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SALINAN
P UTUS AN UNTUK

No. 464 K.IP\dl2Q-\2

DEWll KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG WIAHA ESA

MAHKAWIAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dafam perkara Terdakwa ;

: Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi

Mamma;

Tempat lahir ; Fare-pare;

Umur / tanggal lahir ; 37 Tahun /12 Februari 1974;
Jenis kelamin ; Laki-laki;

: Indonesia;

: Jalan Lamanggara Desa Ana Banua,

Kecamatan Ana Banua, Kabupaten Wajo;
: Islam;

; Honorer DKP Kabupaten Wajo;
Kasasi / Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7April
2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2011 sampai
dengan tanggal 17 Mei 2011;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2011
sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;

. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2
Juli 2011;

• i -iJ^- Hakim Pengadilan Negeri. sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan
tanggal 22 Juli 2011;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2011
sampai dengan tanggal 20 September 2011:

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21
September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober
2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011;

9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai
dengan tanggal 2 Dosernber 2011;

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan
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10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tmggi, sejak tanggal 3Desember
2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;

11.Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Rl u.b Ketua Muda
Pidana No. 81/2012/S.41.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januan 2012,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan,, terhltung mulai tanggal 12
Januari 2012;

12.Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Rl u.b Ketua Muda
Pidana No. 82/2012/S.41.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januan 2012
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 2Maret
2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena
didakwa:

KESATU

akwa Muhammad Bustam AS.S.Pi alias Andi Mamma, pada hari
al 4Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada
lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau

Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Andi Ondong yang
dilakukan Terdakwa dengan cara ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang
tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban
-rlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang
ebelah kin dengan maksud jika Terdakwa bertemu korban dan korban masih
nenanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada Terdakwa yang

mencurinya maka Terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00
wita, Terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum
dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi
Mangkau dan setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi
Ago yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara
sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita. Terdakwa dan saksi ACO
kembali ke kolong rumah korban (lantai bawah) berbicara / bercerita sebentar
kemudian saks, Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat
Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban
sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita ,korban lalu berteriak "IKOGA ACO "
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(kaukah itu Aco) "yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA MAMMA" (saya
Mamma)". Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga
belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian
daster wama coklat. Seteiah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun
masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja niakan,
seteiah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI
MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa "saya mau ketemu
dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya" namun korban
iangsung mengatakan kepada Terdakwa "kamu yang ambil emasku waktu itu,
kembalikan emasku !. Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa
iangsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi "bukan saya
yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara
kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO"
i^^rban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meiudahi

fdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh
|u mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu
1kemudian lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang
itikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap

ga korban terjatuh di dekat jendela. Seteiah korban sudah tidak
lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua

kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering
menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu
|erdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya Terdakwa pergi

engambil 3lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah
ng ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil

fember plastik benA/arna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu
membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah
kenng atau darah yang sudah mengental. Seteiah Terdakwa menganggap
sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk
yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas
guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke
handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang
ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember
tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-
betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di
ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci seniua
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pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di
atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi
dan turun melalui tangga depan rumah talu meninggalkan rumah korban sambii
membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa
kembali bertemu dengan ik. AGO yang oleh Ik.ACO Terdakwa ditawari makan
namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wlta, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban
melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.
Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam run^ah korban sambii minum teh
yang ada dalam kuikas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-
kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan teriebih dahulu mengunci
semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu
meQutnoana ojek menuju ke km 1Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

ipang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum
jp dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke
lajo;
ipai di Kabupaten Wajo, Terdakwa kemudian mencari mobil untuk

Tngangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau
memmjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mencari karung.
Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa
selanjutnya mendatangi saksi JUMEDI untuk meminjam sepeda motor Yamaha
Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare

\c:.\Vekitar jam 23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong,
"erdakwa singgah membeli tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hah Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di
Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi
Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala
menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di
bawah sade! motor dan tati rapia lalu masuk ke ry^iah korban melewati pintu
be\akang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam

rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit
leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di
sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke
dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga
perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua^ ujung
karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan
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tail rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian
membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara
menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai dl lantai bawah, mayat
tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik keinbali
ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret
mayat turun. Setelah bersih semua, kain .lap, handuk dan daster yang
digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya
sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah
memakai sepeda motor kearah senggol dekat :pasar ikan untuk dibuang.
Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu
menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat
korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai
Terdakwa jatuh ke selokan;

jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali
masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu
di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan

apa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk

engangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa
rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan

saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas
rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang
menutupi mayat korban, selanjutnya Terdakwa mulai memotong mayat korban
menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan
ara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu
itebas sebanyak 5kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali hingga bydan
an pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki/persendian lutut

sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga
terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa
memotong lengan kiri dengan cara menyayat kulitnya secara melingkar hingga
tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4kali hingga terputus, lalu memotong
lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara
menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1kali hingga
terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan
pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara
potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu
Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih
dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan

jSE
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sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat
korban lalu Terdakwa menyirami air, Selanjutnya potongan-potongan mayat
korban dibawa ke motor laiu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke
Sengkang Kabupaten Wajo. Setelah tiba di Desa Kalola VVajo, Terdakwa
membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari
karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah
dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah
meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa
menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam
09.00 wita han Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata Kabupaten Wajo.
Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2
buah kantong plastik untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan,
^^ya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

tan yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan
rdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci,
mudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian

aat jatuh di selokan;

selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan
i^otoT-ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengamb.l
handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat
Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi

^i=^ANDAR maka sehingga Terdakwa meminfa uang dari saksi ANDAR dan
,<|ibenkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus nbu rupiah), selanjutnya

^rdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang berisi
:j]^J\^otongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal,

Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya
Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat
korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat
berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh
keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali
dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG
meninggal dunia sebagaimana tersebut dinvatakan dalam Surat Keteraiigan
Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL
tanggal 8Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny
Matius (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.
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Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :
1. Satu potongan kepala manusia;
2. Satu potongan badan (dada dan perut); .
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia;

Berdasarkan ;

1- Identifikasi primer

Perbandlngan ondontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang
iamb,I dan data g,gi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu 14699

oeh drg. Susi, dilakukan pencabutan gigi (extraksi) gig, 7kanan bawah
(mo ar 2/geraham beiakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post
mortem / telah meninggal), ferdapat missing ante mordem (dicabut
sewaktu h,dup )gig, 7kanan bawah (molar 2/ geraham beiakang);

"^ntifikasi sekunder

is superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem
-ktu mas,h hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58

alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan
^ ala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8(
delapan ) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella (2) G-
Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-
Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapatteridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:
Vama

nis kelamin

^Y/ anggal lahir

Alamat

; Andi Ondong

: Perempuan

; 31 Desember 1952

: 58 tahun

: Jalan And, Mangkau No. 17 B/ Beiakang Bank Danamon
Parepare

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :
a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilas, post

mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem)
pada leher beiakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka
ins leher beiakang :4cm X2cm, (2) luka ins pada kuping telinga kanan
:4cm X0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;

b. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut, terdapat
trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala,
kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kin dan daerah pemt.
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Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1(satu)
diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu)
menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan
jantung).Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting ;2cm
X0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting :2cm X0,5 cm, (3) dada kiri
bawah putting 2cm X0,5 cm, (4) dada.kanan bawah putting 2cm X0,5
cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung);

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

d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan / irisan antara
potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia

sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur
;ahun:

b kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang
snai jantung. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagairnana

ksud dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;
'AIR :

Terdakwa Muhammad Bustam AS,S.Pi alias Andi Mamma, pada hari
Jumat tanggal 4Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau

tc^elurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-
jdaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
engadilan Negen Parepare, dengan sengaja merampas nyawa orang lain
akni korban yang bernama Andi Ondong dengan cara : Pada waktu dan

tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang menonton TV di
rumah korban lantai bawah , korban yang berada di atas rumah berteriak ""
IKOGA AGO "(kaukah itu Aco)" yang kemudian dijavv-ab oleh tersangka "lYA
MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas
rumah melalui tangga belakang rumah dimana kothan berdiri di depan pintu
menggunakan pakaian daster wama coklat. Setelah korban melihat Terdakwa
naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di
dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri
mengatakan "MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab
Terdakwa "saya mau ketemu dengan PEITA BUSTAM, mauka pinjam iriosin
padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa" kamu yang
ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku !). Mendengar kata-kata koiij;,n
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tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicaia yang
tinggi "bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah
diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE^
BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka Terdakwa sehanyak
satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri
serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada
korban sebanyak satu kali , korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh
Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun
korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban
sudah tidak bergerak lagi. Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara
menank kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat

^ring menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin
erdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu Terdakwa pergi

lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah
iantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil

;tik benwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu
ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah

kenng atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap
sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke Iantai bawah mengambil handuk
yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke Iantai atas
guna dihhtkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke

^^anduk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang
''̂ ^da di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember

rsebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-
betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di
ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua
pmtu di Iantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di
atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi
dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil
membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa
kembali bertemu dengan Ik. AGO yang oleh Ik. AGO Terdakwa ditawari makan
namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14,50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban
melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.
Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh
yang ada dalam kulkas. 1erdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-
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kira jam 17.00 wita melaiui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci
semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu
menumpang ojek menuju ke km 1Jