidak dikenaii orang.
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Baliwa akibat perbuataii terdakwa tersebut, koiban ANDl ONDONG meniiiuiial

duTiia scbagaiinaiiu Icrscbut dinyatalcuii dalani Sural Kctcrangaii Ilasi! I'cmcriksaavt Mayat
daii IdeiUinkasi Nomor : 002/DVl/m/20] 1/SULSliL langgal 8 Marel 2011 yaiig dibuai dan

ditandatangani masing-masing dr.Deimy Maiius ( Dokier bagiaii Forensik Fakiiitas

Kedokleraii Uiilias ) daii AKP. dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokier Peiiieriksa Tim i^ost

Mortem Disaster Victim ideniiiication i<egional i imur Indonesia ) yang memeriksa :

1.Satu potoiigaii kepala maiiusia

2.Sam poiongan badan ( dada dan perut)

3.Satupotongan daerah panggul daii pahamanusia.

Berdasarkan >

J. Identifikasi primer

Perbandingan ondoniogram (, daia gigi ) ame mortem ( sewaktu iiidup

yang diambil dari dala gigi puskesmas J^akessi Paieparc Nomor kartu :

14699 oieh drg.Susi, diiakukan pencabuian gigi ( extraksi) gigi 7 Kaiian

bawali ( molar 2 / geraham belakaiig ) yang sesuai dengan dala gigi

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

^^cabut sewaktu hidup ) gigi 7 kaiian bawah ( molar 2/ geraham

^^^beiakang)
Ydeniifikasi sekunder

ieknis superimposisi dengan membandingkan foto ame moricm (

sewaktu masih hidup) seorang waiiita alas nama Andi Ondong, umur 58

tahun, aiamat JL.Andi Mangkau Pareparej dengan satu poiongan kepaia

lersebut di alas, didapalkan hasil : kecocokan terhadap 8 ( delapaji) titik

anaiomis wajah, yaiiu : [[) Sg-Supragiabella, (2) G-Giabelia, (^) N-

Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Slo-Stomion, (6) Gn-Gnalhion dan dua

liiik imerpupii.

Uapal teridenlilikasi Primerdan Sekunder sebagai berikut:

Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin : J^erempuaii

Tanggai lahir : 31 Desember 1952

Umur :58laliun

Aiamai ; jl.Andi Mangkau No. 17B/Belakang Bank Danamon

Parepare.

Seianjumya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

a. Polungan kepala, lerdapal Irauma lajam yang memotong ( mulilasi

post mortem ) daeraii ieher dengan beberapa irauma lajam ( posi

mortem ) pada ieher belakang dan telinga kanan. J<leterangan ukuian

luka (1) luka iris ieher beialcang : 4 cm X 2 cm, (2j iuka iris pada
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kuping Iclinga kaiian : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mala daiam

VCXJlii/CUv puCtVL.

b. Potongan badan ( lanpa kepala, laiipa iengaii alas, lanpa pciut ),

lerdapai irauma lajam yang memoiong muiiiasi posi moncm )
daerali kepaia, kediui lengan alas sebalas baliu kanau dan kiri dan

daeiah perui. ierdapal 4 empat ) biiaii iuka lusuk pada daeraJi dada

dan 1 ( salu ) dianUiranya yaitu luka Lusuk pada dada kmian ( di

bawixh pulling susu ) menenibus dan mengenai janmng ( veninkei

dexlra / bilik kanan jantung).Kelerangan ukuran luka tusuk : (1) dada

kiri atas pulling : 2cm X0,5 cm, [2) dada kiri samping kiri pulling ;
2 cm X0,D cm, (3) dada kiri bawali pulling 2 cm X0,5 cm, (4} dada

kanan bawati pulling 2 cm X 0,5 cm ( menembus rongga dada dan

mengenai janlung).

c. rotongan perut dan panggui: lerdapat irauma lajam yang memoiong

( nmlilasi posl morlem ) daerali perul dan batas iutul kanan dankiii.-

d. ierdapal kesesuaian wama kuiii dan kecocokan poiongan/ irisaii

aniara poiongan lubuii yang salu dengan yaiig iaimiya, sehiiigga

dapai dinyaiakan bahwa poiongan lubuh lersebut adaian satu

individu manusta yang sesuai alas nama Andi Ondong, bci jcnis

keiamin perempuaii, umur 58 lahun.

e. Sebab kemalian adalali iuka lusuk pada daerali dada kanan yang

mengenai jantung.

lerdakwa lersebul sebagaimana dimaksud dan diaiicain pidana dalam
Pasai 340 KUH Pidana "

SUBSIDIAIR

Terdakwa Muhammad Busiam AS,S.Pi als.Andi Mamma, pada hari Juniai langgai
4 Marel 2011 sekilai" jam 14.jO wiia alau selidak-ddaknya pada waklu-waktu lain dalam

buian Marei 201 i beriempai di jln.Andi Mangkau Keluralian Ujung Sabbang Kecamaian
Kola 1aiepare, alau selldak-tidaknya pada sualu lenipat lain yang masili lermasuk

daiam daerah hukum Pengadiian Negeri Parepare, dengan sengaja nterampas nyawii
orang lain yakni korban yang beruama Andi Ondong dengan caia ;

Pada wakiu dan lempat sebagaimana tersebut di atas, saat lerdakwa sedang
menonion 1V di rumah korban Ianlai bawah , korban yang berada di alas rumaii berteriak

IKOGA ACO " ( kaukah iiu Aco) yang kemudian dijawab oleh lersangka "iYa
MAMMA' (saya Mmiima)". Lalu korban memanggil lerdakwa naik ke alas rumaii nielalui

langga belakang rumah dimana korhan bcrdiii di depan pintu menggunakan pakaian Uasier
warna coklal. Selelaii korban melihal lerdakwa naik langga, korban pun niasuk ke rumah
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yang diikuli terdakwa dan duduk di dekal lucja iiiakan, seteiaii itu korbaii yang nuisih
da!am posis; berdiri mcngalakar. " MAGAl MULAOMAI ( iCcnapa kaiiui kc sini ), lalu
dijawab terdakwa saya mau ketemu dengaii PCnA BUS'iAM, inauka pmjam lucsiii
padinya" namun korban iangsung mengaiakan kepada lerdakwa kamu yang ambii cmasku
waktu itu, kembalikan emasku !). Mendengar kata-kala korban lersebut Lerdakwu langsung
menjawab dengan eniosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yaiig ambii, juiigciii
ungkit lagi masalali ilu kai'ena itu sudali diselesaikaii secaia kekeluaigaan kemudian
korban mengaiakan BELLE-iiELLB ASU iviEKO iKO " iaiu korban menempolcng

^ iiiuka terdakwa sebanyak salu kali lalu meludalii muka terdakwa membual terdakwa L-inosi
dan berdiri serta mendorong tubuh korban ialu mencabm badik dan menikam bagian dada
korban sebanyak satu kali. korban lalu laii ke arah kainai" lalu dikejai- oleh Lerdakwa yang
kemudian ditikam iagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga
korban terjaluh di dekat jendela. Setelali korban sudali tidak bergerak lagi, terdakwa
menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke saiah

satu ruangan tempat korban sering menjaliit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat

mesin jahit ialu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu lerdakwa pergi mengambil
kain lap di ruang dapur lalu terdakwa meiap bercak darah yang ada di laniai,
.erdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember piastik berwama putih tian

ber tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut uniuk

darah yang sudtiii kerlng atau darah yiing sudah mengentai. ^jeteiah
)(iengaiiggap sudali bersih, selanjutnya lerdakwa turun ke lantai hawali

bil handuk yang sedang dijemur, ialu terdakwa membawa handuk tersebut ke iuniai

alas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk
Seianjutnya lerdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di

ruang dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan keaibali
lagi membersihkan ruangan agar beiul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan diintang

, ^ : sementara ember disimpan di ruang dapur dekal pintu belakang. Selanjutnya lerdakwa
mengunci semua pintu di iantai atas ialu mengambil handphone milik korban yang
disimpan di atas mesin jahit.

Sekitar jam 14.30 terdakwa keiuar meiaiui piniu samping dekat leievisi dan turun

, melalui tangga depaii rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci

rumaii tersebut. Saat keiuar dari lorong rumah, terdakwa kembali benemu dengan ik./vt O
• > yang oleh Ik.AGO lerdakwa dilawari makan namun terdakwa menolaknya.

Kira-kira jam 14.50 wita, terdakwa kembaii masuk ke rumah korban meiaiui pintu
samping rumali untuk niemastikiui tidak ada oiang yang masuk. Beberapa saal terdakwa
termenung di daiam rumah korban Siimbii minum the yang ada dalam kulkas. Terdiikwa

kemudian meninggalkan rumah korbaji kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping
dengan teriebih dahuiu mengunci semua pintu rumali. Seieiali sampai di jalan Andi
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Makkasau, Lerdakwa lalu iinenunipang ojek inciiuju kc km 1 Jalan Jendcral Sudimiaii lhUuL

meniinggu iriobil ponuinpaiig, oclanjutnyu Icrdalvwa mcnumpaiig mobil aiigkutaii uiaaiii

meniiju Sidrap dan selaiijutiiya daii Sidrap ditaujutkan perjalanaii ineiiuju ke Kal>u|)aLcii

Wajo.

Sesainpai di KabupaLen Wajo, lerdakwa lalu iiiencaii mobil unluk di|)akai

mengangkut mayat korban di i'arepare namun lidak ada yang mau meminjamkan mobii

kepada terdakwa sehingga lerdakwa lalu mencari karmig. Selelaii meudapatkaii i buali

karung gabah ukurim 100 kg, lerdakwa iaiu mendaiangi saksi JUMEDl lalu memiiijimi
sepeda molor Yamaha Vega No.Pol.DD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai iiienuju

Parepare sekitar jam 23.Ou wiia , keiika sampai di sekiiar daerah l anru iedong, lerdakwa

singgah membeli lali rapia di sebuah warung.

Sekitar jam Ul .30 wila hari Sabm tanggai 5 Maret 20li, terdakwa tiba di Parepare
ialu masuk ke rumali korban setelali sebelumnya niclewati Jalaii Audi Makkasau kenuidiiui

sepeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepaia menghadap keiuar, ialu tertiakwa

mengambil 2 buali karung yang disimpaii di bawali sadel motor dan lalia rapia lalu luasuk

ke rumah korban melewati piniu belakang lantai bawah kemudian ke depan Iaiu masuk

dalam rumah, terdakwa mendaiangi mayat korban ialu melepas handuk yang

j^korban lalu terdakwa membersirikan iagi daraii yang masih lercecer di setcuar
jam 02.30 wita lerdakwa memasukkan mayat korban ke dalam kai-ung ilengan

mg ditutupkan pada bagian kepada iiingga perut, sedangkan yang salunya

)agian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagiaji perul lalu kedua

'̂ ^nmg diikat menggunakan taii rapia. Seieiali semua mayat korban teriuiupi,
lerdakwa kemudian membawa mayat lersebul turun melewati tangga belakang dengan ciu-a

menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawali, mayat teisct?ut

lerdakwa letakkan di dekal kamar mandi lalu lerdakwa naik kembali ke rumali untuk

membersihkaii bercak darah yang diiewati saat menyerel mayat turun. Setelah Dcrsiii

semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korbaii dikumpulkan Iaiu dimasukkan

ke daiam ember, selanjutnya sekiiar jam 03.20 wita, terdakwa membawa ember teisebut

keiuar rurnah memakai sepeda motor keai'ali senggol dekat pasar ikan untuk dibuang.

Seianjumya sekitar jam (i3.25 wila lerdakwa kembaii ke rumah korban iaiu menyeret mayat

korban sampai ke motor lalu terdakwa mengangkal mayal^4orban tersebut namun sdalu

jatuii hingga ketiga kaiinya motor y^mg dipakai terdakwa jatuh ke seiokan.

Sekitar jam 04.00 wila terdakwa mulai panik lalu menyerel kembaii mayat korban

masuk ke dalam rumali yang dimasukkan ke daiam saiah saiu kamar kosong di Uuuai

bawali, Iaiu lerdakwa keium' iagi dan meminla bantuan kepada beborapa orang yang

kebeiuian lewat di depan iorong tersebut untuk membanlu mengangkal motor yang jatuh di

seiokan. Setelali itu tcrdiikwa kembaii ke rumah korban, lalu terdakwa naik ke atas rumah

mencari pisau dan saat iiu lerdakwa mendapaikan sebilaii pisau di ruang dapur lepainya di
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atas rak piring, lalu tcrdakwa tuiuii kc lanlai 2 tcrus membuka kaiung yaiig niemilupi jiiayai
korban, ialu mulai mcniotong mayat korbaii mctijadi 7 bagian yakiii yang pcrlaina
dipotong adalah bagiaii perut dengaii cara menguliti terlebih datiulu secara nielingkar
hingga kelihaian luiang iaiu diiebas sebanyfik 5 kali hingga badan dan pinggang lerpuuis,
kemudian terdakwa meniotong kaki/persendian lutut sebelali kanan dengan cara mengulili
iaiu ditebas sebanyak 2 kali iiingga terpoiong kemudian kaki kiri dengaii cara yang saina.

Seianjutnya terdakwa meniotong iengan kiri dengan cara menyal kulilnya secar melingkar
hingga tulangnya keiihatana iaiu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, iaiu memoiong
iengan kanan dengan cara yang sama, lerakJiir bagian kepala dengan cara menguliti lerlehili
dahulu iiingga kelihatan tuiang ialu sebanyak i kali hingga terputus. Potongan badan iaiu
dimasukkan ke daiam karung, potongan pinggang sampai palia dimasukl<.an ke tiuiani

karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tungan dimasukkan ke daiam kantong
plastik, lalu terdakwa niembawa potongan badan korban lersebut ke motor setelah terlebih

dahulu terdakwa mengambii sabun rinso daiam kamar mandi dan menaburkan sabun

tegebu^ke lantai kainai' tenipal terdakwa memotong-niotong mayat korban lalu terdakwa
.air. Seianjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor ialu

^tobawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di
)^ajo, terdakwa membuang potongan badan korban di saiuran irigasi setelali
^ karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga seteUili

dari daiam karung sementara daiam perjanan setelah meninggaikan lokasi

t^but karung dibuang di seniak-semak, ialu terdakwa nienuju daerali Siwa iaiu
membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita iiari Sabtu di jaian poros Siwa

menuju Lamata kab.Wajo. Seianjutnya terdakwa kenibali ke Ana Banua dan sempai
singgah menibeii 2 buah kantong plastic untuk meiapisi potongan kepala agar iidak
kelihatan, seianjutnya lerdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian
kepala korban yang ada daiam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu

terdakwa sempat tidur sebentai". Setelah motor selesai dicuci, terdakwa kemudian

membawa motor ke bengkei untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokuti.

Setelah motor selesai diperbaiki, lerdakwa kemudian mengembalikan motor kc

rumah jUMEDl iaiu ketemu saksi aNDaR untuk mengambii handphone niihk korban

yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa mau ke Sidrap namun

handphone tersebut dipakai oleii pacar saksi AInDAR inaka sehingga terdakwa memiuta

uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar Rp.400000 ( empat ratus ribu rupiah ),

seianjutnya terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang borisi

potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepaUiya di dekat terminal, lerdakwa

membuang potongan kepala korban ai tempat sarnpah seianjutnya terdakwa melanjuikan

perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutmi uniuiii.
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Baliwa maksud Lcrdakwa inciakukaii peinotongan terhadap mayal korban nicujadi
beberapa bagian dun racuibuangnya di bcberapa tempal bcrbeda adalah agai" pcrbuaiai;
terdakwa tersebut tidak diketaliui oleh keluai'ga atau orang lain mengingat korban adalah
saudara sepupu satu kaii dengan ibu terdakwa serta supaya mayat lidak dikenaii orang.

Bahwa akibat perbuatati terdakwa tersebul, korbmi AND! ONDONG meniiiggai
dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalani Surat iCeterangan Hasii l'*cmeriksaaji [Vlayat
dan IdeiUUikasi Nomor 002/DVl/m/20U/SULStL langgal 8Marel 20\ 1yang dvbual dan
ditandatangani masing-masing dr.Denny Iviatius i, Dokter bagian Forensik FaKutias
Kedokteran Unhas ) dan AKP. dr.Mauiuddin ( Dokter Peineriksa lini Post
Mortem Uisaster Victim identification Regional iimur Indonesia) yang memeriksa ;

1. Satu polongan kepala manusia

2. Satu potongan badan ^dada dan perut)

j. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan :

1, Mentifikasi primer

Perbandingan ondontogram ( data gigi ) ante mortem ( sewaktti iiidup
yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu :

14699 oieh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi ) gigi '/ kanan
bawiili ( molar 2 / geraliam belakang ) yang sesuai dengan data gigi
mayat ( post mortem/ telaii meninggalj, terdapat missmg ante mordein (

dicabul sewaktu hidup ) gigi 7 kanan bawali ( molar 2/ geriilumi

beiakang)

2. Identifikasi sekunder

leknis superimposisi dengan membandingkan foio ante mortem (
sewaktu masih liidup) seorang wanita alas nama Andi Ondong, mnur 58

tahun, aiamat jL.Andi iviangkau Parepare) dengan satu potongan kepala
tersebul di alas, didapatkan hasil ; kecocokan terhadap 8 ( delapan ) tiiik

anatomis wajah, yaitu : {i) tig-Supraglabella, (2) G-Glabeila, (3) N-

Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Slo-Stomion, (6) Gn-Gnalhion dan dua

titik interpupil.

Dapat teridenlirikasi Primer dan Sekunder-sebagai berikut:

Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal iahir : 3t Descmber i952

Umur : 58 laliun

Aiamat : ji./vndi iviangkau No. 17B/Beiakang Bank Danainon

Parepare.

SeUinjuinya dari iiasii pemeriksaan medis ibrensic didapatkan ;
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a. Fotongcm kepala, tcrdapal Irauina taj:un yaiig memoLoiig ( iiuililasi

post iTiorlcr."; ) dacrah iehcr dciiguTi bcbcrapa trauma tajarrx ( po3t

mortem ) pada lehcr belakang daii lelinga kaiiaii. Keteraiigaii iikuran

iuka (i) iuka iris ieiier beiakang : 4 cm X 2 cm, (1) iuka iris pada

kuping lelinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam
lampak pucai.

b. Poiongan badan ( lanpa kepala. tanpa lengaji alas, tanpa peiul ),

lerdapat trauma lajam yang memotong {mutiiasi post mortem ) daerah

kepala, kedua lengan alas sebatas baliu kanan daii kiri dan daeiaii

perut. Terdapat 4 ( empat ) buaii iuka lusuk pada daerah dada dan i (

satu ) dianiai-anya yaitu Iuka lusuk pada dada kanan (di bawah puUing
susu ) menembus dan mengenai jantung ( venirikel dexira / bilik

kanan janlung).Ketcrangan ukuran Iuka tusuk : (1) dada kiri alas

putting : 2 cm X 0,5 cm, i^z) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X

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

bawaii putting 2 cm Xu,5 cm ( menembus rongga dada dan mengenai
jantung).

tolongan perut danpanggui: terdapat trauma tajam yang memotong {
mutiiasi post mortem ) daerah perutdan batas lutulkanan dan kiri.

lerdapat kesesuaian wama kuiit dan kecocokan potongan/ irisim

antara poiongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapal

dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu mdtvmu

inanusia yatig sesuai alas nania Audi Ondong, berjenis keiamin

perempuan, umur 58 tahun.

e. Sebab kemalian adalah Iuka lusuk pada daerah dada kanan yang
mengenai jantung.

Perbualan tcrdiikwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancaiTi pidana dalam

Pasal 338 KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDIAIR

lerdakwa Muiiammad Bustam AS,S.Pi ais.Andi ivianinia, pada haii Jumat langgal
4 Maret 2011 sekilar jam 14.30 wita alau setidak-tidaknya pada waklu-waktu lain dalam

buian Maret 2011 bertempat di Jin.Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan

Uj^8 Kola Parepare, alau setidak-tidaknya pada suatu tempal lain yang masih termasuk
daiam daerah hukum Pengadiian Negeri I'aiepare, dengan sengaja meiahukan
penganiayaan yang direncanakun terlebih dahulu mengakibatkan kematiun korban

yang bemama Andi Undong dengan cara :
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ferdakwa yaiig Itiiggal di Ana Baiiua KabupaLcn Wajo scbeluin bcrangkat kc iLiinali
koiban tcrlebih dulralii iiiciripcryiapkan scbilah badik yang disclipkaa dipinggaug scSiclah
kill dengan maksud jtka terdakwa bectemu korbaii daii korban niasih meiiaiiyakan
persoaian emas yang diiudiiiikan kcpada lerdakwa yang mencurinya niaka lerdakwa

beimaksud membunuli korban, Sekitai" jam 09.00 wila, lerdakwa berangkal ke Parcpaie
menggunakan mobii angkutan unium dan tiba di i'arcpaie sekitar jam lO.UO wita, lerdakwa

langsung ke Jalan Andi Mangkau dan dan selibanya di runuili korban, lerdakwa berLeinu

dengan saksi Aco yang kebetuian mau berwudhu di rumah korban. Seieiah scnipai
beibicai'a sebentar di Pos ronda, sekitar jain 12.00 wila, lerdakwa dan yaksi ACO kenibali
ice koiong rumah korban {iantai bawah ) berbicara / bercerita sebeniar kemudian saksi aco

berangkal ke mesjid bermaksud melaksanakan shalai Jumal namun lerdakwa lidak ikut lapi
letap tmggai di bawah rumah korban sambii nonion i V. Sekitar jam 12.30 wiia , korUin
lalu berteriak IKOGA ACO ( kaukah ilu Aco) " yang kemudian dijawab oloh
tersangka iYA MAMmA"( saya Mamma Lalu korban memanggil lerdakwa naik. ke
alas rumali nielalui langga belakang rumali dimana korban berdiri di depan pinlu
menggunakan pakaian dasier warna coklat. Setelah korban melihai terdakwa naik tangga,

pun masuk ke lumah yang diikuli lerdakwa dan duduk di dekal meja makan, seieiah

yang masih daiam posisi berdiri mengatakan " MaGaI MULAOivlAl ( Keiiapa
ini ), lalu dijawab lerdakwa " saya mau kelernu dengan PHTTA BUS'l AM,
jam mesin padinya' namun korban langsung mengatakaii kepada terdakwa "

^aiig ambil emasku waktu ilu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kala-kala korban
tersebut terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang linggi " bukan
saya yang ambil, jmigan imgkii lagi masalah ilu kai-ena itu sudah diselesaikan secai'a

kekeluargaan kemudian korban mengatakan " BELLE-BELLE aSU MEKO xKO - laiu

korban meneinpeleng muka terdakwa sebanyak salu kali lalu meludalii muka terdakwa

membuat terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik

dan menikani bagian dada korban sebanyak salu kali , korban lalu lai'i ke ai"ali kamar lalu

dikejar oieh terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun
korban masih lelap laii liingga korban lerjatuh di dekal jendela. Setelah korban sudah lidak

bergerak lagi, lerdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakmya iaiu
dibawa masuk ke salaii salu ruangan lempal korban sering menjaliit pakaian dan

menyimpan mayat korban di dekal mesin jahit lalu lerdakwa membuka seluruh pakaian

korban, lalu lerdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur ialu lerdakwa

meiap bercak darah yang ada di iantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur uniuk
mengambil ember plaslik bervvarna pulih dan mengisi ember lersebul den<4an air lalu

membawa ember berisi air tersebui uniuk membersihkan darah yang sudtih kermg aiau
daiali yang sudaii mengeiilal. Setelah lerdakwa nienganggap sudali bersih, selanjuhiya
terdakwa turun ke iantai bawah mengambil handuR yang sedang dijemur, lalu terdakwa
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membawa handuk Icrscbut kc laiilai alas guiia diiililkaji kc lelicr korbaii yang lujiuuinya
agar darah korban rr.cayciap kc haiiduk terscbut. SclanjuLnya tcrdakwa nicmbuaiig air
bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruaiig dapur laiu terdakwa mengisi kembuli
ember tersebut dengaii air bersih dan kembaii iagi membersifikan ruaiigan agar beLul-oeiui
bersih, kemudian air bekas bilasan dibuaiig sementara ember disimpan di ruang dapur dekaL
pintu belakang. Seianjuinya terdakwa inengunci semua pimu di laiiiai atas ialu menguinbii
h^dphone niilik korban yaiig disimpan di alas mesin jahil.

Sekitar jam 14.30 terdakwa keluar melalui piniu Stmiping dekai teievisi dan uumi
melalui laaigga depan ruinah ialu meninggalkaii rumah korban sainbil membawa kunci

nimah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, terdakwa kembaii bertemu dengan ik./vcAJ
yang oleh Ik.ACO terdakwa duawari makan namun terdakwa menolaknya.

Kira-kira jam 14.50 wiia, terdakwa kembaii masuk ke rumah korban meiaim pnitu
• samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat terdakwa

termenung di dalam rumah korban sambii minum the yang ada dalam kulkas. TerdaKwa

kemuaian meninggalkan itimali korban kira-kira jam 17.00 wita melalui piiUu saiuping
grlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi

erdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1Jalaii Jenderal Sudirman unluk

:gif^obil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan umum
fm&p dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkaii perjalanan menuju ke Kabupatea

• '•

•••• Sesampai di Kabupalen Wajo, terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai
inengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan moi)il
kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karung. Selelah mendapatkan 2 buah
karung gabah ukuran iOO kg, terdakwa lalu mendatangi saksi jUMEDl ialu meminjcim
sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.OD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai meiuiju
Parepare sekitai- jam /3.00 wita , ketiica sampai di sekitar daerah Tanru ledong, terdaicwa
singgah membeli Lali rapia di sebuah wariuig.

Sekitar jam 0i.30 wita hari Sabtu tanggai 5Maret 2011, terdakwa tiba di Parepare
lalu masuk ke rumah korban setekdi sebeiumiiya melewali Jalan Andi Makkasau kemudi;in

§epeda motor terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, ialu terdakwa

mengambil 2 buali karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk

ke rumah korban meiewati piniu beiakang lantai bawah kemudian ke depan ialu masuk
rumah. Saat di dalam rumah, terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk
yang meliht leher korban lalu terdakwa menibersihkan lagi darah yang niasih lercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung
dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada iiingga perui, sedangkjin yang
satunya dimasukkan bagian kaki liingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut laiu

kedua ujung karung diikat menggunakan taii lapia. ?>eteiali semua mayai korban tertuiupi,
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icrdakvva keinudiaii iiicxnbawa iiiayat tcrsebut luiun incicwali taiigga belakaiig dengan catii

mcrttiriiv. puda k.cdua bagiUii k.ulci diui octclah oaiiipal di laiitai bavvah, niuyat tcrjcbui

terdakwa letakkan di dekat kamar niiiiidi lalu terdakwa naik kembali ke rumali untuk

membersinkan bercak dai'aii yang diiewaii saai inenyeret mayai turun. Seielaii bci,siii

semua, kain lap, handuk dan dasier yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan

ke daiam ember, seianjutnya sekitar jam 03.20 wita, terdakwa raembawa ember terscinii

keluar rumah memakai sepeda motor keai'ah senggol dekat pasai" ikan untuk dibiiang.

Seianjutnya sekitar jam 03.25 wita terdakwa kembaii ke lumah korban lalu menyeret mayat

korban sanipai ke motor lalu terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu

jatuh iiingga ketigakaiinya motor yang dipakai terdakwa jatuh ke seiokan.

Sekitar jam 04.00 wita terdakwa mulai panik laiu menyeret kembali mayat korban

masuk ke daiam rumah yang dimasukkan ke daiam saicih satu kamar kosong di iantai

bawali, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang

kebeliiian iewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jaiuii di

seiokan. Setelah ilu terdakwa kembaii ke rumah korban, lalu terdakwa naik ke atas iamah

pisau dan saat itu terdakwa mendapatkan sebiiah pisau di ruang dapur tepatnya di

jring, lalu terdakwa tui'un ke Iantai 2 terus membuka kai-ung yang inenutupi maytil

>muiai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong

^in perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga
/iang iaiu ditebas sebanyak 5 kali atau setidak-tidaknya lebih dari saiLi kali
m dan pinggang terputus, kemudian terdakwa memotong kaki/persendiaii lutuL

se'bei^ kanan dengan cara menguiiii iaiu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong
kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Seianjutnya terdakwa memotong lengmi kiri

dengan cara menyat kuiitnya secar meiingkar hingga tuiangnya kelihatana iaiu aitebas

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

terakhir bagian kepaia dengan cara menguliti terlebih daliuiu hingga keliiiatan tulang lalu

sebanyak I kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke daiam kaiung,

potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke daiam karung saiunya sementara potongan

kepaia, kaki dan tangan dimasukkan ke daiam kantong plastik, lalu terdakwa membawa

potongan badan korban tersebut ke motor setelaii terlebih dahulu terdakwa mengambii

sabun rinso daiam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke Iantai kamar tumpat

terdakwa memotong-motong mayat korban laiu terdakwa menyirami air. Seianjutnya

potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu terdakwa niembawa potongan

mayat korban ke Sengkang Kadupaten wajo. Seteiaii liba di Desa Kaloia Wajo, terdakwa

membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibukadari karung lalu l)agian

paha korban dibiimig di sekitar lempat itu juga setelah dikeluarkan dari daiam karung

sementara daiam peijanan setelali meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di scmak-

semak, iaiu terdakwa menuju tiaerah ^)iwa iaiumembuang j)otongan tangan dankaki sekitar
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jam 09.00 vvita han Sabtu di jalaii poros Siwa inciuiju Lamata kab.Wajo. Sdaiijulnya
tcrdakvva keir.bali kc Ana Baiiua dar. sciiipat .inggali mcmbcJi 2buah kantoxig pla:;tic uiiiuk
melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa niencuci moioj- di

pencucian motor sedangkan bagian kcpaia korban yang ada dalam kaniong piasiik
diturunkan di dekat molor dan saat itu terdakwa sempal tidur sebeiitar. Selelali molor
seiesai dicuci, terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk mempcrbaiki bagian
yang rusak saat jaluli di selokan.

Seteiah motor seiesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan molor ke
rumah JUMHDl iaiu ketemu saksi ANDAR unluk mengambil handphone milik koiban
yang terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat terdakwa mau ke Sidrap namun
handphone lersebul dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka seliingga terdakwa meniinta
uang dari saksi ANuaR dan diberikan sebesar Rp.40u000 {empai ratus ribu rupiaii ),
selanjulnya terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang bcrisi
potongan kepaia korban. Sesampai di pangkajene tepainya di dekat terminal, terdaicwa
rnem^ng potongan kepala korban di lempat sampali selanjutnya terdkaw melanjutkan

ce Soppeng nienggunakan angkuian umum.

maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi
in dan membuangnya di beberapa tempai berbeda adaiah agar perbuatan

S^put tidak dikelahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adaiah
pu satu kali dengan ibu terdakwa sena supaya mayat tidak dikenaii orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ANDl ONDONG meninggal
dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangaii Hasil Pemeriksaan Mayat
dan Identifikasi Nomor : 002/DVl/lli/2011/SULSEL tanggal 8Marel 2011 yang dibuat dan
ditandatangani masmg-masing dr.Denny Matius ( Dokter bagian forensik fakuiias
Kedokteran Unhas ) dan AK1\ dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa Tim Post

Mortem Disaster vicdm identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :
1. Satu potongan kepala manusia

2. Satu potongan badan ( dada dan perut)

3. Satu potongan daerah panggul dan paiia manusia.

Berdasarkan :

/. Identifikasiprimer y

Perbandingan ondontogram ( data gigi ) ante monem ( sewaktu iiidup
yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu :

i4()vy oieh drg.Sasi, dilakukan pencabutan gigi ( extraksi) gigi 7kanan
bawah ( molar 2 / gcraham belakang ) yang sesuai dengan data gigi

mayat ( post mortenv tclaii meninggal), terdapat missing ante inordem (

dlcabui sewaklu hidup ) gigi 7 kanan bawah ( molar 2/ geraliani

belakang)
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2. lilcntijikasi sekunder

Icbii:; supi;n:r.poL;ioi dcr.gan jriombundingkaii foto ante nioiteni (
sewakiu masih hidup) seorang wanila alas nama Andi Ondong, umur 5K
lahun, aiainai JL.Andi iviangkau Pareparej dengan saiu potongaii kepaia
lersebut di atas, didapalkan hasil: kecocokaii lerhadap 8( deiapan ) Litik
anaiomis wajah, yailu : (,1) Sg-Supragiabella, (;2) G-CUabella, ^3) N-

Nasion, (4) Sn-Subnasale. (5) Slo-Slomion, (6) Gn-Gnalliion dan uua

lilik interpupii.

Dapat leridenlif^kasi Primer daii Sekuader sebagai berikul:

iNama : Andi Ondong

Jenis keiamin : Perenipuan

Janggai iahir : 31 iJesember 1952

Umur : 58 lahuii

: Ji.Andi iviangkau No. 17B/Betakang Bank Danamon
PcU'epare.

^^g^^jSeianjutnya dari iiasil pemeriksaan medis forensic didapatkan ;
Siangan kepaia, terdapat traunia lajain: yang memotong ( mulihisi

|̂si mortem ) daeraii ieher dengan beberapa trauma tajam ( post
)rlcm ) pada leiier belakang dan teiinga kanan. Kelerangaii ukuiaii

p^ika Uj iuka iris ieher belakang : 4 cm X2 cm, (2) iuka iris paUa
l<ijping teiinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata daiam

lampak pucat.

2. Potongan hadan ( tanpa kepaia, Lanpa lengan atas, tanpa perut ),

terdapat iratmta tajam yang memotong mutiiasi post mortem ) daeran

kepaia, kedua lengan alas sebalas baliu kanan dan kiri dan daciah

perut. lerdapal 4 {empat) buaii iuka lusuk pada daerah dada dan l (

satu ) dianlaranya yaitu Iuka tusuk pada dada kanan ( di bawali putting

susu ) menembus dan mengenai jantung( vemrikel dexira/ biiik kanan

jantung).Kelerangan ukuran Iuka lusuk : (1) dada kiri alas putting : 2
cm X0,5 cm, (i) dada kiri samping kiri putting ; 2 cm X0,5 cm, (3)

dada Idri bawali pulling 2cm X0,5 cm, (4) dada kanan bawali putting
1 cm Xu,5 cm ( menembus rongga dada dan mengenai jantung ).

3. Potongan perut dan panggul: terdapat trauma tajam yang memotong
( mutiiasi post mortem ) daeraia perui dan batas luiutkanandan kiri.

4. ierdapal kescsuaian wai'na kulit dan kecocokan potongan/ irisan

aniara potongan tubuh ymig satu dengan yang iainnya, sehingga dapat

dinyatakan baliwa [)otongan tubuh tersebul adalali saCu in(li\:Klu
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iiianusia yaiig sesuai alas iiama Audi Ondong, bcrjenis kL-laniiii

pvidjipUiiit. uinLir taiiUJi.

5. Sebab keinatian adalah luka tusuk pada daerah dada kaiimi yang
mengenai jaiiiiuig.

Perbualan lerdakwa LersebuL sebagainiana dimaksud dan diancain pidaiui dalain
Pasai 353 ayan3; Kuii Pidana.

LEBIH SUHSIDIAIR LAGl

Terdakwa iviuhaminad Bustam AS,S.Pi ais./vndi ivianmia, pada had Jumai langgai
4 Maiel 2011 sekilar jam 14.30 wita alau selidak-lidaknya pada waklu-waktu lain dalani
buian Marei 20 il bertempax di Jin./Viidi Mangkau Keiurahan Ujung Sabbang Kecainaian
Ujung Kola Parepare, atau selidak-tidakiiya pada suaLu tempal lain yang niasih tennasuk
daiam daerah hukum Pengadiian Negeri Parepai'e, dengan sengaja meiukai berat yang
mengakibatkan matinya orang yailu korban bemaina ^Vndi Ondong yang diUtl.ukan
terdakwadengan cara - cara :

^Pada waklu dan tempal sebagaimana lersebut di alas, saal terdakwa tidak di bawak
sambil nonton 1v. Sekiiar jam i2.30 wita , korban iaiu berteriak " " iK-UOA

:ali itu Aco) " yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA MAMMA"( saya
îiu korban memanggii lerdakwa naik ke atas rumah meialui langga beiakang

rimi^ korban berdiri di depan piniu menggunakan pakaian daster waiiia cuiJat.

iefe^kOTban meiihat lerdakwa naik langga, korban pun masuk ke rumah yang diikuli
cwa dan duduk di dckat meja niakan, setelah itu korban yang masih dalam posisi

berdiri mengatakan " MAGai ivitjLAOIviAl ( Kenapa kamu ke sini j, iaiu dijawab
teidakwa saya mau ketemu dengan P£1 lA BUSTAM, mauka pinjam niesin padinya"
namun korban langsung mengauikan kepada terdakwa " kamu yang ambii emasku waklu
ilu, kembaiikan emasku ! ). Mendengar kata-kala korban lersebut terdakwa langsung
menjawab dengan emosi dan nada bieara yang linggi " bukan saya yang ambii, jangan
ungkit lagi masalali itu kai'ena ilu sudah diselesaikan seeara kekeluargaan kemudiiui

korban niengaiakan BELLii-Bi^LLE ASu MEKO IKO " Iaiu korban menempeieng
muka terdakwa sebunyak satu kali lalu meludalii muka lerdakwa membual terdakwa cinosi

dan berdiri serta mendorong tubuii korban iaiu mencabut badik dan menikam bagian ciada
korban sebanyak satu kali, korban Iaiu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh terdakwa yang
kemudian diiikam lagi pada bagian ieher beiakang nanuui korban masih teiap lari hiugga
korban teqatuii di dekat jendeia. Selciah korban sudah tidak bergerak lagi, terdalvvva

mcnggeser rnayat Rorban dengan cara menarik kedua kakinya iaiu dibawa masuk ke saiah

satu ruangan tempal korban sering menjahit pakaian dan menyiinpan mayal korban di dekat

mesin janit iaiu teraakwa nienibuKa sciuruh pakaian korban, Iaiu lerdakwa pergi mengiinioii
lembar kain lap di luiiiig dapur lahi terdakwa mclap bercak darah yang ada di laiiuii,
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kcinudian tefdakwa masuk kc daj^ur uiUuk inciigaiiibil ember plaslik berwama puLih dai;
inciigisi ember icrsebtit Jengar. air iulu mcmbavva ember berisi air tersebut Liiila!;

niembersihkaji daiah yaiig smiah kering atau darali yaiig sudali niengentai. Suteiaii
terdakwa mcnganggap sudah bersih, seianjumya terdakwa mrun ke iantai i)awah

inenganibil haiiduk yang sedaiig dijemur, ialu terdakwa meiiibawa haiiduk lersebul ke laiiUii

aias guna diiililkan ke leiier korban yang tujuaniiya agar darah korban menyerap ke haiiduk

lersebut. Selaiijultiya terdakwa membuang air bekas bilasaii lap yaiig ada di dalain ember di
ruang dapur Uiiu terdiikwa meiigisi kembaii ember lersebm dengaii air bersih dan kenibaii
lagi membersilikaii ruaiigaii agar belul-betul bersili, kemudiaii air bekas bilasaii dibuang
sementara ember disimpan di ruang dapur dckat pimu beiakang. Seianjumya leroakwa
menguiici semua pintu di Iantai atas ialu mengambil liandplione niilik korban yang
disimpan di atas mesin jahit.

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

meialui tangga depan runiah ialu memnggaikaji rumaii korban sambii membawa kunei

rumah tersebut. Saa.t keiuai" dari lorong rumali, terdakwa kembaii berteinu dengaii Ik.ACO
ik.ACO terdakwa ditawari makan namun terdakwa menolaknya.
^ira jam 14.50 wita, terdakwa kembaii masuk ke rumali korbaji melalui pintu

untuk memasiikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saai terdakwa

lalam rumali korban sambii minuin the yang ada dalam kulkas. leixkik wa

rumah korbiui kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping
daliulu mengunci scmua pintu rumaii. Setelah sanipai di jalan Audi

Makkasau, terdakwa iaiu menumpang ojek menuju ke km 1Jaian Jenderai Sudirman untuk
menunggu mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil aiigkutan uinLun
menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap diianjutkan peijalanan menuju ke Kabupaten
Wajo.

Sesampai di Kabupaten Wajo, terdakwa lalu mencaii mobil untuk dipaicai
mengangkut mayat korban di Parepai'e namun tidak ada yang mau meintnjamkan mobil
kepada terdakwa sehingga terdakwa lalu mencari karung. Setelah mendapatkan tjuali
karung gabali ukuraji 100 kg, terdakwa lalu mendatangi saksi JUMHDi laiu meminjam
sepeda motor Yamaha Vega iNo.Poi.DD 5901 EN yang kemudian terdakwa pakai menuju
Parepare sekitar jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah lanru Tedong, terdakwa
singgah membeii tali rapia di sebuaii warung.

Sekitai-jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5Maret 2011, terdakwa tiba di Parepare
ialu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Adakkasau kemudian

sepeda motor terdakwa diparkii" di iorong dengan kepala mengliadap keluar, lalu terdakwa

mengambil 2 buali karung yang disimpan di bawah sadei motor dan lalia rapia laiu masuk
ke rumali korban melewaU pintu beiakang Iantai bawali kemudian ke depan lalu masuk
lumah. Saai di daiam rumah, terdakwa mendatangi mayat korban ialu melepas handiilc yang

emutii
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iiiclilit leher kofban laiu Icrdakwa nicinborsiiikaii lagi darah yang inasih Lcrccccr di Nckila-

Kita jam 02.30 wila tcidalvvva iiicinauukivaii raayat korbaii kc dalam karung Ucagaii
caia satu karuug diUiLupkan pada bagian kepada hingga peruL, sedangkaii yang .saUmya
dimasukkaii bagian kaki iiingga kedua ujung karung beriemu di bagian perui laiu kedua
ujung kai'ung diikat nienggunakan lali rapia. Selelali seinua mayal korbaii teiUilupi,
lerdakwa kemudian membawa niayal tersebut lurun melewali laiigga beiakaiig dengan cara
menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sanipai di lanlai bawah, mayaL icfscbuL
teidakwa letakkan di dekat kamar mandi laiu lerdakwa naik kembali ke ruinali iintuk

niembersilikan bercak darali yang dilewali saal menyeret niayal tui'un. Selelali bersih
semua, kain lap, handuk dan dasier yang digunakan korban dikumpuikan laiu dimasukkan
ke dalani enibei, selanjulnya sekilai" jam 03.20 wila, lerdakwa membawa ember icisebul

keluar rumaii meniakai sepeda moior kearah senggoi dekat pasar ikan uniuk dinuang.
Selanjulnya sekilaj" jam 03.25 wila lerdakwa kembali ke rumali korbaii laiu menyerei mayal
korban sampai ke motor laiu lerdakwa mengangkai mayat korban tersebui namun seialu
jaluli hingga keiiga kalinya motor yang dipakai lerdakwa jatuli ke selokan.

^ekitar jam 04.00 wila lerdakwa mulai panic laiu menyerei kembali mayai korban
|alam rumah yang dimasukkan ke dalam salali salu kamai" kosong di iaulai

erdakwa keluar lagi dan meminia baniuan kepada beberapa orang yang
it di depan lorong tersebui unluk membantu mengangkai motor yang jaiuli di

|fah iiu lerdakwa kembali ke rumah korban, laiu lerdakwa naik ke alas iuniiiii

iu dan saal itu terdakwa meiidapatkan sebilali pisau di ruang dapur lepaiuya di
kpiring, laiu terdakwa lurun ke laniai 2terus membuka karung yang menulupi mayal

korbmi, laiu mulai mcmoloiig mayal korban menjadi 7 bagian yakni yang pciUunu
dipoiong adalah bagian perul dengan cara menguliti leriebih dahulu secara melingkar
hingga kelihalan lulang laiu dilebas sebanyak 5 kali hingga badan dan piiiggang tcrj)uius
kemudian lerdakwa memoiong kaki/perscndian luiut sebelah kanan dengan cara menizuliti
laiu dilebas sebanyak 2kali hingga tcrpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sania.
Selanjulnya lerdakwa meinotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secai- m^iingkar
liingga lulangnya ketihatana laiu dilebas sebanyak 4 kali liingga lerputus, laiu memoiong
lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih
dahulu hingga kelihalan lulang laiu sebanyak 1kali liingga lerputus. Potongan badan laiu
dimasukkan ke daiam karung, potongan pinggaiig sampai paha dimasukkan ke uaiiim

karung salimya semenlara potongan kepala, kaki dan langan dimasiikkan ke dakuii kanltjng
plastik, laiu terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor seielah lerteiiih

didiulu lerdakwa menganibil sabuii rinso dalam kamar mandi dan menaburkiui .sabun

tersebui ke lantai kamar lempai lerdakwa memoiong-motong mayat korban laiu terdakwa

menyirami air. Selanjulnya potongan-polongan mayal korban dibawa ke moioi- laiu

lerdakwa membawa potongan mayat korban Ke Sengkang iCabupaien wajo. Seielah iii)a di
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Dcsa Kalola Wajo, tci-dakwa iiicnibuang polongan badaii koibaii di saluran iriga.si sctclah
dibuka dan Icarung lain bagiaii paha korban dibuang di seldlai" tc:upai itu juga
dikeluarkan dan dalani kaiung scmenlaia dalam perjaiian setelah meiiinggalkaii lokasi
lersebui Kariing dibuang di semak-semak, iaiu lerdakwa meniiju daeraii Siwu iaki
meinbuaitg poLongaii langaii daii kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jaJaii poios Siwa
menuju Lamata kab-Wajo. li-eianjutnya terdakwa kembaii ke Ana iiaiiua daii sein[)al
singgah membeli 2 buah kantong plastic untuk nielapisi polongan kepala agar lidak
keiihaian, setanjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagiaii
kepala korban yang ada daiam kantong plastik dituiunkan di dekat motor dan saat itu
terdakwa sempat tidur sebeniar. Setelah motor seiesai dicuci, terdakwa kenmuiaii
membawa motor ke bengkei untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatiili di selokan.

Seteiaii motor seiesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembaiikan motor ke
rumali JUMHDI ialu ketemu saksi ANDAll untuk mengambii haiidphone inilik korban
^m^g^erdakwa pinjamkan kepada saksi AInDak saat terdakwa mau ke Sidrap namun

leisebul dipakai oleh pacai' saksi ANDAli maka seiiingga terdakwa meminta
^si aNDAR dan diberikan sebesar Rp.4u0000 ( empat ratus ribu rupiaii ),
Uerdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yajig berisi

^ korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, lercJakwa
kepala korban di lempai sampali selanjutnya terdkaw melanjutkan

pSjaiettian ke Soppeng menggunakan angkutan umum.
Bahwa maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban mcojadi

beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempai berbeda adalaii agar perbuatan
terdakwa tersebut tidak dikelahui oleii keluarga atau orang lain mengingat korban adalali
saudara sepupu satu kali dengan ibu terdakwa serta supaya mayat tidak dikenaii orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban AND! ONDONG meninggal
dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keierangan Hasil Pemeriksaan Mayat
dan Idendlikasi Nomor : 002/L)Vl/IU/201 l/SULSiiL tanggal 8Maret 2011 yang dibual dan
ditandatangani masing-masing dr.Denny Matius ( Dokter bagian Forensik Fakuiias
Kedokteran Unhas ) dan AKP. dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa Inn Post

Mortem Disastei victim Ideniilication Regional 1imur Indonesia ) yang memeriksa :
1. Satu potongankepala manusia

^ •I 2. Satu potongan badan dada dan perut)
3. Satu polongan daerah panggul dan palia manusia.

Berdasarkan:

1. Jdenlijikasi primer

Perbandingan ondontogram {data gigi ) ante mortem ( sewaktu inuup
yang dianibil dari data gig! puskesnias i.akessi Pai'epare Nomor kartu :

l4()yy oieh drg.Susi, diiakukan pencabutan gigi ( extraksi ; gigi / kanan
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basvali ( molar 2 / gcialiaiii bclakaiig ) yang scsuai dengan dala gigi
ir.ayuL ( post !.cla!i mcnir.ggal), tcrdapaL niis;;iiig aiitc morJcir. (
dicabul sewaktu hidup ) gigi 7 kaiiaii bawali ( molai" 21 geialiaiii
beiakang)

2. Idenlijihisi sekunder

ieknis superimposisi dengan membandingkan lolo ante moricni {
sewaklu masih liidup) seoratig waiiiia alas nama Andi Ondong, Laiitu- 58
laiiun, aiamat JL.Andi Maiigkau i-'arepare) dengan satu potongaii kcpaia
lersebut di alas, didapaikan hasil ; kecocokaii terhadap 8( delapau ) litik
anatomis wajaii, yaitu : (i) Sg-Supragiabeiia, {I) G-Glabelia, i s) N-

Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Slo-Stomion, (6) Gn-GnaUiion dan dua
titik inierpupii.

Dapal teridenliilkasi Primer dan Sekunder scbagai bcrikut:

: Andi Ondong

Jenis kelamin ; Perempuan

: 31 Desember 1952

: 58 tahun

y . •Ji-Andi Mangkau No. 17B/Beiakang Bank Dananion
^ Pirepare.

^-1. Seianjuinya dari iiasii pemeriksaan medis forensic didapaikan :
1. Polongan kcpala, lerdapat irauma tajain yang memolong ( niuiilasi

post monem ) daeraii leiier dengan beberapa trauma tajam ( post
morleni ) pada leher beiakang dan lelinga kanan. Kelerangan ukuran
luka 0) iuka iris leher beiakang : 4 cm X2 cm, (2) luka iris pada
kuping lelinga kanan ; 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mala dalani

tampak pucai.

2. Polongan hackm ( laiipa kepala. lanpa lengan alas, laiipa peiui ),

teidapat irauma tajam yang memolong ( mutilasi post mortem) daeraii
kepala, kedua lengan alas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah

perut. Ferdapai 4 ( empat) buaii iuka lusuk pada daerah dada dan i (
salu )dianlai'anya yailu luka lusuk pada dada kanan ( di bawali pulling
susu ) menembus dan mengenai jantung ( ventrikel dextra / bilik

kanan janlung).KeLerangan ukuran iuka lusuk : (1) dada kiri alas

pulling : 2 cm Xu,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X
0,5 cm, (3) dada kiri bawah pulling 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kaiian

bawaii pulling 2cm Xu,5 cm {menembus rongga dada dan mengenai
janlung).

anggai iaiiir
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cara :

^4^ waklu dan lempaL sebagaimana diuraikan di atas, saat terdakwa berada di
X^^v '̂riiniah korban sambii nonton iV.Sekitarjam 12.30 wita ,korban ialu faericriiik "

IICOGA ACO " ( kaukah ilu Aco) " yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA
IviAMiviA'X saya Mannna y\ Laiu korban memanggil terdakwa naik ke atas rumaii mclalui

langga belakang rmnah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster
warna cokiat. Seieiah korban meiihat terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumaii

yang diikuli teidakwa dan duduk di dekat iiieja inakaii, setelali ilu korban yaug luasih
ddlam posisi berdiri mengaiakan " MaOai MULaOmai ( iCenapa kamu ke sini ialu

dijawab terdakwa saya mau kelemu dengan PH'l TA BUS TAM, mauka pinjam inesin
padmya^^ namun korban langsung mengaiakan kepaaa terdakwa " kamu yang ambii cmasku
waklu itu. kembalikaii emasku !). Mendengar kata-kala korban lersebui terdakwa langsunii
menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yang ambii, jangan
ungkit lagi masalali ilu karena itu sudah diselesaikan secaia kekeluaiga.ui kemudian

korban mengaiakan iiliLLi-.-Bhi.tJ:!, ASU MbKO ikO " lain korban menempcieng
muka terdakwa sebimyak satu kali laiu meludcilii muka terdakwa membual terdakwa emosi

dan berdiri seria mendorong itibuh korban laiu mencabut badik dan menikam bagian dada

koiban seban^-ak satu kafi . koiban ialu lari ke ai'ah kaniar laiu dikejar oleli terdakwa yang
kemudian dilikam iagi pada bagian ieiier belakang namun korban masiii tetap iari iiingga
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3. J*o(ofi^aN pcnii dan pan^^itl; tcida])al Irauniu tajam yang iiiciiioiung (

iituiixu.x jjv/.ji 1*^111 ) sjtiCiilh pCJlU dUJl batiiii lUtUi kiliilili dUil kii i.

4. 1caiapaL kcscsuaiaii wmna kulil dan kecocokan potoiigaiV jiisan

aiitara poiongan lubuh yang saiu deagan yang iainnya, sehingga tiapai

diuyalakaii balivva potonuaii tubuii Icrsebul adalali salu iiuiiviilii

iiiaiiusia yang scsuai alas nama Andi Ondong, berjenis kclaniin

peieinpuaii, uiiuir 58 lahun.

5. Sebab kematian adaiaii iuka msuk pada daerah dada kanaa yatiiz

inengenai jmilung.

Perbualan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam
Hasal 354 ayat (2 ) ivUH Pidana "

LEBIH-LEBIH SUBSIOIAIR :

Terdakwa Miihainniad Bustani AS,S.!^i ah;.A:vJi Miiir.nia. -^ada !iari t .o,

4 Vlaret 2011 sekilar jam 14.30 wila alau selidak-lidaknya pada vvaktu-wakUi lain tlalam

bulaii iVlitici 2011 bciiciiipid di Jin.Audi maiigkau rCcluiahan ujuiig Sabuung Kccaiiiaiau
Paicpaie, alau sciidak-Lidaknya pada suatu lempai lain yang masih tciinasuk

^rati hukum I'engadiian iNcgeri i^arepare, dengan sengaja meiakukun
^kanyang mengukibatkan matinya seseotang yakni korbmi yang beniama Andi

Kola



1'

t .

25

korbiin Icijatuli di dckat jciidda. Selclali korbaii sudali lidak bergcrak lagi, tcaiakvvii
ni;;iiggciici- mayat kurbaii dciigar. cara inoiiarik kcdaa kalcinya lala dibavva ir.asak k.' salaii

salu ruangaii tempal korbaii soring nicnjahit pakaiaii dan inenyinipan inayat koiban di dckal
mesin jaiiii iaiu lerdakwa niembuka seiuruii pakaian korban, iaiu lertiakwa pergi men^aiiibii
3 lenibar kain lap di ruang dapur lalu tcrdakwa inelap bercak daraii yang ada di lantai,
kemudian lerdakwa masuk kt: dapur umuk mengainbii ember piastik. bcrwariia puiiti tlan
mengisi ember lersebut deiigan air lalu membawa ember berisi air tersebul unluk

membersiiikan daraii yaiig suaah kering aiau dai-aii yang sudah mengentai. r^cteliiii
lerdakwa mengaiiggap sudaii bersili, selanjulnya lerdakwa lurun ke laiiiai bawaii
mengambii iianduic yang sedang dijemur, iaiu lerdakwa membawa nanduk lersebut ke luniai
aias guna dililiikan ke lelier korban yang lujuaiinya agar dai-ali korban menyerap ke liaaduk
lersebut Selaiijuinya lerdakwa membuang air bekas biiasan iap yang ada di dalam enmer di
luang dapui lalu lerdakwa niengisi kembali ember lersebut dengan air bersili daii kembaii
iagi membersihkan ruangaii agar beiui-beiui bersiii, kemudian air bekas biiasan di()uaiig
^m^-a ember disinipaii di ruang dapur dekal pinlu belakang. Selanjulnya lerdakwa

jemua piniu di ianiai alas iaiu mengambii iiandpiione miiik korban >ang
(as mesin jahil.

jam i4.j0 lerdakwa keitiar meiaiui pinlu samping dekal leievisi dan turun
depan uimah iaiu meninggalkan rumali korbim sambil membawa kujici

;bui. ^aai keluiir dari iorong rumaii, lerdakwa kembaii beriemu dengan lk./\c.:0
.ACO leidakwa dilawari makan namun lerdakwa menolaknya.

Kira-kira jam 14.5u wita, lerdakwa kembaii masuk ke rumaii korban meiaiui pmiu
samping rumaii ualuk menmstikaii lidak ada orang yang masuk. Beberapa saal lerdakwa
termenung di daiam niraaii korban sambii minum lire yang ada daiam kuikas. Terualcwa
kemudian meninggalkan rumaii korban kira-kira jam 17.00 wila meiaiui pinlu samping
dengan terlebih dahuiu mengunci seinua pimu rumah. Selelah sampai di jalan Andi
Makkasau, lerdakwa lalu nienuiiipang ojek menuju ke km 1Jalan Jenderal Sudimiaii imluk
menimggu mobii penumpang, seianjiunya lerdakwa nienuinpang mobii angkuian umum
menuju Sidrap dan selanjuUiya dari Sidrap diianjulkan peijalanan menuju ke Kabu|)aten
Wajo.

Sesampai di Kabupateii Wajo, lerdakwa lalu niencaii mobii unluk dipakai
mengaiigkui mayai korban di I'arepare namuii lidak ada yang mau mcminjanikan mobil
kepada lerdiik\\a sehliigga Lerdakwa lalu meiicari karung. Selelah mendapaikan 2 l)uali
karung gabali ukuran lUU kg, lerdakwa iaiu mendaumgi saksi JUMliUl iaiu mennnjam
sepeda motor Yamdia Vega No.Poi.UU 5901 EN yang kemudian lerdakwa pakai menuju
i'arepaie sckiiar jam zj.Ou wiia , keiika sampai di sekiiar daeraii kaiiru iedong, leruakwa
singgali rnembeli tali rapia di sebuah warung.
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Sckitar jaiii 01.30 wila had Sabtu Langgal 5Marcl 2011, tcrdakwa tiba di l>arepa!e
lalu ;na:iLik ko ;i:ri;ah korbaii sctelah :icbclun-inya Ja!a;i Aiidi Makkasau k.;ii.L:diaii
sepeda motor terdakwa diparkir di loroiig dengaii kcpala menghadap kekiar, lalu tcrdakwa
mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rapia iaiu masuk
ke riraali korbaii melewati piatu belakang lantai bawali kemudian ke depan lalu uiasuk
rumah. Saat di daiam rumah, lerdakwa mendaiangi mayai korban iaiu melepas iianduk yang
nieliht leher korban lalu tcrdakwa membersihkan lagi darah yang masili tercecer di bckitar
mayat. Kira jam 02.30 wita tcrdakwa memasukkan mayat korban ke daiam karung uengan
cai-a satu kai-uiig ditutupkan pada bagian kepada hingga perul, sedangkaii yang satunya
dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut iaiu Kedua
ujujig kaiuiig diikat menggunakaii tali rapia. Setelah semua niayal korban icrtuiupi.
terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga beiakang dengau cara
menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lajilai bawah, mayat icisebut
terdaicwa letakkan di dekai kiimar mandi iaiu terdakwa naik kembaii ke rumaii untuK
mcmbersilikan berciik darah yang dilewati saat inenyerel mayat tui-uri. Setelah bersili

|n lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpuikaii lalu dmiasukkan
^ber, selanjutnya sekilai" jam 03.20 wita, terd^wa membawa ember tciscbut

memakai sepeda motor kearah senggoi dekat pasar ikan imtuk tlibuang.
kitar jam 03.25 wita terdakwa kembaii ke rumah korban lalu menyeret niayai

hi ke motor iaiu terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun seialu
ketiga kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuli ke selokan.

Sekitai jam u4.0u wita terdakwa mulai panic iaiu menyeret kembaii mayat korcan
masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalani salali satu kamai" kosong di lantai
bawah, Iaiu terdakwa keluar iagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang
kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jaiuii tli
selokan. Setelah itu terdakwa kembaii ke rumah korban, lalu terdakwa naik ke atas rmnah
mencari pisau dan saat itu terdakwa mendapatkim sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di
atas rak piring, iaiu terdakwa turun ke laniai 2terns membuka karung yang menutupi mayat
korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pcitama
dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih daliuiu secara metiiigjcar
hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5kali hingga badan dan pinggang tcipuius,
kemudian terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguhii
lalu ditebas sebanyak 2kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cai-a yang sania.
Selanjutnya terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secar metingkar
liingga tulangnya kclihatana lalu ditebas sebanyak 4kali hingga terputus, iaiu memotong
iengan kanan dengan cai'a yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti ici ieDiti
daliulu hingga kelihatan tulaiig lalu sebanyak ! kali ningga terputus. Potongan badaii lalu
dimasukkfm ke daiam kai'iing, potongan pinggang sampai palia dimasukkan ke Ualam

m
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karung salunya ycmcnlara potongaii kcpala, kaki daii Uingaii diniasukkaii ke dalmn kaiUong
pluovijv, iLiiu (.crdakvva mcnibuvva pctongaij badan korbaii Icrscbut kc motor sclclah 'iC:!obih

dahuiu teidakwa meiigaaibil sabun rliiso dalaiii kainar mandi daii meiiaburkaii ^,abull

lersebui ke iaiiiai kamai- tempai lerdakwa memoiong-moiong mayai korban iala leidakwa

menyirami air. Selanjulnya potongaii-potongan mayat korban dibawa ke molor lalu

terdakwa membawa poiongan mayat korbaii ke Sengkang Kabupaten wajo. Seieiah uba Ui

Desa Kalola Wajo, terdakwa membuang potongan badau korbaii di saluran irigasi sclelaii

dibuka dari karung iaiu bagian paha korban dibuang di sekilar tempat iiu juga scteiah
dikeluai-kan dari dalam karung sementara dalam perjaiian selelali meninggalkan iokasi

lersebut karung dibuang di semak-semak, iaiu terdakwa menuju daenih Siwa iaiu

membuang potongan tangan dan kaki sekilar jam 09.00 wila iiaii Sabtu di jalan poros Siwa

menuju Laniaia kab.Wajo. Selanjumya lerdakwa kembali ke Ana iiaiiua dan scmpal
singgaii membeli 2 buali kantong plastic untuk melapisi poiongan kepala agar lidak

keiiiiatan, seianjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan baguin
kepala korban yaiig ada dalam kaniong plastik diluitmkan di dekat motor daii saai itu

terdakwa sempat tidur sebentar. Seleiaii motor seiesai dieuci, lerdakwa keinudtan

^iiotor ke bengkei uniuk memperbaiki bagiau yang rusak saat jatuli di seiokan.

motor seiesai diperbaiki, terdakwa kemudian mengembalikan motor ke

If j lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengiimbil handphone milik kt)i-ban
pinjamkan kepada saksi ANDak saat lerdakwa man ke Sidrap namun

i^t^sebut dipakai oleh pacai- saksi ANDAR maka sehingga terdakwa nicminla
. .1 saksi ANuAR dan diberikan sebesar Kp.400000 ( empat ratus ribu rupiah

seianjutnya terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yaiig beiisi

potongan kepaia korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa

membuang potongan kepala korban di tempat sampah seianjutnya terdkaw melanjutkan

perjaianan ke Soppeng menggunakan angkutan umum.

Baliwa maksud Lerdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban mcnjadi

beberapa ixigian dan membuangnya di Deberapa icmpat berbeda adaiah agtir perDuaiaii

terdakwa lersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban aeialali

saudara sepupu satu kaii dengan ibu terdakwa serta supaya mayat tidak dikenaii orang.

Bahwa alcibat perbualan lerdakwa lersebut, korban, AND! ONDONG rneninggal

dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hash Pemeriksaan Mayat

dan Identifikasi Nomor ; 002/DV1/1I1/201 i/SULSHL langgal 8 Maret.2011 yang dibuai dan

ditandatangani masing-masmg dr.Denny Iviatius iJokier bagian Forensik l-aKuiias

Kedokteran Unhas ) dan AKP. dr.Mauluddin M,SH,MH ( Dokter Pemeriksa liin Post

iviortem Disaster Victim ideniilicaiion Regional Timur Indonesia ) yang niemeriksa :

1. Satu poiongan kepala manusia

2. Satu potongan badan {dada dan perut)
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3. SalLi potojigaii daeiah paiiggul dan paha mtumsia.
I) >..,1 ...1.,,., .
J-^C'i\^C40CiJlAVC4il. •

/. lUentiJikasi primer

Perbandingau ondoniograrn ( daia gigi ; ante monem ( sewaiciu iiidup
yaug diambil dari dava gigi puskesims^Lakessi Parepare Nomor kuriu :
i4ovv oieh drg.Susi, dtlakukan pencabuian gigi ^cxiraksi ) gigi / kanan

bawali ( molar 2 / geraham beiakiuig ) yaiig sesuai dengan daia gigi
mayat ( post moncnv leiaii meninggai), terdapat missing ante moraein (

dicabut sewalau hidup ) gigi 7 kanaii bawah ( moiar 11 geraiiatn
beiakang)

2. Identifikasi sekunder

ieknis superiraposisi dengan inembandingkan foio ante mont-ni (
sewaktu niasiii hidup) seoraiig wanita atas nama Andi Ondoiig, unuir 58

laiiun, alamai j'L.Andi Iviangkau Pareparej dengan saiu poiongan Kepata
tersebul di atas, didapalkaii hasil ; kecocokan lerhadap 8( delaptm )titik
anatomis wajaii, yaitu ; (ij Sg-Supragiabeiia, {2} ci-Giabeila, (j) N-

Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua

^titik intcrpupii.

apat teudcntilikasi i^cimcr dan Sekunder sebagai berikut;

: Andi Ondong

: i^erempuaii

: 3i Desember iv52

: 58 taliuii

: jl.Andi iviangkau Wo. i7B/Beiakang Bank Danamon

^]|4ania
^enis kelamiu

Tanggai iaiiir

Umiir

Alamat

Parepai'e.

Seiaiijutnya dari hasil penicriksaan luedis forensic didapatkan ;
1. miongan kepaia, terdapat trauma lajam yang memoiong { mutiiasi

post mortem ) dacrah ieher dengaii beberapa trauma tajain ( post

mortem ) pada ieher beiakang dan teiinga kanaii. Keterangan ukuriin

luka (1) luka iris Ieher beiakang : 4 cm X2 cm, (2) luka iris pada
kuping teiinga kanan : 4 cm X U,2 cm. Pada kelopak mala tfaiam

lanipak pucat.

2. roiongan hadan { tanpa kepaia, tanpa iengan atas, tanpa perm ),
terdapat Irauma lajam yang mejiiotong { mutiiasi post mortem )
daerah icepaia, kedua iengan alas sebatas bahu kanau dan kiri ciim

daeiali peiui. lerdapal 4 ( empal ) buah luka tusuk pada daeraii clada

dan I { sistu ) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan { di
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bawiih piiUiiig SLLSLI ) iiicncnibus dan niciigcnai jaiuuiig ( vciunkc;

.uwvUa, hiliiv "I!;!"" jui:U;:;g).!vcLc:'angaii likurua luka IuijIi!; ; (1; J.;da

kiii atas puUiiig :2cm X0,5 cm, (2) dada kiri samping kiii puUiug ;2
cin X 0,5 cm, (,3j dada kiri bawaii puuing 2 cm X 0,5 cm, (^4) dada

kalian bawah pulling 2 cm X 0,5 cm ( meneinbus roiigga dada dan
mengenai janiung ).

3. Polongan perul dan panggui ; icrdapal U'auma lajam yang mcmuloug {
muiiiasi post mortem ) daeran perut dan baias iutut kanaii dan Km.

4. leidapal kesesuaian wariia kulit dcui kecocokan potongan/ iiisan
antara potongan tubuh yang satu dengan yang iainnya, seiiinggii aapai

dinyalakan baliwa potongan lubuh tersebul adalah satu iiuIivUlu

maniisia yang scstiai alas nama Andi Undong, beijenis kciamin

pcrcmpuun, umur 58 lahiiu.

5. Sebab kcmatian adaiah iuka tusuk pada daerah ciada kanan yang
mengenai janlung.

an terdakwa lerscbut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam

'(3)KUH IViana "

Terdakwa Muhammad Bustam AS,S.l^i als.Andi Manmia, pada iiari Jumal (anggal 4
Maicl z,Oli bckiiar jam 14.30 wita aiau scUdak-udakitya puda wtikiu-wakLU lulu uaiam
bulan Matel 2011 berlempal di Jln.Aiidi Mangkau Kekiralian Ujung Sabbang Kccainalan
Ujung Rota i'aiepcirc, atau selidak-ticiaivnya pada suatu lempat lain yang masih terniasuk
dalam daerah hukum Pengadilaii Negeri Parepare, mergainbil barang sesuatu beru|ia I (
sam )buah Handphone merk Nokia modei 2"/3u clasic type Rm-57s yang seiurulinya atau
sebaliagian keptinyaan oratig lain yakni milik korban /Vjidi Ondong . dengan maKsud untuk
dimiiiki secara meiawan hukum yakni korban Andi Undong yang diiakukan teiUakwa
dengan cara :

rada waktu dan tempai sebagaimana diuraikan di atas, lerdakwa yang tmgs-al ai
Ana Banua Kabupalen Wajo sebekan berangkai ke runiah korban terlcbih dahulu

mempersiapkaii sebiiali badik yang diseiipkan dipinggang sebelah kiri dengan maksuUjika
lerdakwa berlemu korban dan korban mayih nienanyakan persoatan emas yang diluduhkaii
kepada terdakwa y;ing mencurinya maka terdakwa bermaksud membunuh korban. ^cKi[a^
jam 09.00 wila, lerdakwa bcrajigkal kc Parepare menggunakan mobil angkulan umum dan
tina ai Kareparc sekiiar jam lU.OtJ wita, terdakwa iangsung ke Jaian Andi Mimgkau turn
selibanya di rumah korban, lerdakwa berlemu dengan saksi Aco yang kebeiulan mau
berwudiui ai ruman korDan. Seieian sempat berbicara sebentar dt Pos ronda, sekiiai" jam
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12.00 wita, tcrdakwa daii sciksi ACO kcinbali kc koioiig runiah korbaii {laiilai bawah )
b^rbiCoTU / bcrcerita sobcnlar kcrnadian Aco bcraiigkat kc nicsjid bcr;iialc:;ud
melaksaniikan shalat Jurnat namun tcrdakwa tidak ikut tapi teiap tinggal di bawah umiah
korban sambii nonion i v. Sekiiar jain i2.30 wiia , korban iaiu berteriak " " iKOGA ACO "

( kaukah itu Aco) " yaiig kemudian dijawab oleh Lersangka lYA MAMMA" {saya
Mamma Laiu korban meinaiiggii lerdakwa naik ke alas ruinah meiaiui tangga bclaKang
fuinali diinaiia korban berdiri di dcpan piniu inenggunaktin pakaiaii daster waiTia coklai.

Seieiah korban meiiiiat terdakwa naik langga, korban pun masuk ke rumah yang uiikuii
lerdakwa dan duduk di dekal meja niakan, selelali itu korban yang masih dalain posisi
berdiri mengatakan " MAGai MUlAOiHAi {Kenapa kamu ke sini ), ialu dijawab
teidakwa saya man ketemu dengan PETTA BUSTAMf mauka pinjam mesin padinya''
namun korban iangsung mengatakan kepada terdakwa " kamu yang ambU emasHu waktu
Itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kaia korban tcrsebut terdakwa laiigsung
menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi "bukan saya yang ambii, jangan

masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian

*atakan BELLE-BELLe ASU MeKO IKO " laiu korban menenipeleng
'a sebanyak satu kali laiu meludahi muka lerdakwa membuat terdakwa ciiiosi

mendorong tubuh korban ialu mencabut badik dan menikam bagian dada
(yak satu kali, korban kemudian lai'i ke arah kamar laiu dikejm- oleh terdakwa

Ij^^mudian diiikam iagi pada bagian leher beiakaiig namiin korban masib tetap iari
liingga korban lerjatuh di dekal jendela. Selelali korban sudah lidak bergerak iagi, lerdakwa
menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya laiu dibawa masuk ke saiaii

saui ruangan tenipal korban scring menjaliit pakaian dan nicnyimpan mayat korban di tiekai

mesin jahit laiu terdakv/a membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya terdakwa pergi
mengambii 3 lembar kain lap di ruang dapur laiu terdakwa melap bercak darali yang ada di
iantai, kemudian terdakwa masuk ke dapur untuk mengambii ember piastik berwama puiin
dan mengisi ember tersebul dengan air laiu membawa ember berisi air tersebut untuk

membersihkan darah yang sudaii kering aiau darah yang sudah mengental. ^cieian

terdcikwa menganggap sudah bersili, selanjutnya lerdakwa tui'un ke lanlai bawah

mengambii handuk yang sedang dijemur, ialu lerdakwa membawa handuk lersebut ke lanlai

atas guna dilililkan ke ieher korban yang tujuannya agar dar^ korban menyerap ke handuk

tersebut. Seianjumya terdakwa rnembuang air bekas bilasan lap yang ada di daiam ember ai

ruang dapur laiu terdakwa mengisi kembaii ember lersebut dengan air bersih dan kcnibali

Iagi membcrsiiikan ruangan agar beiui-beiui bcrsiii, kemudian air bekas bilasan dibuang

sementai-a ember disimpan di ruang dapur dekal piniu belakang. Selanjutnya terdakwa

mengunci seniua piniu di laniat alas iaiu mengambii handphone merk Nokia Model

clasik lype _ lviM-5/8 vvania Ijilani abu-aba luilik korban yang disimpan di alas mcslii

jaliit.



31

Baliwa sclelali Icrdakwa mengainbil handphone inihk korbaii, tcrdakwa kcnmdiaii

raciiibavvunya kc Kabuputcr, Wajo dan meritipkuniiyu kepada yalcsi ANDAR, nainvij; siui!;
Icidakwa menemui kembali saksi ANUAR untuk memmta handphone tersebut, leniyata
handphone dipakai oieh pacarnya saksi ANDAR sehingga terdakwa meminia uang yang
oleh saksi ANDAR diberikmi uang sebesar Rp.400.000 (einpat ralus nbu rupiah }.
Handphone sejenis mihk korban tersebul seharga sekiiar Rp.400.000 empat ratus nbu
lupiah alau setidak-tidaknya lebili dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Pcrbuatan tcrdakwa tersebut scbagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam
Fasal 362 iCUHH"

Menimbang, biiliwa atas dakwaan tersebul terdakwa melaiui Penasehat hukunmya
menyaiakan mengerri akan bunyi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa unluk membuklikan dakwaannya Jaksa Penuniut Umuni lelali

^m^^irkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan
^ersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

>T t.ANGKOKK Bin ANDT OODO :

^4 saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus
niylinuhan yang dilakukan oieh terdakwa terhadap kakak perempuan saksi yang

bernama /Vndi Ondoiig;

• Bahwa saksi kena! dengan terdakwa karena dia adalah kemenakan saksi;

• Baiiwa saksi (idak taiiu persis bagaimana kejadiaii pembunuiian yang dilakukctn oleh

Terdakwa.;

• Btihwa saksi terakliir bertemu dengan korban 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya
pada hari jumat tanggai 04 Maret20U di rumah koroan.

• Bahwa pada waktu ilu saksi berada di rumali korban karena memang saksi setiap
hari datang mengunjuiigi korban, dan pada hari itu saksi sempat makan scpiring
beidua dengan korban, dan setelali shalat Juinal saksi pergi nieninggalkan korban
sekitarpukui 13.30 Wita.

• Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekilar"2 Km s/d 3Km ;

• Bahwa saksi tidak pernah iagi bertemu dengan Korban setelah hari itu ;

5 owivoi liiL-ugclaliui baliwa korbaii toUili dibunuh setelah pada hai'i Sabtii pagi

sekitar pukul 09.00 Wilii saksi datang kc rumali korban dan saksi melihat korban

lidak ada di rurnah dan pintu jendela rumah iermiup, dirnana korban pernah
berpesan kepada saksi kalau pintu jendela rumah yang bagian alas terlutup aiiinya
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korban tidak ada di rumah. Kciiiudiari saksi mcngliubungi Handphone nnlik kui ban
tetapi tidaiv akt;f dan saksi mciiyuruh anak-anal; di sekitar rumah untuk mcncai i

korban tetapi tidak diteniukan.

Bahwa saksi mcmang seiaiu datang ke nimali korban setiap hari dan pada saat itu
saksi dalaiig untuk memberilahukan kepada koiljan bahwa ada keiuarga yaiig
meninggai di Makassar.

Bahwa setelah pulaiig ke rumah saksi lelepon Kumar agar berusalia mencari korban
dan pada Magrib hari sabtu tanggal 05 Maret 20i 1saya ditelepon oieh Kumar yaag
mengabarkan bahwa ada keganjilan di rumah korban seperd ember tempat air yaiig
seiaiu berada di kamar mandi di atas rumah berada di bawah.

Bahwa selelah saksi mendapal telepon dari Kumar saksi kemudian ke rumah korban
dan di sana keadaan rumah sudaii ramai, pintu sudah terbuka.

Baliwa waktu saksi dalang ada petugas dari Kepolisian yang melihat ada percikan
darah di iamai dekat mesin jahit.

Percikan darali yang dileinukan tidak terlalu banyak.

iksi tidak mencium ban ajnis di rumah korban karena kami berusaha

corban terlebih dahulu dan pada pukul 02.00 wila ada telepon dari Intel
dari Tanru Tedong bahwa ada potongan lubuh yang ditemukan kemudian

^saksi dan keluarga berangkat ke Sidrap dan disitulah saksi pertama kali melihat
potongan tubuh saudara perempuan saksi

Bahwa bagian tubuh yang dilemukan adalali bagian leher sampai dengan pusai".

Biihwa pada hari Minggu pukul 03.00 Wita saksi ditelepon oleh Polsek Kalola
Kabupaten Sidrap bahwa ada potongan kaki yang ditemukan.

Bahwa saksi tidak m.elihal iangsung potongan kaki tersebut tetapi saksi haiiya
melihat melalui ibto yang dikirim.

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 09,00 Wila saksi dihubungi oleh Anggota
ruiics i'arepaiu Daiiwa ada diienvukan kepala di Sidrap, kemudian saksi

menghubungi keluarga saksi yang ada di Sidrap untulc mengecek kebenaran berita
itu dan janiian ketemu di Rumah Sakit Nenek Mallomo.

Bahwa saat itu saksi memaslikaii bahwa saudara pereinpuaii saksi benar teluli

meninggai dunia pada hari Senin dan kami tinggal menunggu keierangan dari
dokter;

Bahwa saksi bertemu dengtui terdakwa pada hari Jtimat itu di pos ronda sekitar

pukul 12.00 Wita. ;
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Bahwa terdakwa di pos rojida duduk-duduk bersama dengan aiiak-aiiak waiga
SCjviiiii KOilipiCk.S uiiiuuU'aiiya dua ixiiil'iui.1

Bahwa ada 4 (einpaL) orang yaiig berada di pos ronda bersama dengan Terdakwa ;

Bahwa terdakwa tinggal di Anak Banua Kabupaten Wajo tetapi kaiau datang di
i'SiCpaic SOialli liuggal di iUuiali kui baii.

Bahwa terdakwa bekerja sebagai lenaga iionorer Dinas Kclautan Dan Perikanan

Kabupaien Wajo.

Bahwaterdakwa adalah kemenakan dai'i korban.;

Bahwa mcnurut anak-anak sekitar rumah terdakwa datang sejak pagi.

Baliwa pada aaat suksi incmnggalkan korban dia masih dalam keadaaii hidup

Bahwa saksi lidak pemali mencurigai siapa-siapa nanii langgal 6 Maret saksi

mengetahui bahwa terdakwaiah yang membunuh korban.

^^saksi mengetahui bahwa terdakwa yang membunuh korban daii saudara
yang bernama Andi Sunaiti;

p^a saat itu ada teiepon dari kakak terdakwa^ bahwa Andi Manuna yailu
te^ai^a yang meiakukan pembunuhan terhadap korban dan dia mcminia uaiig

Sdakakaknya untuk melarikan diri.

Bahwa terdakwa teiah mengambil emas mihk korban sebanyak 90 (Sembilan pnhili)
grai'it lebih tetapi teidakwa tidak pciiiaii iuau iiiengakuiiiya;

Baliwa masalciJi tersebut sudaJi diselesaikan secara kekeluargaan dan dianggap tclah

seiesai.

Baliwa setelali mengambil emas miiik korban 2 (dua) taiiun lalu terdakwa lidak

pemah lagi datang di rumali korban nanti pada hari Jumat tanggal 04 maret 2ui I

baru dia dataiig lagi.

Bahwa saat saksi meiihat potongan tiibuh korban saksi tidak melihat lagi apakah ada

tanda-taiida peiiganiayaan atau tanda penusukan di tubuli korban karena rubiilinya
sudahhitamdan tidak utuh lagi.

Bahwa potongan lubuh yang ditemukan di Kabupaten Wajo adalaii bagian ieher

sampai dengan pcruL;

Bahwa bagian langan dan kaki korban sampai sekarang belum ditemukan.

Bahwa iiiclor tcrdalvwa ditciuiikui; paJu hari Uuigga! 07 2011 di da^^rah

Kalola.
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• Bahwa yang diguiiakmi Icrdakwa adalah Motor Yaniaha Vega.;

• Bahwa Handphone dan gorden sepaiijang 11 meter milik korban hilang ;

• Bahwa ada tangga di samping dan belakang rumali uiUuk naik ke lanlai 2 (dua)

rumah korban.

• Bahwa ada 2 (dua) Lclevisi yaitu di lanlai 1(salu) dan di iantai 2 (dua).

• Bahwa rumah korban diapit oleh 2(dua) rumah yang tinggi milik orang cina ;

® Bahwa tetangga di ackitor rLunuii korban dapat mendengai" apabiia ada suara ri!uU-
ribuL di rumah korban.

• Bahwa Pos ronda lidak keh'halan dari rumah korban karena jaraknya sekitar 30 (tiiza

pululi) meter dari rumali korban.

• Bahwa ada jaian lain selain lewat pos ronda yaitu lewat belakajig nmiah untuk

iiicnuju lUiiiah koi'baii

/ • Bahwa Icrdakwa lidak hadir padasaatkorban dimakamkan.

jhwa terdakwa ditangkap di KuLai Karta Negara, Kola Samarinda.

terdakwa taliu kalau Puang Buslain tidak tinggal di runiah korban lagi dan
indah ke Makassar

AK Bin PADDONGl

niasalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada AN 1)1
ONDONG.

• Bahwa terdakwa adalah kemenakan korban ;

• Baliwa pada hari sabLu langgal 05 Marei 2011 saksi mencai'i korban di runuiiinya
untuk memberitaiiu bahwa ada telepon dari Makassar yang mengabarkan bahwa ada

keluarga yang meninggal dunia lapi saksi lidak menemukan korban kemudiaii saksi

berusaha mencari korban ke kenaian korban tapi juga tidak ada..

• Bahwa pada waktu saksi dalang ke ruinali korbaa pintu rumah bagian atas korban

tertutup tapi pintu bagian bawah terbuka.

• Bahwa seteiali Ashai- saksi baru ke rumali bagian atas korban dan saksi intip di
jendela teievisi menyaia, kemudian saksi menelepon puang Busiam
memberilaliukiui bahwa korban lidak ada di rumah dcin pintu rumah korban terlulup
dim Puang bustimi menyuruii saksi untuk masuk ke rumait korban bagaimaiiapun
caianya.
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Bahwa saksi tahu korban tidak ada dirimiah karena korban pernah meiigatakan
iv^pai^a Ohitwa apa'oila pinlu jcnucla bagitm aias ruinali icrlutup aiiinya kc^it/mi

lidak ada di rumah.

Bahwa saksi memanggil WAHYU dan menyuruhnya mencari jalan masuk ke dalam
rumah daii akhirnya WAHYU bisa masuk ke dalaift rumaii iewat atap teras runiaii
dan membuka pmtu.

Baiiwa pada saat saksi masuk ke dalam rumali saksi tidak menemukan korbaii

Bahwa setelah tidak menemukan korban di dalam. rumah saksi dan WAHYU

kemudian ke jalan Andi Mangkau dan keinudian kembali lagi ke rumah korban

bersama dengaii teiangga lain

Bahwa pada waklu saksi datang ke rumali korban saksi menemukan ember ytmg
biasanya berada di kamar mandi bagian atas rumah korban di jaian kemudian saksi

membawa masuk ember itu ke dalam rumali, juga saksi menemukan botoi air

minum di bavvah rumah berantakan yang biasanya botoi air minum iiu berada di

Mkas sehingga tinibul kecurigaan saksi baliwa Lelali terjadi sesuatu sehingga siiksi
)onsemua anggoia keluarga untuk datang di rumali korban

bercak darah dilemukan didekat mesin jahit.
' • I P ^

:s! tidak tahu siapayangpertama kali menemukan bercakdarah itu..

salisi berada di ruiiiuh korban pada hari Jumat tanggal 04 Marct 2011 pagi
pagi.

• Bahwa saksi datang di rumah korban pada saat iiu untuk ganti baju untuk pergi ke
bengkel.

• Bahwa ssaksi sempat bertemu dengan korban dan saksi dititipi oleh korban uang
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiiili).

• Bahwa hari Jumat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa di pos ronda sebelum

Shalat Jumat.

« Bahwa di Pos ronda terdakwa bersama dengan anak-anak sekitar rumah korban

diantai'anya Aco

Bahwa pada saat itu saks tidak terlalu lama di pos ronda itu Jcarena saya mau pergi

SliitlaL Jiuviat.

Bahwa saksi sempat tanya kcjjada terdakwa kapaji datang, terdakwa bilang baru

saia.
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• Bahwa terdakwa mengaVakan kepada saksi bahwa lerdakwu dalaiig ke Parcpavc
uiUuk im-ncaii Tuang Buslam dan Jia niinta iiomor Uaiid Phoncnya karcna ...au
bicara dengaii l\iang Bustain unluk pinjani mesin padi milik Puang Bustam.

• Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban

• Bdliwa ICorbaii lidak laliu kalau icrdakwa iiiau dalanj^ kc runiaiuiya.;

• Bahwa Terdakwamemiliki Hand Phone merek Nokia.

• Bahwa Hand Phone korban wama merah maron.

• Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Puang Bustam pada hari itu karena Puang
Bustam oeiada al Makassai", saksi Cuina telepou Pumig Bustam baliwa Teidakwa
mau bicara untuk pinjam mesinpadi

• Bahwa Puang Busiam tidak meminjamkan karena mesin padi iiu kauinya mau
dijual

• Bahwa saksi lebih du!u meninggalkan pos ronda tetapi Terdakwa yang lebih dulu
rltlg.

^kui 11.00 Wila saksi pulang ke rumah korban dan ganti baju di kolong
an.

si lidak sempaL mengecek apakali korban berada di rumah pada vvakUi

l^g karena saksi langsung puiang ke rumah sjiksi di Soreang

Sediwa pada hari Jumat langgal 04 Maret pukul 17.00 Wita pintu dan jendela rumali
korban bagian atas masih lerbuka, teiapi pada hari Sabtu tanggai 05 Maret 2U11
pinlu dan jendela rumah korban sudah lerlutup.

• Bahwa saksi pernah dengar kalau korban telah kehilangan emasnya.

c BaiiWa Korbai:i pcruah ccrjtu kepada salvsi bahwa Terdakwa yaitu AND'

yang lelalimengambil cmas miliknya.

• Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa di Masspe pada saat

acara keluarga

• Bahwa saksi pernah melihat cmas milik korban yang hilang kalau korban sedatig

iiiemakaiiiya

• Bahwa saksi lidak lahu dimajia korban mcn)'impaii emas miliknya.

3. Saksi MUHAMMAD WAHYIJ SKTIAWAN Bin ANWAR SYAM

• Bahwa ada perisliwa pemhunulian ilu lerjadi di Jalan Andi Mangkau dan yang di

bunuh adaiah ANUl UNliUNU
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Bahwa Peristiwa itu terjadi pada liaii sabtu taiiggal 05 Maret 2011 ;

Baliwa saksii tahu dari oraiig karena pada waktu itu saksi sedang berada di

Kab.Pinrang

Bahwa saksi tinggal bersama dengan korban di JalanAndi Mangkau

® Bahwa salcsi kcmbali dari Pinrang Hari Sabtu tanggal 05 Marel 2011 saicsi kc:ubali

dari Kab.Pinrang pukul 11.00 Wila.

• Bahwa saksi seliap hari Senin sampai dengan Jumat dinas di Kab. Pinrang nanti hari

Sabtu saksi kembali ke Parepare.

• Bahwa saksi datang sendirian

® Bahwa Saat salcsi liba di rmnali korban salcsi bcrusalia membuka pintu kurcna

scmua pintu lerlutup tapi tidak beriiasil

• Bahwa saksi keluar dari rumah ke Jalan Andi mangkau dan bertemu dengan Viik

Kuniar, dan saksi diberilaliu bahwa pintu bagian belakang terbuka dan yttksi

• kemudian kermnah korban iagi dan masuk lewat pintu belakang dan iangsung ke

mandi

csi tidak pernah mencari korban kalau saksi datang.

" "I; •
salvsi mandi dan beristiraliat sampai ada Icabar dari Malcassar kalau ada

1 keiuarga yang meninggal

• Bahwa saksi tahu kalau korban meninggal setelah saksi dan Pak KUMAR meticari

korban pukul 18.00 Wita di alas rumaii, dan ditemukan TV dan kipas angin dalam

keadaan menyala sedangkan korban lidak ditemukan.

• Baliwa Kamar tidui- korban tidak terkunci sehingga saksi Iangsung masuk saja

• Bahwa saksi menxari korban sampai di rumah keiuarga di I.apadde tetapi saksi lidak

meaemukaii korban selinigga saksi kembaii ke rumali korbaii.

• Bahwa pada waktu saksi kembali dari Lapadde saksi menemukan di rumali sudali

banyak orang dan ada ditemukan bercak darahdekairnesin jahit.

• Bahwa saksi linggal di rumali korban sejak kecit.

• Bahwa saksi tidak pemah mendengar iangsung telepon dari Makassar yang

mcngabaikaii balvwa ada kclu<uga korbari yang meuinggal di Makassai'.

• Bahwa saksi tidak pernah berlemu dengan Terdakwa setelali peristiwa terbunuhnya

korban.

• Btiliwa saksi })ernah berlemu dengan Terdakwa di rumali korban ;
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• Bahwa saksi tahu kaiau korbaii pernah kehiiaiigan emas.

® Bahwa Korban pernah cerita baliwa yang dicurigai mengambil emasnya adalah

ANOl MAMMA ;

4 Saksi A.SANDY B\3RHAN\]DP13S Bin BDRHANDftPlN

• Bahwa pada hari Sablu laiiggal 05 Maret 2011 saksi dan keluarga inauke Mal\;iss<ir

untuk meiayai pukul 14.00 Wita dan menunggu korban di Lapadde lapi sctelah

dilunggu ada lelepon dari I^ak KUMAR. Menyuruh kaini dalaiig di ruinah korban

1 karena ada keganjiian di runiah korban.

Bahwa selelali sanipai di rumaii korban saksi dan keluarga lain berusalia mcncari

korban letapi lidak ada dan kemudian ditemuitan adanya bercak darah

Baliwa saksi berada dirumah korban pada hari itu sanipai pagi haii Minggu tanggal
U6 Maret 20i i ;

• Bahwa kajni lelah menelepon korban namun Hond Phone milik korban tidak akiif;

.aksi ke rumah korban pada hari Jimiat untuk makan siang ;

l;si bcrtcmu dcngan Tcrdalcwa pada hari ilu di pos ronda.

^aksi sempal berbicara dengan Terdakwa pda waktu ilu, saksi berlanya

- ^ i erdakwa kapan datang dan dijawab oieh lerdakwabahwa barusaia.

• Bahwa pada hari Minggu langal 06 maret 2011 ada berita bahwa lelah di lenmkan
j

; potongan badmi di Sengkang, dan pada hari Senin laiiggai 07 Maret 20ii ada ocrita
aI dari Sidrap bahwa lelah dilemukan kepala korban ;

• Bahwa saksi melihat kepala dan badan korban melalui Hand Phone.

I = Bahwa ^aksi tahu balivva tcrdalvwa yang mclakukan pcmbunuhan terhadap korbiai
i dari keluarga

%

• Bahwa Korban dan Terdakwa ada hubungan keluarga;

• Bahwa lerdakwa inembunnli korban karena masalalx sakit hali dimana kt>rban

menuduh Terdakwa mencuri emasnya;

• Bahwa Saksi lerakhir kali bertemu dengan lerdakwa pada hari Jumat tanggitl 04

Marei 2011 di pos ronda ;

• Bahwa saksi lidak sempat luemperhalikan pakaian Terdakwa ;

• Bahwa Saksi ke rnniah korban 2 (dua) kali yailu sebelum Shalal Jumat dan pada

pukul 03.00 Wila
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• Bahwa Saksi lidak beitemu dengan korbiui pada pukul 03.00 Wita telapi saksi
SCiiipai uitCi^UJ' Olch korbail daii aldS riiiufili.

• Bdhwa Koibaii niengalakaii "siapa dibawah' daii saksi menjawab saksi telapi saksi
lidak menyebiukan nama saksi.

d® Baiiwa Ada 2 (dua) Jaian yang dapat dilalui mituk ke mmali korban apabila icwal
belakang mobil tidak bisa iewat sedangkan karau iewat jalan depan mobil bisa iewai

® Baiiwa Saksi tidak pemah bertemu dengan Pak KUMAR di pos ronda.

• Bahwa Saksi sudah lama tidak pemah berlemu dengan Terdakwa sebelum hari

Juiiiat taiiggal 04 Maret 20i 1.

5. Saksi HERI Bin SUKIDl

• Baiiwa saksi menjadi saksi sehubungan karena ada orang yang pemah minta lolonu

kepada saksi untuk meinbaiitu mengangkal rnotornya.

• Bahwa Kejadiaannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 pukul 04.30 Wita ;

pi/iciu bciadci di ohc'fVrooii^ iiictor j

Jaksi berada di Soowroom Mulia Motor.

\ /

n

iksi bertigabersamadengan DODI dan CALE

\ saat itu orang itu datang dari arali kanan saksi.
"'i,

• Bahwa Saksi kurang taiiu apakali benar Terdakwa yang datang pada saat itu unluk

meminta toiong karena pada waktu itugeiap.

• Baiiwa Orang itu bilang "Dek toiong bantu saya raengangkat motor saya" dan sLiksi

biiang lidak bisa karena tangan saksi paiaii oieh karena itusaksi panggii DODi.

• Baiiwa Motor itu Jaluli di dalam Got

• Bahwa saksi ikut sebentarke tempat m.otor itu jaiuh.

iihv.'a Saivsi jakulkal;i kc tcrr.pat motor jatuh

® Bahwa Posisi motor terbalik, ban depan dan belakangnya berada di alas ;

• BahwaDODI dan CALE yang mengangkat motor ilu ;

- lyiihv»a Suavoi ixuitUig tahu apalvuh ada scsuatu di motor ituatau tidalc karena gclup ^

• BaiiwaSaksi lidak lahu apa penyebab motor ilujatuh ke got;

• Bahwa Motor ilu merek Yamaha Vega wama Silver Biru, namun saksi tidak lahu

plat nomeiiiyii,
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• Bahwa Saicsi tidak menciuni bau yang aneh pada saat ilu ;

• Bahwa Saksi lidak tahii pemilik motor itu mau ke mana karena tidak scnipat
berlanya;

• Bahwa saksi melihat motor itu sampai berdiri kembali.

s Bahwa Saksi tidal; n^.clihat ada baiang di molor itu.

Bahwa Selelah mehhat motor iiu saksi kemudian keluar menelpon temaji saksi
karena ada urusan pribadi.

• Baliwa Saksi tidak melihat motor itu pergi ke mana.

Bahwa Sampai sekarang DOOl tidak pernah cerita apa-apa tentang motor itu

6 Saksi A. MAPPAT^JNRUHAFID Bin AHO. HAFtp

• Bahwa saksi meiijadi saksi karena masalah pembunuiian yang dilakukaii oleh
lerdakwa kepada korban aNDI ONDONG

• Baliwa 1erdakwa adalali kemenakan korban

• Bahwa Pada waktu itu saksi bcrada di rumah saksi di I'.imipue.

ilv^i mciidapat iiiforniasi dan Ictangga korbaii baliwa telah terjadi pcriolivvu
ihan tcrhadap korban ANDI ONDONG tetapi belum lahu siapa peJakuii>a
g saksi curigai adaiali Terdakwa.

^aksi tahu bahwa korban telah dibunuli pada hari Sabtu sekitar 5(lima) cilau
'• buian yang lalu

Bahwa Saksi mencurigai lerdakwa karena pernah korban bercerita kepada s;iksi
bahwa dia telah kehilangan emas dan sejak itu lerdakwa tidak pernah lagi miinciil
di runiah korban.

5
§

Bahwa Sejak peristiwa itu hubungaii antara '1 erdakwa dan korban sudah
renggang ;

li'.va Seiclah niongctaliLii bahwa kcrbasi icbh diboiiuh sutehh mciiemulcan kcpiila
korban di Sidrap saksi kemudiaii melaporkan ke Polisi dan saksi melaporkan
Terdakwa sebagai orang yang dicurigai melakukan pembunuiian itu

Baiiwa Saksi mencurigai Terdakwa kai-ena saksi mendapal inibrmasi dari tetaimga
korban bahwa pada hari kejadian 1erdakwa datang di rumah korban

Bahwa Saksi lidak Lahu apa alasan Terdakwa membtuiuh korban saksi lianya
melaporkan lerdakwa sebagai orang yang dicurigai melalcukan pembunuhan ilu,

Baliwa Terdakwa adalah kemenakan korban dim Terdakwa pernali tinggal di runiith
korban.
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• Bahwa Oraiig yang dicurigai meiigambi! emas korban adalali 'lerdakwa

• Bahwa Saksi incmastikan korban telah di bunuh karena saksi nieliliai iangsiino
potongan kepala korbaia di Sidrap.

• Baliwa Pada waktii korban dimakanikan saksi metidengar bahwa ada bagian uibuh
koi'bari yaiig beium diLemukaii yaitu taiigaii.

Saksi JUMAEDl Ms MEDl Bin SEMPE. A.Ma

• BaJiwa saksi kenal Terdakwa kai-ena teman kanlor di Dinas Perikanan Kabupatcti
Wajo

• Bahwa Saksi lahu tentang kasus pembimuhan ini dari Kepolisian

• Bahwa Saksi tidiik laliu siapa yang nienjadi korban penibunuhan

• Bahwa Saksi tidak lahu apa motifTerdakwa melakukan pembuniihan

• Bahwa Salisi tidalv Uiliu kapan pcristiwa pcmbunuliuR itu Icrjadi

• Baiiwa Kaitan saksi dengan peristiwa pembunuhan ini karena i'erdakwa pcinah

meminjam motor saksi.

Terdakwa meminjam motor saksi pada hari Jumal langgal 04 Maret 2011

.00 Wiia

(\erdakwaIterdakwa meminjam motor di rumaii saksi di Desa Kalola Kabupaten Wujo

"B^vsja Motor saksi Yamaha Vega wama Biru Silver.

• ' Bahwa Tcrdal:\va mcngcmbalikan motor sakiji pada hari Sabtu taiiggal 05 Marcl

2011 sorehaii.

• Rahwa alasan lerdakwa meminjam motor adalah untuk pulang ke rumah mertuanya

di Ana'Banua

• Bahwa Kakal saksi yang bernama DAHA yang menerima motor itu pada waiau

Terdakwa kembalikan.

® Bahwa Setclah dipinjam Terdakwa saksi lihat spion motor saksi bengkok dan kimpvi

remnya iecet.

• Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga motor saksi seperti itu.

• Bahwa Terdakwa sudah soring meminjtun motor saksi.

• Bahwa Baru kali itu 'Terdakwa meminjam motor saksi diatas pukui 22.00 Wila

= Bali'.va Pada vvalJa; Tcrdakv.a dalaiig liiciuinjum motoi" lerdakwa r.i;jinaLa; -aja

kaos telapi saksi lupa celana apa.
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• Bahwa saksi tahu baliwa motor saksi dipinjam Terdalcwa ada kaitaiinya dcngaii
kaSiiS pCulbuiiliilan

• Bahwa Saksi mengenal Ierdakwa sejak saksi masuk kerja di Diiias Pcrikaiiaii

iCabupalen Wajo iahiui 2008.

• Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa masuk kerja pada haii Kamis laiiggal 03 Marel
2011 atautidak.

• Baliwa Saksi lidak laliu penyebab Terdakwa tidak masuk kerja

• Bahwa tidak ada yang aneh pada diri Terdakwa pada saat dia datang meminiam
liiOtOi".

• Baliwa pada waklu Terdakwa meminjam motor saksi motor itu dalam keadaun kotor

dan pada saai dikembaiikan motor itu bersih.

• Bahwa biasaiiya 1erdakwa kalau metninjain inotor lianya sebentar.

• Bahwa setelah meminjam motor saksi malam itu saksi tidak pernah lagi herlfmu
uciigaii Terdakwa

• Bahwa iionior Polisi motor saksi yang dipinjam oieh 1'erdakwa adaiah DO 5901

ABiati SEMPE

saksi menjadi salcsi unutk memberikan kesaksian tentaiig motor yang
alikdii olcli Fci'dakwa.

Lwa motor itu milik adik saksi JUMAHDI.

• Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meminjam motor adik saksi .UIMAliDl.

• Baliwa Pada waktu itu Ierdakwa hanya memberikan saksi kunci motor kcnuidian
pergi.

• Baiiwa Saksi tidak memperhallkim pakaian yang digunakan ierdakwa

• Bahwa Terdakwa m.engembalikan motor adik saksi pada hari Sabtu tanggut 05
iviai'et20il pukul 17.00 Wita ' .

• Baliwa Saksi tidak melihat ada yang mencurigakan pada diri Terdakwa pada waktu
mengembaiikan motor

• Bahwa Saksi tidak tiiliu 1erdakwa pergi kemana setelali mengembaiikan motor

• Bahwa Saksi bertemu JLIMARDl maiam hari sekitar pukui 20.00 Wita.

e Bahwa Saksi tidak tahu keadaun motor milik J(JMAEDI.
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• Baliwa sciksi tahu alasan i^olisi menyita motor JUMAI'Dl kareua motor iiu ada
liUbmiguijUva uCilgaa ivaSUS pCiVibuiiUhaii di ivOld r aiCpai'C

• Baliwa saksi taiiu yang dibunuli adalali ANDl ONDONG, dan pelakmiya adalidi
terdakwa

• Baliwa lerdakwa tidak pernali datang ke rumah saksi setelaJi Icrdukwa

mengembalikan motor

• Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa pada wakiu itu.

• Bahwa saksi pemah dengar ada potongan tubiih ditemukan di dekat irigasi

e Bahwa Potcngar. tubuh yang ditcmtJian adalaii bagiaii dada dan paha

• Baliwa Saksi tidak pernali melihat langsung potongan tubtili itu

Saksi DODl PIMTAMA Bin AIVHRIJDBIN

• Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan karena saksi pernali menoloiig
seseoning tmttik menganglcat motornya yang jatuh di got.

Saksi pada waktu itu berada di soowi'oom motor. Bersama Heri

lALE bam. datang saat saksi mau menolong orang itu

^^aksi tidak lahu penyebab motor orang itu jatuli di got karena saksi lianya
i oieh Heri untuk niembantu orang mengangkat motor

j-

Posisi motor bannya berada di atas

• Bahwa Saksi dan cale yang mengangkat motor

0 Bahwa Sa];si hhai tidolc ada baraiig apapun di motor ilu.

• Bahwa Saksi tidak taliu apa yang jatuh itu karena saksi tidak pergi melihat.

• Bahwa Motor yang saksi angkat adaiah motor Yamaha Vega warna Biru Siiver

o Bohv.a SaJcsi lidak scmpat pcrhalikan orangnya karena salvsi fokus kepada mote;"

0. Saksi m^. H. A. M. 81)81 AN ODDO

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 ada telepon dari Terdakwa sekit;
pokui 09.00 Vvita atau 10.00 Wita mengatakaa mau pinjain peuggilingaii gaL)a]i
yang ada di Sidrap katanya mau dia pakai tetapl saksi bilang tidak bisa karena
mesin penggilmg padi ilu mau saksi juai dengan harga Kp. 10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah) karena dulu saksi membcli mesin ilu dengan harga Rp. 18.000.uOO,-
(delapai! belas juta rtipiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Icalau ada yang
mau beli aanli kamu dapat bagiaii

ir
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Bahwa pada waklu Terdakwa meneipon saksi sedang berada di Kota Makasasai".

Bahwa terdakwa sehari-harinya linggai di Kab. Wajo

Bahwa lerdakwa bekerja sebagai pegawai di Dinas Perikanan Kab. Wajo

Bahwa Sejak dari kecil saksi kenal Terdakwa dan pada saat Terdakwa kelas 2 SD
saiupat dengaii saijaiia dia ikut bcrsama saksi di Makassai", naiiti setelaii sai jaiia uia
ke Irian Jaya dan disitulah dia mulai bemiain judi '

Bahwa Pada hari sabiu tanggai 05 Marei 20n isleri sakyi mcninggai kemiidiai.
saksi meneipon keluaiga di Parepare dan seniuanya berencana daiang telapl selelah
keiuarga kumpui hanya korban ANDI ONDONO yang tidak ada sehinga keiuarga
dari Parepai-e meneipon saksi mengalakan sedaiig mencai'i korban dan aiia

keganjiian di rumah korban dan pada waktu itu saksi katakan kalau begitu seniua
keiuarga kumpui di Parepare tidakusah ke Makassar.

Bahwa Saksi datang di Kota parepare pada hari Senin tanggai 07 Maret 2011.

Bahwa Salcsi datang di Kota Pai'eparc pertania Icali laiigsung ke Rumah Saldt Tipc C
^ kepala korban berada disana kemudian ke ruxjiah korban di Jalan Andi

i^t^ngan kepala yang saksi lihat adaiali benar ANDI ONDONG
1

w I

^ciurut informasi potongan kepala korban ditemiikan di Kab. Sidrap
^alcsi tidal; masuk rumah karena sudah dipasangi Police line dan orang

'^Ing tidak boleh masuk

• Bahwa awainya saksi meneipon .lUWANI untuk meminta tolong mencari tahu siapa
yang telah niembtmuh korban dan JUWANI langsung mengatakan kepada saksi
"ANDI MAMMA Puang yang bunuh ANDI ONDONG"

• Bahwa JUWANI mengetahui baliwa ierdakwa yang membunuh korban karena dia

dixeipon sama kakak 1erdakwa dari Irian Jaya yang memberitahukan bahwa ANUi

MAMA telah meneipon mau meminta uang untuk melarikan diri karena telah

membunuh ANDI ONDONG.

• Bahwa saksi tidak taliu berapa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa

• Bahwa korban meriipakan tante dari 'Ierdakwa.

s Bahwa saJcsi tidal; taliu jclas apa luasalalmya tetapi 2 (dua) taliun scbelumn>a
Terdakwa peniali mencuri emas milik korban

w
VP!
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Bahwa saksi mcncuiigai Icidakwa kiuena pada waklu emas korbaii hilang hanya
'r ....3 -1 u ,J , .i; 1.1 I
1viuaivvv^i vcrnji ut^iaUa ui luijiaii tv^jiucili

Baliwa selaliu sciksi lidak ada iiiasalah lain anlara i cidakwa dciigaii kurbaii

Bah.vva saksi Icrakhir bertenii! Terdakwa ketika ada oni Terdakvva yang meninLMj,-?!

ua.li Saui iiii SaKSi Sciiipal bicara uCiigail Iciddkwa uuii iStcti ieruukvva dull Siikni

kasih uang kepada isteri Terdakwa

oanvva Saksi lerakliir kaii berkornuiiikasi dcngaii Terdakwa pada haii Juinai langgai

04 Maiet 2011 lewat teiepon

Bahwa Terdakwa di tangkap di Samarinda

Bahwa Saksi lidak taiiu berapa laina selaiig waktu kejadiaii peinbunuliaii lerhailap
korban dengan ditangkapnya i erdakwa.

Baliwa 1erdakwa sclama ikul bersaina saksi tidak memlliki perilaku yang
mcnyimpang

ii DAMRi Bin BU l O

pksi ke Pengadiian untuk memberikan kesaksian tentang ember yang ada di
iiaii ivOibaii.

^ibcr yang saksi lihaL bcrwarna pulih

'saksi melihat ember di depan rumah saksi di Jalan Andi Makkasau Kota

"" PaFepare sekilar pukul 07.00 wila

I • Bahwa rumah saksi berdekatan dengan AND! ONDONG karena dia tetangga saksi.

= Bahwa baiTi kali iVa r,aksi ir.cUhat ember di Icrcng.

I • Baliwa Saksi tidak taliu siapapemilik ember itu.

• Bah.wa barang bukti berupa cm.ber adalah yang saksi lihat;

i 12. Sa,ksi ILIiAM Ah ACO Bin ANWAR SVAM

; • Baliwa Pembunuiian itu lerjadi pada hari Juinal langgal 04 Mai-el 2011 korbmniva

vi yaiiu Andi Ondong;

• Bahwa Pada hai'i itu saksi berada di rumah korban.

• Bahwa hari Jumat itu saksi beratla di dalam rumah bawah kolom. Sebelum sli;i!a!

Jumal

• Bahwa pada waktu itu yiuig ada di ruinali saksi. Terdakwa, korban dan saudarti

korban yaitu ANDJ LANCiKOKi ;.
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• I3aiiwa saksi dan Jerdakwa berada di ruaiig taniu di bawaii kolom rumah sediingkaii

korbaii daji AND! LANGKOlCIj berada di alas rumali.

• Bahwa ANDl LANGKOKE pergi setelali shalal Jumal

• Bahwa pada waktu itu saksi pergi ke masjid untuk shalat Jumat dan saksi

iiiCiiiiiggaiKaii icidaRwa di i'liiniUi kaici'ia ciia iidok iviau pergi shalat juiriaL

• Bahwa sctclah dan Siialal Jumai saksi niencari-cai'i ierdakwa lelapi saksi tidak

temukan dan saksi mcncari Terdakwa di luar rurnai:i nanii seteiali saksi niencmi

seidlar 10 menil baru Terdakwa dalang ke pos ronda dari arah lorong rumah koi ban

• Bahwa Saksi di pos ronda bersamadengan teman-lemaji saksi

• Baliwa saksi pergi sebeium pukul 14.00 W'iia ke rumah letangga sedmigkan

Terdakwa masih berada di pos ronda

» Bahwa saksi seinpat berbicara dengan Terdakwa, ,pada watu ilu saksi laiiya

/adari mana dan Terdakwa menjawab "baru datang dari kampong
]

jjdakwa dalang di Parepai'e karena mau pinjain mesin pemotong |xidi
jarganya kai'ena pada saat di pos ronda dia meneipon keiuarganya ilu

di pos ronda lerdakwa membawa 2 (dija) buah dompcL dan sebuah

Bahwa saksi tahu yang piinya mesin padi naniaiiya PEl TA BUSTAM.

® Bahwa Mesin padi itii berada di Kab. Sidrap.

I • Bahwa saksi curiga kenapa terdakwa baru datang lagi di rumah korban.
' ® Bahwa terdakwa sudah lama tidak datang sekitar 3 (tiga) tahuji;

I s Balr.va Terda!;\va !;adang mcuginap di rianah korban.

I • Bahwa Saksi kembali lagi ke rumali korban pukul 15.30 Wita dan saksi mandi

j dirumah korban di bawah koiong.

II • Bahwa Saksi mendengar ada suai'a langkah kaki pelaii dari lantai alas

I • Bahwa biasanya yang tinggal di rumah bagian atas hanya ANDI ONDONG

® Bahwa Salcsi tidal; adakccurigaan dengau langl;ali kaki itu. ^

a Bahwa pikiran saksi langkah kaki iluadalah langkali kaki AND! ONDONG.

• Bahwa Pada waklu saksi pulang dari Shalat Jumat saksi mencari-cari Terdakwa

tctapi dia sudah iidak add di ruiuaii Korbaii kcriiudum saksi iviciicaii dl luar lUniah

%
none
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II dan naiiti sclelali saksi nicncari sckitar 10 (scpuiuli) inenit sanipai dciigaii 15 (lima
< barii ]crdakwa rr.uncul dai'i arah lorong korba;:!
i • Bahwa Saksi Lidak mendengai- lagi suara korban selelah pulaiig dari Shalat Jumai.

f - n. Saksi DRS. A. BENGAWAN BASIR MV

I , * Baliwa Saksi adalaJi atasan lerdakwa di Kaiilor Perikanaii dan KeiauLaii Kabupatoii
I Wajo;

I • ^^^wa Saksi sebagai Kepala Dinas Perikanan dan ICelaulan Kabupalen Wajo scjak
j tahun 200b;

Baliwa Terdakwa sebagai pegawai tidak lelap pada Dinas l^erikaiian daii Kelaatan

Kabupalen Wajo ;

Bahwa '1 erdakwa bekerja sejalc lahun 2006. ;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah 1erdakwa masuk kantor pada hari itu atau tidak.;

' tahu Icarcna yang mcnguj'uo tcntaiig kchadiran pegawai adalah
UPTD.

J - j ' kantor dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja patia
anan dan Kelautaii Kabupalen Wajo yang ada di di Desa Kalola

laksi berada di Sengkang dan jaraknya sekitar 20 (dua puluii) Kiio

• Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi pada hari Minggii Sore langgai 06 Maivt
2011 habis Maghrib dan dia niengalakaii '""Mohon Maal saya yang xnenibunuh Pciia
Ondong karena saya dituduh mencuri''.

• Bahwa Noinor Hand Phone yang digunakan oleh i'erdakvva adalah nomoniva

sendiri.;

® Bahwa Salcsi menelpon leman yang ada di Polres Wajo dan niemanggil aii£>goia
Buser Poires Wajo.

• Bahwa 1erdakwa lidak nieniberilahu dia di niaiia tetapi dia inengatakan niau

berangkat ke Kolaka;

• Bahwa Selelah Terdakwa menelpon beberapa saat kemudian saksi kembali

menelpon ierdakwa dan membujuk lerdakwa agar menyerahkan diri.

• Baiiwa Selelaii tnendapal inlonnasi dari saksi Polisi menganjurkan untuk leiap
melakukaii koniak dengan lerdakwa dan saksi kemudian meneipon terdakwa uan

suara 1elepon saksi speaker dan anggola Polisi semua dengar.
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® Bahwapada waktu itu ada SMS daii "ierdakwa meminta uaiig daii atas instrulcsi dan

ivaptcii Gaiii saksj iricnginirikaii uaiig kcpada I'crdcikwa scbanyak Rp. 300.(a)0,-
(tiga ratus ribu rupiaii). iclapi s;tal U'misfer bukaii saksi yaiig meUikukaii, saksi

hanya menunggu di iuar BRi.

• Bahwa Nomor rekening tersebuL atas naiiiaMORMA YlJNl'i'A

• Bahwa NORMA YUN] !A adaiah isleri Terdakwa.

• Bahwa Isteri Icrdalcwa linggal di Anak Banua.

« Bahwa Saksi lidak tahu Terdakwa ditangkap dimana.

« Bahwa Saksi r.icuibaca di koran tcnlang perkcmbangari ka:ius tcrscbut;

• Bahwa Saksi sebelum kejadiaii lidak pernali ditelepon atau nieiielpon '1 crdakwa ;

• Bahwa saksi sering berhubungan dengan Terdakwa menyangkut pekerjaan ;

i^cngalakaPx kcpada "Icrdakv.a kaiau ka^-iiu talcut iiaiiii sal;:;; daa

7 l^cpt^Jisian Polres wajo yaiig mengantarkan kaniu ke J'ohos
%are".

, to,

ierdakwa pada saal pertama kali lelpon langsung inengaku iclah
lianuh;

• Bahwa saksi yang menyuruh lerdalcwa rnengganti nomor Hand Phonenya a-ar
tidak lerdeteksi oieh Poiisi supaya saksi lerkesan berteman dengan Terdakwa ttan
ilu atas sai'an polisi dan Kapten Gani.

• Bahwa Setelah saksi kirim uang kcpada Terdakwa hanya ada sms melaiui !land

Plione kepada saksi dan lerdakwa niengatakan dalam sms ""rerima kasih Puang

• Bahwa Saksi membaca di Koran tcntang peristiwa pembunuhan ANDI ONDi)NG

dan Terdakwa lelali jnengaku menibunuh ANDI ONDONG ;

• Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan kelujirga karena kakak lerdakwa

sepupLi sekaii dengan saksi.;

• Bahwa saksi pemtih diberitahu oleh Terdakwa bahwa dia dituduh mencuri emas.;

H.Saksi ANOARBin ISKANDAR

Bahwa yang saksi taliu hanyalah tentang Hand Phone Terdakwa yang ditilipk;
kcpada salvsi.

an

• BaJiwa Terdakwa menilipkan ilaiid Pjioncnya kepada saksi karena Terdakwa

nieininjaiii uang saksi sebanyak Rp. 500.000,- ^iima raus ribu rupiaii).
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• Lahwa Pada hari Saluvi biilan N'larei 2011 icrdakwa datang kepada saksi mau

pinjaiii uoiig Iclapi saksi bilaiig kepada Tcrdakvya saksi Udak puiiya uaj% >ai»u, .alu

haiiya uang orang.:

• Bahwa Saksi bertemu dcngan Terdakwa di jalaa Poros.;

• Baliwa Pada saat itu lerdakwa dalang kepada saksi daii mengalakaii ••pijijuiiika

uangmu ini Maud I'hone saksi kau pegang . Jadi saksi kasiti uaiig kepada leruaKwa

sebaiiyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiali) dan 1erdakwa lerus pulaiig.

• Bahwa Saksi tidak janjian dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menunggu saksi di
ucpaii i'Uinali saksi.

• Bahwa 1erdakwa tidak ineiubawa apa-apa pada vvaklu iiu.

• FUhwa Ierdakwa lidak pernah niengernbalikan uang yang dia pinjam.

• Baliwa Hand l^Iionc tcrsebut diambil oleh Polisi.

» Bahwa Pohsi datang dan meminta Hand Phone tcrsebut pada saksi.

Haiid Phone tcrLicbut ijaksi iiimpau seiaiiia 10 (scpuluh) haii.

lidak peniah ada telepoii atau SMS yaiig masuk karena kartu SlMiiva

I'd: 'iipieh ierdakwa.
_ Ciil

S/a ^ barang bukti itu yang dilitipkaii oleh lerdakwa kepada saksi seb^igai

• Bahwa lerdakwa inemang sudaii sering ineminjaiii uang kepada saksi lelapi baru
kali iiu dia nienuiijam uang sebanyak kp. 5uu.u00,- (hma raius riDu rupiaiij

biasanya hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

® Bahwa Hand Phone itii tidak ada Chariienva.

• Baliwa Saksi I'idak Pernah Dititipkan Oleh lerdiikwa Sebuali Badik, Saksi Hanya

Ditipkan Hand Phone Oieh Terdcikwa seiain itu tidak ada.

Meninibiuig, bahwa lerhadap keterangan saksi-saksi tcrsebut Icidakwa

membenarkannya, iiamun ada beberapa keterangan saksi-saksi yang terdakwa keberaiaa,
selengkapnya scbagaiinana tcnnuat dalain berila aeara persidangan ;

Menimbang. bahwa lehih piihi dibaeakan keterangan saksi DAHKAN SE Alins

DAHK Bin WELLANG, l AlVISIL MUlS Alias AMSIL Hin ABO. MUlS, IIAMZAU

Alias HamE- Bin aki^, iNUkMA YUimTa ais NORIvIa, dan Hj. ainui

SUNARH Biuti ANOI SULUN(; KAU, diinana keterangan saksi-saksi icrsclnii

scbagaimana tcnnuat daiani bcriia acara pcincriksaiiu saksi oieh Penyidik ;
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Mcnimbans;, bulwva \>cvuu\vul umum juga mcmbacakau kclcian<;,an ahli yaug W.\a\\
Uisuiiipah, yailu dr. MAL'L«J1)!)5N M, dcngur. kclcrangaii scbagaimana da!u;i;
berila acara Penieriksaaii ahli olcii Pciiyidik ;

Mcnimbang. bahwa lerhadap keteraiigan saksi-saksi dim keterang;m alili \am.'
dibacakaii tersebut lerdakwa lidak bcrkeberataii dau lueiiibenarkannva ;

Mcnimbang, baliwa lerdakwa tidak ak;in mengajukan saksi Ad ciiarge atau suksi
>ang meriiigajikaii;

Menimbang. bahwa pada proses pemeriksaan perkara ini Penasehat hukurn
lerdakwa yaiig dilunjuk oleh Ketua Majelis liakim yailu Saliaruddin, Sll. Iciah

mengundurkan diri berdasarkan surat terianggai 26 juii 20i i, maka oieh karenanya Ketua
Majelis Hakim menunjuk Nawas Akkabe, SH. sebagai Penasehat Hukum lerdakwa

berdasarkan i'eneiapan No.4i/Pcn.rid/20i i/PN. Parepare ;

Menimbang, bahwa Lerdakwa di persidangan lelali memberikaii keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

lerdakwa lelah melakukan pembiinuliaii;

ejadiannya pada hari Jumal langgal 04 Maret 2011 pukul 14.00 Wita ataii
.00 Siaiig ;

^^lerdakwa dari Kabupaten Wajo pergi pukul 07.30 Wila.;

e Bahwa "lerdakwa naik angkuUui uiiuun dengan lujuaii ke Jakm /Vndi Miuigkau Koui
Pare;

• }3aliwa lerdakwa sainpai di jalan Andi Mangkau pada pukul 09.00 Wila.

• Bahwa terdakwa bertemu dan sempat berbicara dengan ACO kurang tebih 2 (dua)
jam ;

« Baliwa 1erdakwa sudah lama tidak pernali ke Jalan Andi Mangkau yailu sekilar 2

lahun ;

• Bahwa lerdakwa dalang ke rumah korban berUijuaa mUuk kelemu dengan PUANCi

BUS I AM.

• BaliwaPiil IA B(JS 1AM adalah kakak korban.;

• Bahwa [erdakwa man kelenui Ph. 1! !UiS TAM untuk meminjam mcsin padi ;

= Bahwa lerdakwa iiicrabawa badik )a:;g tcrdal;v,a Liirapaii di doinpct;

• Bahwa Ierdakwa memang scring inenibawa badik unluk jaga-jaga diri. ;

• Bahwa IJkuran panjang badi!. sekilar 15 (lima belas) centi meier.;
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Bahwa Awalnya badik itu terdakwa sinipan di dorapet kemudian terdakwa seliplain
di pinggang. ;

Bahwa selama terdakwa inengobroi dengan AGO di pos ronda terdakwa lidak

pernah meiihat aNDi LaNGKOKH ;

Bahwa lerdakwa datang ke rumah korbaii bersama ACO karena AGO mati auibii

air wudhu.;

Bahwa lerdakwa tidak pergi Shalat Juniat karena pake celana pendek ;

Bahwa Terdakwa masuk lewat pintii depan bagian bawah rumah korban ;

Bahwa Terdalc.va di bawah koloui rumah tidur di kaniai'iiya ACO sambil

televisi.;

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ACO masuk lagi ke rumali korban atau litlak :

Baliwa lerdakwa keluar dari runiali korbati pukul 13.30 Wita atau setengaii 2 (dtia)
siang.;

'lerdakwa ke pos ronda dan berteniu dengan AGO.;

saat terdakwa di rumah korban ada suara dariiatas rumah mengatakan '̂siapa
h" dan terdakwa jawab "terdakwa MAMMA.;

terdakwa bertemu korban dan terdakwa berduaan di rumah korban ;

Terdakwa bersama korban sekitar pukul 14.00 Wita atau pukul 02.00 siang;

Bahwa awalnya korban mengungkit masaiah emasnya, terdakwa dibilangi lekih
uicngaiiibil ciuas niiUkiiya.

Bahwa pada wakiu korban mariili korban menempeleng dan juga metudalii lerdakwa

kemudian terdakwa berdiri;

Bahwa setelah terdakwa berdiri terdakwa kemudian mencabut badik ialu meniisuk

korban ke bagian perut dan korban sempai iari ke kamar kemudian terdakwa kcjar
dan terdakwa kemudian menusuk leher korban bagian depan kemudian korban

langsung jaiuh.

Bahwa korban langsung meninggal karena lidak bergerak lagi;

Bahwa setelab korban jatuh dan tidak bergerak lagi terdakwa membersihkan darali

ahwa

Kuioau.

• Bahwa Terdakwa aicnusuk koi ban 2 (dua) kali ;

» Bahwa Ierdakwa niengciar k{jrban sekitar 4 (empat) samnai dengaTi 5 (meler).
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Bahwa saat lerdakwa inenusuk korban lidak ada periawanan

Bahwa Terdakwa lusuk korban ke bagian perut dan leher hanya sponlan saja

niengayunkan badik.

Bahwa Terdakwa tidak lahu awalnya bahwa meniisuk bagian perut dan lelier dapat

iVieiigakiuatkaii oraiig uicriinggal dunia

Bahwa pada saat itu ada suaia radio dan teievisi. •

Bahwa radio dan televise itu sudah bunyi sebelum terdakwa menusuk korban ;

Bahwa lantai 2 (dua) runiah korban terbuat dari kayu;

Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan korban selain masalah emas ;

Bahwa koibaii adalah scpapu I (^sata) kali dcngaii iiiaiiia terdaliwa i

BaJiwa badik yaiig Lerdakwa bawa bukan untuk membunuli korban tetapi ineinang

sering terdakwa bawa.

Bahwa setelah terdakwa membunuli korban lerdakwa membersihkari darali korban

iibii ember di WC dan ambil kain keset kaki untuk membersihkan tiaraii

tidak ketahuanselanjutnya terdakwaduduk-duduk dan minum leh.

•qakwa berada di rumah korban antara pukul 14.00 wita sainpai dengan

iiwa pada pukiil 17.00 wita terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju

Kabupaien w'ajo menggunakan angkutan umuin ;

Baliwa l erdakwa ke Kabupaien Wajo untuk pinjam mobil tetapi lidak ada, jadi

terdakwa kembaii lagi unmk mengambil mayat korban.

Bahwa lerdakwa kembaii ke Parepare untuk mengambil inayat korban sekiiar

pukui 01.30 Wita.

Bahwa Terdakwa menyiapkan tali dan kai'ung untuk membawa mayat korban ;

Bahwa Terdakwa membawa mayat korban dengan cara memasukkan tubuh korban

ke dalam kaiiuig gabali.;

BahwaTerdakwagunakaa 2 (dua) karung;

Bahwa setelah (ubuh korban masuk ke daiam karung terdakwa kemudian membawa

tubuli korban ke bawah laiu memperbaiki motor ke aiah jalan mengaiaii ke selatau

kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengangkat mayai ke motor ialu

korban jaluh 3 (tiga) kali.;
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• Bahwa lidak ada orang yang Jihat terdakwa angkat inayat ke Motor ;

• Bahwa saat karung jatuli dari motor, mayat korban sudah ada di daiamnya ;

• Baliwa lerdakwa tidak jadi meiigangkut mayat itu dengan motor karena suka jaluli-

jatuh. ;

• Baiiwa lerdakwa miiita tolong saiiia aiiak-anak uatuk membantu niengaiigkat molt)r

terdakwa.:

• Baiiwa Terdakwa jatuli karena panic ;

• Bahwa Terdakwa masiikkan mayat korban kc dalam kamar dekat tangga.;

® Bahwa TcrdalvWa ir.cmotoug- motong mayat koi'ban ujciigguiialvan pisau dapur. ;

• Bahwa Terdakwa pertaina kali memotong bagian perut korban ;

• Bahwa Terdakwa mengambil pisati dari rumah bagian atas ;

c Bahwa sctclah incniotong perul; korban terdakwa kemudian memotoug !er.ga:i

sebelah kiri dan kanan kemudian kaki bagian kiri dan jianan daji kcinudian kepaia ;

Jnva Terdakwa memotong tubnh korban menjadi 7 (tujuh) bagian. ;

'erdakwa memotong tubuli korban kira-kira 10 (sepuiuh) sainpai dengan 15

s) menit.;

"wahwi^^elah tubuh korban terdakwa poiong lerdakwa kemudian memasukkaii ke
•— Y a

ap^k^rung.;

• Bahwa Terdakwa membuang tubuh korbaji di Kabupalen Wajo dekat irigasi desa

kaioia.;

• Bahwa ada 3 (tiga) tempat terdakwa membuang tubuh korban.;

• Baiiwa Terdakwa pertama kali membuang bagian badannya di Wajo kem.iidian

membuang kaki dan iaiigan di pinggir jaian ke Siwa dan teiakiiir membuang kcjjaia

korban dekap A'TM di Kahupaten Sidrap ;

• Bahwa lerdakwa memolong-rnoLong tubuh korban dan kemudian terdakwa buang

mituk menghiiangkan jejak.;

o Bahwa Terdakwa sudah tidak ada rasa niarah kepada korban.;

• Baiiwa setelali membunuii korban terdakwa niau inelm'ikan diri lapi lidak laiui niau

meiarikan diri Re mana. ;

• l^aiiwa tejdakwa cerila ke[)ada ANDAK baiiwa lerdakwa telali membunuii;

• iVab.wa 1 eidakwti ke Kaliman.ta'i bersama derman isteri terdakwa. :
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Bahwa awaliiya lerdakvva Lidak nieinbcritiiiiu bahwa lelah membuiiuh koi'baii Ai\DI
l| r\XT7-\/-^X r/->
j[ ,

• 1/

® Bahwa ]cidakwa inenceriliikaii kepada isleri Lerdakwa di terminal kalau lerdakwa

sudah membumih korban lain isleri lerdakwa mau ikul;

• Baliwa lerdakwa pernah linggal bersama korbuji sejak lerdakwa kcias 5 SD sanipiii

kuiiah ;

• Bahwa lerdakwa membawa badik lidak ada pikiran uiiluk niembuiiuh koil)aii,

tetapi lerdakwa membunuh korban karena emosi.;

• Baliwa lerdakwa sudah lidak ada pikiran baliwa dia keluarga lerdakwa karena

lerdakvva emosi.;

® Bahwa Terdakwa pernah sakiL Iipes padawaklu keeil. ;

• Bahwa 'lerdakwa lidak bertemu dengan PE'H'A BUSTAM tetapi lerdakwa sempat
bicara dengamiya melalui Lelepon.;

Jerdakwa inau bertemu dengan PBITA BIJS'I'AM untuk pinjam mesin

^emol^j®5nadi miliknya ;

l^q^kwa tidak dipinjamkan oleh PR'ITA BUSTAM karena dia bil^op
.f •" •'*

V pdnoiong j)aui itu niau dijual ,

• Baliwa lerdakwa sudali mengayuiikan badik lerdakwa sejak lerdakwa berdiri;

• Bahwa Badik lerdakwa langsung lusukkan ke arah korban ;

® Baliwa i erdakwa menganibil Hand l^hone milik korban unluk digadalkan.;

• Bahwa 'lerdakwa menggadaikan Handphone lersebitl dengan harga Rp. 500.000.-

(lima ratus ribu rupiali).;

• Baliwa Terdakwa membunuh korban sendiri, lidak ada yang membaiilu ;

• Bahwa lerdakwa memolong tubuh tubuh korban hanya menggunakan pisau yaiiL>

menjadi barang bukli.;

• Bahwa awal masalah korban dengan terdakwa adalali 2 tahun yang la!u terda!:wa

uiSUiUu iuCugCCai pOL, KCixuiuiuii SCLCiaii iVierigCCat pOi. iCi'dakwa iiaik kc auiS iUiliaij

untuk makan di alas kemudian korban ANDl ONDONG keluar rumah waklu itu

unluk pergi menjenguk orang sakit (.Ian setelah korban kembah lerdakwa panni ke

Wajo. Seleiah scminggu kejadian itu terdakwa dilcipon oleh korban unUik datang kc

runiahnya karena eiiiasnya hJIaiig.;
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• Baliwa Terdakwa bilaiig kcpada korban tidak iaiiu inasalali cmas itu telapi koiban

tci'liS iriciiliduii iCrdakVva.

• Baliwa Pada v^aktu ilu terdakwa disuruh lagi dalaxig oleh korbaii uiiluk dipcriksa

oieh Pak CAMBuRa. ;

• Baliwa Terdakwa diperiksa bersania AGO oleh Pak CAMBUI^.;

• Bahwa Terdakwa tidak ditahan karena ada kesepakatan bahwa masalah terscbut

akaii diatui secara kcKcluai'gaari;

• Bahwa setelah kejadiaii itu terdakwa 2 (dua) tahuHj tidalc pernah lagi dataiig ke

rumah korban; j

«> Bahwa Terdakwa takut diiaiiya lagi tentang persoalan emas ilu.;

• Bahwa Terdakwa tidak berteimi dengan PETTA BUSTAM karena dia beiada di

iVlaKaSSai'. ^

Bahwa PHTi A BUSTAM lidak tinggal di rumali korbaii telapi tinggal di Makassai.;

erdakwa tidak menelnon PRTTA BUSTAMj karena tidak memiliki n()nn)r

enya.; i

dakwa datang ke rumah korban datang begitu saja.;

Jl^t^ c4 X V'X Vy « A. Iw/Ct K* iwlw V Xk>l. OUJU. ,

• Baliwa Terdakwa tidalc niembawa apa-apa, hanya badik itu saja;

® Bahwa Terdakwa bawa badik bukan untuk mernbunuh korban tetapi terdiikwa

mciiiaug sciii'ig jVicriibawa badik.;

• Bahwa pada vvaktu di pos ronda badik sudali di pinggang.;

• Bahwa pada waktu ke rumah korban badik sudah ada di pinggang ;

• Baliwa Terdakwa menusuk korban dengan badik kai-ena terdakwa ditaiiipai- dan

diiudahi oleh korban.;

• Baliwa Terdakwa ditampar dan diiudahi oleh korban karena terdakwa mcngelak

bahwa bukan terdakwa yang mengambii emas miiik korban.;

• Bahwa 'Terdakwa menLssuk bagian depan yaitu perul korbaii.;

» Bahwa Terdakwa hanya liienuyuk bagian depan korban dan terdakwa tidak laliu

apaKali inengCiidi jautUiig K-Oj uan aiiili tiCiaiC. i

• Baliwa badik ilu ada sarungnya ;



•51

•-•' s ''
i)

56

• BiUiwa Iertiak.wa cabut badik selelah berada di atas rumaii korban selelah kiiitKin

iiiCiiaiiipdi" diiii iiic-ludalli ICiudkVvci. ;

• Bahwa saruiig badik lerdakwa pegang di laiigan sebeiah kiri daii badik Lerdakwa

pegang ai tangaii scbeiaii kanan ;

• i3ali\va selelah inenusuk korban lerdakwa lidak Im'i leiapi lerdakwa nieinbersihkaii

aai'ah korban dan seinpai iraiuim ich. ;

• Bahwa Ierdakwa lidak peniaii deiigai- kalau korban sudali meiijual ianali.;

• Bahwa hari Kam.is mahm yailu lap.ggal 03 Maret 2011 terdakwa ke Kota Parcsxirc

Ullilik jalail-jdlai'i di pasai Seiiggol. ,

• Bahwa 1erdakwa tinggalkan Kola Parepare pulang ke Kabupaien Wajo pada iiialant

iLujuga.;

• BaJiwa ierdakwu lidak ke rumah korban malaiii ilu karena lerdakwa lidak biasa :

• Bahwa lerdakwa datang di Kota Parepare pada malam itu tidak ada hubungcuiiiv:!

^edatatiguit leidakwa di Koia Paicpaic pada Iiail Jmiiat taiiggal 04 Maiel

'i dKwa Keiemu AGO seieiah Shaiai Jutnai seieiari AGO kembaii dari

fi-.
terdakwa sudah membuniih korban saat ketcmu AGO di pos ronda Itabis

£^l. , I I 4 ,
oiiaiai juiiiUL. ,

• Bahwa ukuran badik ilu panjaiignya sekilar 15 (lima belasj centi nieler dan lebarnyii

sekiiar 2 (dua; cenii meier. ;

• Baliwa l erdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) ktdi.

• Bahwa Terdakwa menusuk leher korban berdiri di beiakang mengayunkan b:idik

dari arali dcpaii koii»aii;

• Bahwa lerdakwa lidak lahu lusukan maiia yaiig membuiil korban nicningga! luuii")!

lerdakwa menusuk bagian dada sebeiah kanan yang penania.

• Bahwa pada Siuil korban memmiggil AGO dari alas rumali lerdakwa masih berad;i di

bawan lumah. ;

• Bahwa lerdakwa pada saal ilu niasili berada di bawah runiali;

• Bahwa !erd^skwa sesudah nicngambil charge di pos ronda lerdakwa baru pu!an<.' ke

Ival'upalcii Vv uju.
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• Bahwii icrdakwa kcLcmu ucngan ANDAR luiiui bcsukiiyu sctciaii icrdakwa puluuj.;

daii Kota Pai'cpare.;

• Biiliwa Pada wakUi kcteinu ANl^AR Icrdakwa hanya menyeralikan Hand Plioiie

saja, kalau badik terdakwa tidak tahu lagi dimana. ;

• Bahwa terdakwa kenal ember itu dan lerdakwa pukai unluk ineinbersihkiui darah

korban.

• Bahwa Potongan tikar pleasLik itu lerdakwa kenal.;

a Bahwa tikar piastik itu beradadi dekat mesinjahit. :

• Baliwa badik itu milik orang tua terdakwa;

• Bahwa Terdakwa mengatnbil badik itu dari ormig tua lerdakwa sejak laliun 2001 :

• Bahwa badik itu terdakwa bawadari Kabupaten Wajo ;

• Bahwa Terdakwa menibawa badik dari kabupalen Wajo terdakwa persiapkan kalaii

^nyinggung niasalah euias akan lerdakwa lusuk. ;

ida saat lerdakwa tinggal bersama dengan k{)rban pemah dimarahi kahiu

kukaii apa yang dia diperintahkaii.;

I'dakwa lidak pernah kena penyakit gangguanjiwa.;

erdakwa pernah inempelajari CLU-a-cara meniolong organ tubuli :aai

sckolali di SMA kareua lerdakwa jurusaa biologi.;

o Bahwa bagian persendian korban terdakwa potong dengan cara ditebas saiiipai

pulus.;

• Bahwa Terdakwa biasanya mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan

kanan. ;

• Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh ataupun nnenusuk kori>an

sejak berangkal daii Kabupalen Wajo ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukii

surat berupa Visuin lit Repertrum Surat ICeterangan Hasil Pemeriksaan Mayal dan

Identitlkasi No. 002/DVl/Ul/2011/SULSP^l.> alas nama Andi Ondong, y:ing dibuat dan

dilandalangani oleh dr. Dejmy Malhius dan dr. Mauluddin M, SH.MH. Dokler pada

Disaster Victim Identilicalioii t<.egional Timur Indonesia Provinsi Sulsel, dengan

kcsinipulaii salu polongan ivcp;iia Manusia, saUi polungan badan (dada dan pcrul) niunusia,

dan satu polongmi daerah piuiggul dan paha inanusia, adaiah satu individu manusia yang

sesuai alas nama Audi Ondong t)eijeuis kelamin perempuan, uinur 58 laliun, dengan sebal)

kemalian karena luka Uisuk pada daciiiii dada kanmi yang moiigenai jaiitung ;
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Mcnimbaiig, baiiwa di pcisidaiigaii diajukaii baiaiig bukli berupa ;1 (salu) Icml.ai
celana dalani perempuan, 1 (satu) buali botol air minuiii, 1 (satu) luiit sepcda niotui
\aiiialia Vega DD 3901 liN, 1(satu) buali ember plastic inerk globe, sebilah pisau dapui,
dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia 2730 clasic ;

Meniinbang, babwa terhadap barang bukti tersebut'saksi-saksi maupun lerdal^^wi!
membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sci ut
dihubimgkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuautn,
maka Majelis meraperoleh lakta4akta hukum dalam persidangan yaag pada pokokiiya
sebagai berikut:

- Baliwa benar, terdakwa sejak kecil tinggai, dibesaikaii dan disekolalikan di runuili

korban Andi Ondong;

- Baiiwa benar, sekitar laliun 2009 teijadi perselisihan antara terdakwa dengan korbmi
Andi Ondong yang berawal ketika terdakwa bermalam di rumah korban Andi Ondong.

li Ondong kehilangan emas, dimana saat itu terdakwa yang dituduh oldi
^yang raengambil emas miliknya ;

itas tuduimn tersebul terdakwa menyangkal dan merasa sakit hati kepada
fidong dan tidiik pemah lagi datang ke Rumiih Andi Ondong :

sekitar 2 taliun kemudimi yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 201!

?emiat untuk meminjam mesin padi milik Kakak korban yaitu Petta Bustmn,

dimana seingat terdakwa Petta Bustam sering berkunjung ke ruinaii korban Audi

Ondong;

Bahwa benar, dengan perasarn yang masih dendam kepada korban Andi Ondong,
terdakwa akhimya berangkat ke rumah Andi Ondong di Parepare, namun sebelumaya
terdakwa niempersiapkan sebilah badik yang diseiipkan dipinggang sebelah kiri dengan
maksud bahwa badik tersebul akan digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban

Andi Ondong apabila korban masih menuduli terdakwa yang mengainbil cnias

miliknya;

Baliwa benai-, sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat ke ruinali korban Andi

Ondong menggunakan mobii angkutan umum dan tiba sekitar jam 10.00 wita, dimana

sebelum tiba di rumali korban terdakwa melewali Pos Ronda yang tidak jauh dari runmh

korban;

Biiliwa benar, Siiat itu tli Pos i<.onda banyak orang sedang duduk-duduk dianlaranya

saksi Ktmiar dan sal;si Aco, keniudiaii mclihat ada banyak orang, terdakwa lalu singgah

dan mengobroi dengmi nicroka dan salah satu dalam isi percakapan itu terdakwa
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inenyatakaji akaii ineiniiijajn inesin padi milik saksi Petta Bustani, nainuji saksi Kumar
memberitaliu baliwa saksi Petta Bustam tidak ada di Parepai'e tapi di Makasai", hiiig^u
dkhimya teidakwa meminta saksi K.umar untuk memberikaii nomor HP saksi I'ctta
Bustain;

Bahwa benar, selanjutiiya lerdakwa menelepon saksi-Pelta Bustain daii menaiiyakaii
perihai mesin padi tersebut, dimana saat ilu terdakwa mendapat jawaban baliwa mesin

padi tersebut tidak ada lagi di Pareparc kliususnya di rumah korban ;

Bahwa benar, sekitar jam 12,00 wita meskipun sudah mengetahui bahwa Petta Uiistam
tidak ada di rumah, namun Lerdakwa tetap dalang ke rmnati korban bersama-saina dari

Pos Ronda dengan saksi Aco, iaiu setibanya di rumah korban terdakwa berbincang-
bincang sebentar dengan saksi Aco di koiong ruinaii korban, sementara korban beiada

diatas;

Bahwa benar, setelah liba waktu siialat juin'at saksi Aco mengajak terdakwa uiiluk
pergi ke Mesjid, namun terdakwa menoiak tanpa memberikan aiasan yang jeliLs dau
tetap tinggal di koiong rumah sanibiJ menonton TV ;

^ar, sekitar puku] 12.30 wita, oJeh karena iterdengar suara TV dikolong
|idian korban berteriak "ikoga Aco" (Kaukah itu Aco), lalu dijawab oleii

Mamma'XSaya Mamma), selanjutnya mendengar bahwa yang boiada
adaiali lerdakwa, kemudian korban memanggil terdakwa ke alas ruuiali

untuk menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban ;

^_>benaj', setelaii terdakwa duduk didekat meja makan kemudian terdakwa
menjawab bahwa tujuan datang ke rumah korban adalah untuk pinjam mesin padi milik
saksi Petta Buslam, nainun korbim yang masih dalam keadaan berdiri dengan
menggunakan pakaian daster wama cokiat langsung mengatakan "kamu yang ambil
emasku waktu ilu, kembalikan emasku" mendengar kata - kala korban terdakwa

iangsung emosi dan nada bicara tinggi "bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi
masaiah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban

mengatakan '̂ belle-belle asu meko iko" lalu korban menempeleng muka terdakwa
sebanyak 1 kali lalu meiudahi muka terdaicwa, mcinbuat terdakvva emosi dai^ beruiri

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

sebanyak 1 kali;

Bahwa benar, setelah ditikam 1 kali dibagian dada, korban masih sempat lari kearah
kamar namun lerdakwa terus mengejai- dan menikamnya lagi pada bagian leher
belakang hingga korban akhuiiya jatuh di dekat jendela;
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Baliwa benai", sclaiijulnya nieliliat korbaii lidak bcigciak lagi, lalu Icrdakwa niciigt,c.->ci
mayat korbaii dengan caia menaj-ik kedua kakinya laiu dibawa masuk kc salali salu

luaiigaii tempat korban sering nienjaliil pakauui dan menyinipan lubuli korban didckut

mesin jahit lalu terdakwa niembuka seluruh pakaian korban, kemudian terdakwa pcrgi
menganibil 3lembar kain lap di ruang dapur lalu terdakwa nielap bercak darah yang ada
dilantai, lalu terdakwa masuk ke dapur untuk mcngambil ember plastic berwama pulili
dan mengisi ember lersebut dengan air lalu meinbawa ember yang berisi air lersebul
untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental.;

Baliwa benar, setelah terdakwa menganggap bersih lalu terdakwa turun ke laiitai bawali

mcngambil handuk yang sedang dijemur, kemudian terdakwa membawa handuk

teisebul ke lanlai atas gujia dilililkan ke leher korban yang tujuannya agar daiah koilxm
menyerap ke handuk tersebut, sclanjutnya terdakwa membuang air bekas biiasaii lap
yang ada dalam ember di ruang dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember terscbul

dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul belui bcisih,
kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruaug dapur dckat
^tu ^akang, selanjutnya terdakwa mengunci semua pinm di lantai atas kilu

|iandphone milik korban yajig disimpan dialas mesin jaliil;

isekitar pukul 14.30 wita terdakwa keluar melalui pintu samping dckat
jun melalui Uingga depan rumah lalu meiiinggalkan ruinah korbmi saiubil
Ki rumah tersebut, saat keluar dari lorong rumah terdakwa kembali

.-fliu--Qqngan saksi Aco yang oleii saksi Aco terdakwa ditawari makan nainun

terdakwamenolaknya;

Bahwa benai', sekilar pukul 14.50 wiia terdakwa kembali masuk ke rumali korban
meialui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk, bebeiapa
saat terdakwa termenung di dalam rumah sambil miiium teh yang ada dalam kuikas ;

Bahwa benar, kira-kira pukul 17.00 wita terdakwa pergi meninggalkan rumah koi ban
nieialui pintu samping dengan terlebih daluiki nieiigunci semua pintu rumah, keinudtan
setelah sampai di jalan Andi Makkasau, lalu terdakwa menmnpang ojek menuju kc
Kml Jalan Jendral Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya terdakwa
menumpang mobil angkutan umum menuju sidrap yang dilanjutkaii ke Kabupaten
Wajo;

Bahwa benar, setelah tiba di Kabupaten Wajo, terdakwa kemudian mencari mobil uiituk

dipakai mengangkul mayat korban di Paiepare, namun tidak ada yang niau
meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa mencari karung, kemudian
setelah mendapatkan 2 buah karung gabali ukuran 100 Kg, terdakwa selanjuuiya
niendatangi saksi Jumedi untuk meminjam motor Yamaha Vega No. Pol. 13D-5901 HN
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dcngaii alasaii akaii kc cuiiiali iiierlua tcidakwa, lalu tcrdakwa pakai inoior tei;,Lbui
menuju Parepaie sekitai- jmn 23.00 wita, dcngan singgaJi tcricbih daliulu di dacriih
l aiiru iedong untuk membtjli tali mpiadi sebuali waruiig ;

Bahwa benar. pada hari Sablu laiiggai 05 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 wita tt-rdakvva
liba di Parepare deiigaii inelalui Jalan Aiidi Makkasau; lalu terdakwa masuk kc luiiiaii
korban dengan membawa 2 buah karung dan tali rapia yang disimpan dibawah sadel
motor, seineutara motor lerdjikwa diparkir di loroiig ruinali dengan kepala motor

menghadap keluar, selanjutnya setelah berada dalam rumah terdakwa menuju ke lenipat
mayat korban disimpan, kemudian terdakwa melepas handuk yang meliiil ieher korban
dan terdakwa membersihkari darah yang masih tcrcecer disekitar korban.;

Bahwa benar, sekitar jam 02.30 wila terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam
karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepaia hingga perut, sedaiigkan
yang salunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian
perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakar tali rapia;

Baiiwa benar, sciclah mayat korbmi Icriutupi, keinudiim terdakwa membawa mayat
^rsebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua

^an setelala sampai di lantai bawali mayal tersebut terdakwa ietakkaii di
andi, lalu terdakwa naik lagi ke rumah untuk membersihkan bcrcak ci^irah

I 115 I menyeret mayat tersebut turun.;

hw^^fit^ ^ ^ setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban
tuOJ^lkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wiia,

terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kcarah
senggol dekat pasar ikan untuk dibuaiig, selanjumya sekitar jam 03.25 wita terdakwa

kembali ke rumah korban ialu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu terdiikwa

mengangkat mayal korban tersebut, namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor
yang dipakai terdakwajatuh keselokan ;

Baliwa benar, sekitar pukul 04.00 wita terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali
mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamiir

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 ymig jatuh diselokan, seianjutnya terdakwa kembali ke rumah

korban lalu terdakwa naik ke atas rumah rnencari pisau dan saat itu terdakwa

mendapatkan sebilaii pisau di ruang dapur tepatuya di atas rak piring, lalu terdakwa
turun ke lantai 2 terus membuka karung yang mcnutupi mayat korban ;

Baliwa benar, selanjutnya terdakwa mcmotong mayal korban menjadi 7 bagian, )aiui
dengan taliapan sebagai berikut; pertmna bagian perut dipotong dengan cara mengulili



62

Icrlebili daliulu sccaia melingkar liingga kelihaUin tulang lalu ditcbas sebaiiyak kiuang

lebili 5 kali hingga badaii dan pinggang terputus, kemudiati terdakwa mcmoloiig
kaki/perse]idian lutut sebeiah kanan dengaii cara mcnguliti la)u ditebas sebaayak '1 kali

hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan carayang sama ;

Bahwa benar, selanjutnya lerdakwa memolong Jengan kiri dengan cara menyayat

kulitnya secara meiingkai- hingga tulangnya keiihatan, lalu ditebas sebanyal^ 4 Lali

hingga terpulus, lalu memolong lengan kaiian dengmi cara yang sama, terakhir bagian

kepaia dengan cara menguliti terlebih dahuiu hingga keiihatan tulang lalu ditebas ! kali

hingga leipuius;

Bahwa benar, potongan badan tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung saiunya,

semenlai-a potongan kepaia, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastic, ialu

terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor seteiah terlebih dahuiu

lerdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut

ke lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong mayat korban dan menyiranuiya

dengan air;

Bahwa benar, selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu

^neinbawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten Wajo, kemudian

li Desa Kaiola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban di

selelaii dibuka dari karung lalu bagian palia korban dibuang di scimitar

seteiah dikeluarlcan dari dalamkarung, sedangkan karungnya dibuang ke

ketika terdalcwa dalam perjalanan meninggalkan lokasi;

- pada hari Sabtu S'̂ kitar jam 09.00 wita, di jalan Poros Siwa mciiuju

lamata Kab. Wajo terdakwa membuang potongan tangaji dan kaki korban, selanjutnya

terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah untuk membeli 2 btjah kaniong

plasdc unluk melapisi potongan kepaia agar lidak keiihatan, selanjutnya terdaiava

mencuci motor di pencucian motor, sedangkan bagian Kepaia korban yang ada dalam

kaniong plastic diturunkan di dekat motor dan saal itu lerdakwa sempat lidur sebcntar,

seteiah motor selesai dicuci, terdakwa lalu membawa motor ke bengkei untuk dipcrbaiki

bagian yang rusak saatJaluh ke selokan;

Bahwa benar, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Jumedi untuk mengembalikan

motor, lalu lerdakwa menemui saksi Andar tmluk meminjam uang sebesai" Rp.

400.000,- dengan jaminan handphone milik korban yang terdakwa ambil dari rumah

korban. selanjutnya terdiilvwa meiiunipang aiigkot menuju sidrap dengan membawa

kantong plastic yang berisi potongan kepaia korban, kemudian sesampainya di

Pangkajene tepauiya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepaia korl)an ui

tempat sampah, iaiu terdakv/a melanjiiikan perjaianaii ke Soppeng ;
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BaJiwa bcnai-, akibat pcrbuataii icrdakwa koibaii Audi Ondong jneninggal
berdasarkan Hasil pemeriksaan mayat dan identifikasi Nonioi :
0U2/DV1/JII/20I l/SULSiii. tanggai 8 Marct 2U11 yaiig dibuat daii ditaiidatimgain
masing-masing dr. Denny Matius dan AKP dr. Mauluddin M, SH.MH. yang memcriksa
satu polongaii kepaia manusia, satu potongan badan (dada daii perut), saui potongan
daerah panggul dan paha manusia, dengan hasii potongjin tubuh tersebut benar adaliih

Korban Audi Ondong;

Bahwa benar, terdakwa telah membawa Handphone Nokia model 2730 klasik type RM
578 warna hiiani abu-abu mihk korban yang disimpan diatas mesin jahit;

Bahwa benar, terdakwa membawa Handphone tersebut tanpa ijin dari korban ;

Bahwa benar. Handphone tersebut dijadikan jaminaii oleh terdakwa agar mendapat
pinjaman uang dari saksi Andar sebesar Rp. 500.000,-;

Bahwa benai*, terdakwa sehat jasmani dan rohani;

|bang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang teivalat
^ara l^ersidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang lidnk
)utusan ini;

fr^ang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuJii Pidana,
il daiam dakw^iiin Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seiuruhnya

secai'a sail dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa
didakwa dengan Ditkvvaaa Kumulatil subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar J'usa!
340 KUHPidana, Subsidiair Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 353 ayat 3
KUHPidana, Lebih Subsidiair Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiair
Pasal 351 ayat 3KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbcniuk
Kumulatif Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kcsatu
Piiraair yailu Pasal 340 KUPlPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih daliulu ;

3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

A.d.l.Unsur Kesaiu ; "Karangsiapa" ;
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Mciumbaiig, baliwa yuiig dhnuksud doiigaii baiaiigsiapa udalah subjck luikuin
sebagai pemegaiig hak daii kcwajibaii yaitu orang (iiianusia) maupun badan hukum \ung
manipu menipertaiiggiuig jawabkaiiperbualaiuiya di depaii hukuin ;

Menimbang, baliwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai
pelaku imdak pidaiia yaiig uleh Jaksa PenuiiLui Umuin didakwa yaitu lerdakwa
Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Audi Mamma dengan identitas sebagaimana tennual

dalam sural dakwaan dan lerdakwa dihadapkan ke depah persidangan dalam keadaaii setiat
jasmani daz^ rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan
hukum ;

Menimbang. bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur
kesatu "Barangsiapa" ini terbukii dan lerpenuhi secara sail dan meyakinkan menurut hukum
yang berlaku;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebiii dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toehchting (MvT) yang dimaksudkan
ija alau opzet ilu adalah witien en wetens dalam arlian pembual liarus
^wilien) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerii (wcien)

itan itu.s
^m tw^ig. bahwa nienuRit Prof. Van Hame! dalani teori lentang dengan ser/^aja

jl^alegorikan 3 teori yailu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat
dari perbuatannya, andaikata si pembual sudali mengetahui sebelumnya bahwa
akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan

perbuatannya tersebul;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya adalah bahwa si pciaku
dengan perbuatannya tidak bertujuan unluk mencapai akibat yang meiijadi dasar
dari dehk, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat ilu pasli akan mengikuti perbuataij iiu ;

3. Kesengajaan sebagai kcsadaian akan kemungkinan artinya baliwa bculuk

kesengajaan ini timbul apabiia seseorang melakukan perbuatan dan meninibiilkan
sesuatu akibat tertenlu, dalam hal ini orang tersebut mcmpunyai opzet sebagai
tujuan;

Menimbang, bahwa meiiuTLil doklrin pengcrlian dengan sengaja (opzet) leiah

dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. ieori Kehendiili. (wills-tiieory) daii Von Hippel yang menyatakan baliwa oj.v.ci
sebagai de will atau kehendak. dengan alasan karena tinkah laku (hande]lin<4) itu

merupakan sualu t)ernyataiin kelieiidak yang mana kehendak ilu dapal ditujukan
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kcpada suatu pcrbuatan lerlciitu yarig kesemuaiiya dilaiang dan diaiicam dcn^aa

pidana oleh undaiig-iuidang;

2. Teori Bayangaii/pengetahuan (voorstellings theory) dai'i Frank yang mengalakan

bahwa perbuataii ilu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pacla

perbualaii tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh

pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh

pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat daii lioge Raad dari aixest tertanggal 22

Maret 1909 W.8851 disebutkan bahwa dalam suatu pcrbuatan yang direncanakan terlebih

dahuiu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi

pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan
i

i tcnang.

Menimbang, baliwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang

: dihubungkan dengan bukti sui'al serta barang bukti ymig satu sania lain sahng

berkgpes^ian Majelis memperoieh fakta hukum bahwa terdakwa sejak kecil tinggal,

disekoiahkan di rumah korban Andi Ondong;

ig, bahwa sekitar tahun 2009 teijadi perseiisihan antara terdakwa dengiui

I J ! berawal ketika terdakwa bermalam di rumaii korban Audi
an Andi Ondong kehilangan emas, dimana saat itu terdakwa yang dituduh

tng yang mengambii emas milikiiya;

Mfei^bang, bahwa atas tuduhan tersebut terdakwa raenyangkal dan merasa sakit
hati kepada korban Andi Ondong dan tidak pernah lagi dalang ke Rumah Andi Ondong ;

Menimbang, bahwa sekitar 2 tahun kemudian yaitu pada hari Jumat, tanggal 04

Maret 2011 terdakwa berniat untuk meminjam mesin padi milik Kakak korban yaitu Pella

Bustam, dimana seingat terdakwa Petta Bustam sering berkunjung ke rumah korban Andi

Ondong;

Menimbang, bahwa dengan perasaan yang masih dendam kepada korban Audi

Ondong, terdakwa akhirnya berangkat ke rumali Andi Ondong di Parepare, numuii

sebelumnya terdakwa mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah

kiri dengan maksud bahwa badik tersebut akan digunakan oleli..terdakwa untuk membunnh

korban Andi Ondong apabila korban masih menuduh terdakwa yang mengambii emas

miliknya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat ke rumah koi ban

Andi Ondong menggunakan mobil angkutan umum dan tiba sekitar jam 10.00 wita,

dimana sebetum tiba di rumah korban terdakwa melewati Pos Ronda yang tidak jauh diui

rumah koi ban;



Menimbaiig, baliwa saat itu di Pos Rouda baiiyak orang sedaiig duduk-duduk

diantai-aiiya saksi Kumar daii saksi Aco, kemudiaiimelihat ada banyaic orang, terdakwa lain

singgah daia mengobrol dengan mereka dan salali satu dalam isi percakapan itu terdakwa

menyatakan akan meminjam mesin padi milik saksi Petla Buslam, namun saksi Kumar

memberilaliu baliwa saksi Petta Bustain tidalc ada di Parepare tapi di Makasar, liiiiggu

akhirnya terdakwa meminta saksi Kumar untuk memberikan nomor 1-lP saksi Petta Buslam;

Menimbaiig, baliwa selanjutnya terdakwa inenelepon saksi Petla Buslam dan

menanyakan perihal mesin padi tersebut, dimana saat itu terdakwa mendapat jawab;ji

bahwamesin padi tersebut tidakada lagidi Parepare kiiususnya di rumah korban ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.00 wita meskipun sifdah mengetahui bahwa Petla

Buslam lidak ada di rumaii, namun terdakwa letap datang ke rumah korban bersajna-sama

dai'i Pos Ronda dengan saksi Aco, lalu setibanya di rumali korban terdakwa berbincang-

bincang sebentar dengan saksi Aco di kolong i-umah korban, sementara korban berada

diatas;

Menimbang, baliwa setelah tiba waktu shalat jum'at saksi Aco mengajak terdakwa

^e Mesjid, namun terdakwa menolak tanpa memberikan alasan yang jelas dan

^kolong rumah sambil menonton I V ;

ig, bahwa sekitar pukul 12.30 wita, olehikarena terdengar suara i V

kemudian korban beileriak '̂ikoga Aco" (Kaukali itu Aco), lalu dijavvab

'lya Mamma"(Saya Mamma), selanjutnya mendengar bahwa yang berada

dikoftHig' rumah adalah terdakwa, kemudian korban memanggii terdakwa ke atas runuili

dengan tujuan untuk menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban ;

Menimbang, baliwa selelali terdakwa duduk didekat meja makan kemudian

terdakwa menjawab bahwa tujuan datang ke rumah korban adalah untuk pinjam mesin padi

milik saksi Petta Bustani, namun korban yang masih dalam keadaan berdiri dengim

menggunakan pakaian daster warna coklat langsung mengatakan ''kamu yang ainbil

emasku waktu itu, kembalikan emasku" mendengar kata - katakorban lerdakwa langsung

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

karena itu sudah diselesaikan secai*a kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "belle-

belle asu meko iko" lalu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak 1 kali lalu

meludahi muka terdakwa, membuat terdakwa emosi dan beisiiri serta mendorong lubuli

korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak 1kali;

Menimbang, bahwa selelali ditikam 1 kali dibagian dada, korban masih sempai lari

kearah kamar namun terdakwa terus mengejar dan menikainnya lagi pada bagian ieher

belakang hingga korban akhirnyajatuh di dekatjendela;

Menimbang, biihwa selanjutnya melihat korbaji tidak bergerak lagi, lalu terdakwa

menggeser mayal korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa niasuk kc saliiii
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saLu ruaiigaii lonipat korban sering meiijalul pakaiaii daii meiiyimpaii Lubuli korbaii didckui

mesin jahit lalu terdakwa membuka seluruli pakaiaii korbiin, kemudian terdakwa pcigi
nienganibii j lembai kain lap di .viiaiig dapur lalu terdaii^wa melap bercak dai'ah yam? ulIu
dilantai, laiu terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastic berwama putiii dan
meugisi ember tersebut dengaii air lalu membawa ember yaiig berisi air tersebut uiiiuk
membersihkaii daraii yang sudah kering atau darah yjing sudali mcngental. ;

Menimbaug, baliwa setelali terdakwa menganggap bersiti lalu terdakwa turuii ke

lantai bawah mengambi! handuk yang sedang dijemur, kemudian terdakwa membavsa

handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkaii ke ieher korban yang tujuannya agai" durah
korban menyerap ke handuk tersebut, selanjutnya terdakwa membuang air bekas bilasan lap
yang ada dalam ember di ruang dapur laiu terdakwa mengisi kembali ember tersebut

dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul betul beisili,
kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpaii di ruaiig dapur dekat |.)intu
belakang, selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu meng;unbii

niilik korban yang disimpan diaias mesin jahit;

bang, bahwa sekitar pukul 14.30 wita terdakwa keluar melalui pintu simiping
an turun melalui langga depan rumali lalu jmeninggalkan rumah koi baa

a kunci rumah tersebut, saat keluar dari lorong rumah terdakwa kembali

saksi Aco yang oleh saksi Aeo terdakwa ditawari makan namun terdalvwa

Menimbaiig, baiiwa sekitar pukul 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 sarnbil minmn teli yang ada dai.uu
kulkas;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 17.00 wita terdakwa pergi meninggalkan rumah
korban melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu ruin:ili,
kemudian setelali sampai di jalan Andi Makkasau, lalu terdalcwa meiiumpang ojek menujn
ke Kml Jalan Jendral Sudinnan untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya terdakwa

mcnumpang mobil atigkuian UEnum menuju sidrap yang dilanjutkan ke KabupaLen Waju ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di iCabupaten Wajo, terdakwa kemudian mencaii

mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare, nainun tidak ada yang inau

meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa mencari karung, kemudian
setelah mendapatkan 2 buali karung gabah ukuran 100 Kg, terdakwa selanjutnya
mendatangi saksi Jumedi untuk meminjam motor Yamaha Vega No. Pol. DD-5901 liN

dengan alasan akan ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa pakai motor tersebut ineiitjju

Parepai-e sekitar jam 23.00 wita, dengan singgah terlebih dahulu di daerati lanru iedong
untukmembeli tali rapiadi sebuiiii wai'ung ;
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MeDuubang, baliwapada iiai-i Sablu tajiggal 05 Maret 201J sekitai- pukui 01.30 wila
terdaJcwa tiba di Paiepare dengan melalui Jalaii Andi Maldtasao, lalu terdakwa masuk ke
rumah korban dengaii membawa 2buali karung dan tali rapia yang disimpan dibawali sadel
motor, sementara motor terdakwa diparkir di iorong rumah dengan kepala motor
menghadap keluar, selaiijuUiya setelah berada dalam rumali terdakwa menuju ke tempat
mayat korban disimpan, kemudian terdakwa melepas handuk yang melilit leher korban diui
terdakwa membersihkan dai'ali yang masih tercecer disefcitar korban.;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.30 wita terdakwa memasukkan mayat korban ke
dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga pcrui,
sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu ui
bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rapia;

Menimbang, bahwa setelah mayat korban tertutupi, kemtidian terdakwa membawa
m^^^rban tersebut turmi melewati tangga belakang dengan cara menatik pada kedua

setelah sampai di lantai bawah mayat tersebut terdakwa letakkan di dekat
^lalu terdakwa naik lagi ke rumah untuk membersihkan bercak darali yatig
' myeret mayat tersebut turun.;
lang, bahwa setelali bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang
)an dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam

%terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor
kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang, selanjutnya sekitar jam 03.25 Nvita
terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor k,lu
terdakwa mengangkat mayat korban tersebut, namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya
motor yang dipakai terdakwa jatuh keseiokan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa mulai panik lalu menyeret
kembali mayat korban masuk ke dalam rumali 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 iersebul untuk membantu mengangkat nioior
yang jatuh diselokan, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah korban lalu terdakwa naik ke
atas rumali mencari pisau dan saat itu terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur
tepatnya di atas rak piring, ialu terdakwa turun ke lantai 2terns membuka karung yang
menutupi mayat korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memotong mayat korban menjadi 7
bagian, yaitu dengan tahapan sebagai berikut: perlama bagian perut dipotong dengan cam
menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak
kiuang lebih 5kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian terdakwa memoioiig
kaki/persendian lutut sebelali kanaii dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2kali

lejpotoiig kentudiaii kaki kiri dengan cai'u yaiig saina j
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Mciiimbaxig, baliwa sclaiijuliiya lerdakwa memutong leiigan kiii dcugaii cam

raenyayat kulitnya seca]:a melingkar liingga luiaiignya kelihatari, ialu dilebas yebaiiyak 4
kali hingga terputus, Ialu nicmotong lengaia kanan dengaii cara yang saina, teiakiur bagiaii
kepala dengan cara menguiiti terlebih daliulu hingga kelihatan tulang latu ditebas 1 kali
hiiigga terputus;

Menimbang, bahwa potongan badan tersebut Ialu dimasukkan ke dalain kaiuiig

salunya, semeiitara polongau kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kaiitong piaslic.

Ialu terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor seleiah terlebih dalmiu

terdakwa mengambii sabun rinse dalam kamar mandi dan menaburkan sabun lersebui kc

lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong mayat korban dan menyiranuiya dengan
air;

Menimbang, bahwa selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor

Ialu terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten Wajo, kemudiiui

setelali tiba di Desa Kaiola Wajo, lerdakwa membuang potongan badan korban di saluran

i^setelah dibuka dari karung Ialu bagian paiia korban dibuang di sekitai' lempat itu juga
;iuarkan dari dalam karung, sedangkan karungnya dibuang ke semak-sem;ik

kyva dalam perjaianan meninggalkan lokasi;

I<;i^nibang, bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 wita, di jalan Poros Siwa
^lata Kab. Wajo terdakwa membuang potongan tangan dan kaki koj-{;a;i,

^uthya terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah untuk membeli 2 bu;iii
kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa
mencuci motor di pcncucian motor, sedangkan bagian Kepala korban yang ada daiatti
kantong plastic diturunkan di dekat motor dan saal itu Lerdakwa sempat tidur sebenuir,
setelah motor selesai dicuci, terdakwa Ialu membawa motor ke bengkel untuk diperbaiki
bagiEui yang rusak saaljatuli ke selokan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Jumedi uniuk

mengembalikan motor, Ialu terdakwa meiiemui saksi Ajidar untuk meminjam uang sebesar

Rp. 500.000,- dengan jaminan handphone milik korban yang terdakwa ambil dari rumaii

korban, selanjutnya terdakwa menumpang angkot menuju sidrap dengan membawa kaiUong
plastic yang berisi potongan kepala korban, keraudian sesampainya di Pangkajene tepauiya
di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepaia korban di tempal sampali, ialu

terdakwa melanjutkan perjaianan ke Soppeng ;

Menimbang, bahwa berdasatkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa apa vaiig

diiakukan terdakwa adaiah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan rencana terlcbili

daliulu, oieh kareaa perbuatan terdakwa yang datang ke Parepai'e untuk menemui saksi

Bustan untuk meminjam mesiu padi dengan membawa badik adaiah suatu rencana jaiigLa
panjang deagan waklu yang cuk'.ip lama, dinuum ada tujuaji dari terdakwa apabila berLenm
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dcngan korbaii daii korbcui menuiiyakaii lagi icnlang masalah kchilaugaii cmas, iwv.L-a

terdakwa akan membunuh korbaii;

Menimbang, baliwa terdakwa sadar dan mengetaliui bahwa saksi Bustan Iniggal

bersania dengan korban, yeiiingga mau tidak mau apabila terdakwa datang ke runiah i;aksi

Bustan, maka terdakwa akan bertemudengankorban, dan terdakwajuga mengetaiiui baliwa

korban akan menanyakan lagi masalah kehilangan emas, oieh karena masaldi kehilanj^^an

emas tersebut beium selesai hingga sekarang, meskipyn terdakwa leiaii meninggallaiii

nimah korban selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang lelap datang ke rumah saksi BusUm,

padahal terdakwa sudah mengetahui meiaiui telepon bahwa saksi Bustan berada di

Makasar, serta mesin padinya tidak ada di rumali korban, menurut Majeiis adalati suatu niat

dan keinginan terdakwa yang telah terdakwa pertimbangkan dahulu dengan jangka walUu

singkat, dimana setelali terdakwa mengetahui bahwa saksi Bustan dan mesm padinya lidak

ada di rumah, seharusnya terdakwa mengurungkan niatiiya iintuk ke rumah korban btikan

^liaLnya unluk terus ke rumah korban ;

_^ang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baliwa keiika
l^olong rumali korban, lalu korban menanytfkan siapa yang ada dibawah,

ferdakwa pcrgi menghindari korban dimana saat itii terdakwa mengeiaiiui
ada di rujuali bagiaai atas, namtui terdakwa malali naik keriuiiali bagian utas

San inenemui korban, hingga akhimya teijadi pertengkaran mulut antara terdakwa dim
korban;

Menimbang, bahwa suatu perencanaan dalam suatu perbuatan menurut Majeiis
adalah erat kaitamiya dengan motivasi, niat dan keadaan yang diciptakan sendiri olcli si

pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa sebagiiimana diuraikan diatas baliwa

memang ada rencana dari terdakwa untuk menemui korban dan membunuh korban, ha! iih

didasai'kaji alas motivasi dendam atas masaiali kehilangan emas yang dituduiikan koibaii

kepada terdakwa serta niat dari terdakwa dengan membawa badik serta keadaan yang
terdakwa ciptakcui sendiri yaitu memaiicing emosi dari korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa saat terdakwa menikam korban pada bagian
dada dan korban niasih bisa lari namun terdakwa terus mengejar laiu menikam lagi ])ada
bagian ieher hingga korban jatuh dan tidak bergerak, menurut Majeiis merupakan suaiu

perbuatan dengan sengaja, dimana terdakwa mengetaiiui bahwa apabiia korban masili bisa

lari berarti korban masih hidup, maka terdakwa menikam lagi hingga korban jatuh dan
tidak bergerak, disiiii ada ntal dan akibal yang ierdakw-a sadar dan ketahui;

Menimbang, baliwa hal ini juga diperkuat oieh Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nonior ]295fCypid/i985 tanggal 2 Jasiuaii 1986 yang inenyuiakan
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baliwa kescngajaaii uiituk nicnghilangkaii nyawa oraiig lain dapal dibuktikaii dengan a!ul

yang dipergunakan untuk meiakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban

yang dilukai alat itu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya terdakwa menyangkal denguu

mengatakan lupa telali menikam korban lebih dari satu kali, namun Majelis berkeyakinan

dengan hasil Visum etrepertum bahwa pada mayal korban terdapat luka tusuk yaiag pada

beberapa bagian tubiih dengan beberapa kali tikainmi ;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu juga

dibuktikan berdasarkan lakla yang terungkap di Persidangan baliwa selelah korban ditikani

dan terjatuh terdakwa dengan tcnang memikirkan bagaimana menghilangkan jcjak

perbualannya, yailu terdakwa masih bisa berpikir untuk membersihkan bekas darali hingga

memotong-motong mayat korban dan membuangnya secara menyebar, hal ini bisa

dilakukan terdakwa oieh karena terdakwa niemang telali ada rencana untuk niembunuli

korban, sehingga terdakwa mengetahui apa apa saja yang haras dilakttkan apabila

/a telaii dilakukan, lain halnya apabila perbuatan itu spontan dikikukan niuka

^hanya akan memikirkan bagaimana bisa melaxikan diri tanpa memikirkan

Fjfcjak dengan rapi;

lir iBang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbtiaian
aJ^an terdakwa adalaJi dengan sengaja dan direncaiiakan terlebih daliuiu, maka

:an demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

A.d,3."Merampas nyavt^a orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lahi adafali

membuat orang yang buican dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ

tubuhnya untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unstire sebelumuya

yang telah terbukti bahwa terdakwa telali dengan sengaja dan rencana terlebih daimiu

menikam korban Andi Ondong, dimana akibat penikaman tersebut korban Andi Ondong

menjadi tidak berlungsi semua organ tubulmya untuk selainanj'a;

Menimbang, bahwa korbim tersebut adalali Andi Ondong berdasarkan surat

keterangan Hasil pemeriksaan mayat dan identilikasi Nomor : 002/DVI/111/201 l/SULSEL

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

dan AKP dr. Mauluddin M, SH.MH. yang memeriksa

1. Satu potongan kepala maiiusia

2. Satu potongan badan(dada dan perut)

3. Satu potongan daerah paiiggul dan paiia manusia
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Bcrdasmkaii;

1. Identifikasi primer

Perbaiidingaii ondontograin (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yaiig diamttil dari
data gigi puskesmas Lakessi Pai'epare Nomor kariu : 14699 oieh Drg. Susi dikikukaii

pencabutaii gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (mpiar 2 /gerahani belakajig) yaiig
sesuai dengan data gigi mayat (post mortem)/telah meninggai) terdapat missing ante

iiioideni (dicabut sewaktu hic:up) gigi 7kaiian bawai;i (molar 2/geriiliam bclakaiig)
2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu inasiii hidup)
seorang wamta alas naina Aiidi Ondong, umux 58 tahun, alamat Jl. Nadi Muiigkau

Parepai-e) dengan satu potongan kepaia tersebul di atas, didapalkan hasil : kecocokaii

teriiadap 8titik anatomis wajah, yaitu : i. sg-supraglabeila, 2. G-Olabella, 3. N-Nasion,
4. Sn-Subnaiisale, 5. Sto-stomion, 6. Gn-gnatliion dan dua titik interpupil

\

Alamat

identilikasi primer dan sekunder sebagai berikui:

: i'Vndi Ondong;

: Perempuan;

: 31 Desember 1952 ;

; 58 lalimi

: JL Andi Mangkau No.l7B/belakang Bank Danamon Parepare ;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan:

a. Potongan kepaia, terdapat trauma tajam yang memotong (mutiiasi post mortem)

daeraii leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher bekikciiig

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 kepaia tanpa tengan alas, tanpa perut), terdapat irauma

tajam yang memotong (mutiiasi mortem) daerah kepaia, kedua lengaii atas

sebatas bahu kanan dan kiri dan daeraii perut. Terdapat 4 buah luka tusuk pada

daerah dada dan 1 diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (dibawali

putting susu) menembus dan mengenai jaiUung (ventrikel dexu-a bilik kinmi

jantung). Keterangan ukuran luka tusuk i. dada kiri atas Putting : 2 cm x U,5 cm,

2. dada kiri sampiug kiri putting : 2 cm x 0,5 cm, 3. dada kiri bawali pulling 2

cm X0,5 cm, 4. dada kanan bawah putting 2 cm x 0,5 cm (menembus rongga

dada dan mengenai jaiUung);
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c. I^otongaii pcrut daii Paiiggul ; terdapat trauma tajaiii yaiig memoiong (mulila.'si

post niortem) daeral:iperul dtm batas iutut kaaaii dan kiri

d. lerdapat kesesuaiaii warna kuiit dan kecocokkan polongan/irisan aniam

potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas naaia

Andi Ondong, berjenis keiamin perempuan, umur 58 tahun.

e. Sebab kematian adaiah iuka tusuk pada daerah dada kanan yang mengcnai

jantung;

Menimbang, baliwa berdasarkan uraiaii diatas dan hasil dari Visuin el reperlruni

yang Majeiis ambii alih sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa telah lerbukli bahwa korban adalali Andi Ondong yang mayalnya telaii lerbagi-bagi
menjadi beberapa bagian dan telah tidak bernyawa lagi ;

Menimbang, balivva dengan demikian unsure ini ielali terbukti secara sail dan

meyakinkan;

„ baliwa dengan terbuklinya unsure keliga tersebut, maka telali terbuiai

j^ang di dakwalcaii Jaksa Penuntut umum daiam dakwaan Kesatu Priiiiciir,

ya Majelis tidak akan membuktikan dakwaan lainnya dalam dakwuaii

:ajelis akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 362 KUHPidana

;rnya sebagai berikul:

igsiapa;

2. Mengambii sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang iain ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure kesatu Majelis tidak akan

mempertimbangkannya lagi, namun akan mengambii alih pertimbangan sebagaimana
dalam dakwaan Kesatu yang telah terbukti, selanjutnya Majelis akan langsuiig

mempertimbangkan unsure kedua;

A.d.2."Mengambii sesuaiu barang yaug sebagian atau seiuruhnya kepunyaan oiang

lain"

Menimbang, bahwa yang dimalisud dengan Mengambii adalah membawa sesuatit

benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya beium

berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, baiiwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalali segala sesuatu

yang merupakan bagian dai'i lianakekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;
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Mciiimbaiig, baliwa berdasarkaii lakla-lakta yaiig lerirngkap dalaiii pcrsidaiii-;uii,
dimana fakta-fakta tersebul telali dibuklikaii dalani pertimbangaii dakwaan Kesatu Priiiiair,
telah terungkap dan terbukti baiiwa terdakwa telah menghiiangkan nyawa orang lain scciara

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, yaitu korban Andi Ondong, yang terdakwa

iakukan di rnmah korban Andi Ondong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menghiiangkan jejak, terdakwa

mengtinci semua pinlu ruinah dan mengambil Handphone merk Nokia model 2730 klasik

t} pe RM 578 wania hitam abu-abu milik korban yang disimpan diatas mesin jahu dau
membawa Handphone tersebut kekabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah ^erbukti bahwa terdakwa telah
I

membawa sualu bcnda yaitu Handphone merk Nokia model 2730 klasik type RM 578,
dimana Handphone tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaan terdakwa akan

tetapi ada dalam penguasaan korban ;

^enimbang, bahwa Handphone yang dibawa tersebut adaiah bernilai ekonomis dan
^agian dari harta kekayaan korban Andi Ondong

I

bang, bahwa dengan deraikian unsure ini telah terbukti secara sah dan

>engaa maksud untuk dimiliki secara melawan h^kum "

Menimbang, baiiwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum utialah

menguasai dan menggunakan suatu barang seoiaii-olali miliknya sendiri melalui caia cara

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, baiiwa berdasai-kan pertimbangaii daiam unsure sebelumnya yang ickih
terbukti, bahwa terdakwa setelah mengambil Handphone milik korban tersebut kemudiiui

membawanya ke kabupaten Wajo, kemudian terdakwa menemui saksi Andar untuk

meminjam uang sebesar Rp.500.000,- dengan jaminan Handphone milik korban tersebiU;

Menimbang, baliwa oleh karena terdakwa memberikan jaminan berupa Hand()houe

akhunya saksi Andar memberikan pmjaman uang sebesar Rp.500.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa yaitu menjaminkan Handpiioiie

milik korban kepada saksi Andar agar mendapatkan pinjaman uang menurut Majelis

merupakan perbuatan inenguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknva

sendiri, oleh karena yang berhak menjaminkan suatu barang adaiah pemilik barang dalam

hal ini korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil handphone iaiu

menggimakan Handphone tersebut sebagai jaminan demi mendapatkan sejumlah luuig

tanpa ijin dari pemilik Handphone tersebut yaitu korban merupakan suatu perbuatan yang

bertentangan denganperaturanpermidang-undangan ;
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iMeiiiiii'oaug, balivva dengaji uemikiaa unsure inl telah terbukti secara sali uan

meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di alas, niaka jelas selui'uh unsur yang

didakwakan pada dakwaan Kesaiu dan Kedua kepada terdakwa menurut Majelis Hakim

telah terbukti dan terpenuiii sebagaimana dalaiu Dakwaan iaksa Penuntut Umuin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas teiah terbukti sicara

hukuin dan meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa terdakwa terang bersalah meliduikan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oieh karenanya terdakwa

harus dinyalakan bersalali dan dijatulii pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dalam kcadaan

sehat jasmani dan rohaninya maka tiada alasan apapun yang mengecuaiikan pidauanya,

maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatamiya tersebui;

^enimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terfiadap terdakwa bukajiiitli suatu

dendam ataii kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bakan

alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan

Penegakan Supremasi hukum serta merupi^an cara dari Negaia uiUuk

ton menjaniin keadilan bagi warga negaranya ;

fenimbang, bahwa meskipun terdakwa nantinya menempuh upaya hukum, iiumun

Majelis berpendapat baliwa terdakwa haruslah letap berada dalam lahanan hingga

menunggu proses eksekusi diiaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap baraiig bukti yang diajukan daiam persidangan, akan

ditentukan statusnyadalam amar putusanini;

Menimbang, baliwa mengenai biaya perkara akan diperlimbangkan dalam amar

Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terJebih

dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

iiai - hai yang membcratkaa

Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain kehilangao-keluarga;

Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat sulawesi

selatan yang sosiologis Religius ;
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Icrdakwameiniliki Pcndidikaii unggi namun tidak mciiccrmiiikan pcrilaku iniclciviuai,

Perbuatan terdakwa membuat trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi kciuarga
korban ;

Perbuatan terdakwa adalah yang pertama di Parepare khususnya dan Sulawesi Suhitan

pada umuninya ;

Perbuatan terdakwa lidak dimaafkan oleh keluarga korban ;

Korban dan keluarga besarnya adalah yang membesiu-kaii dan mendidik terdakwa,
sehingga perbuatan terdakwa scakan-akan seperti air susu dibalas air luba ;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan syarial agania yang diiiaruskan uiituk

mengurus jenazali bukanmenyianyiakannya ;

g meringankan:

ttimbang, bahwa oleh kai'ena lidak ada hal-hal yiuig meringankan bagi lerdakwa,
yang akan dijatuhkan adalah Pidana maksin^ai dari ancaman Pasal yang di

oieh Jaksa Penuntul Umuin daiani dakvvaaii Kesatu Priinair, maku oieii

karenanya Majeiis lidak akan raempertimbangkan masa Penaiianan yang telah dijalani oteh
lerdakwa;

Memperhaiikan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang
Nomor 8Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkulan ;

M H N U A L) 1 L 1:

o Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi Als. ANDl

MAMMA, dengan idenlitas sebagaimana tersebut diatas telah lerbukii secara sail

dan meyakinkan bersalah metakukan lindak Pidana "PEMBUNUllAN

BERENCANA UAN PENCUIUAN"

• Menjatuhkan Pidana oleh karena ilu terhadap lerdakwa dengan Pidana Mali;

« Memerintalikan lerdakwa telap berada dalmn taliaiian ;

• Menetapkan barang bukli berupa :

1 (salu) lembarcelana dalam perempuan ;

t 1 (salu) buah bolol air niinum ;

- 1 (salu) buah ember plastik merk globe ;
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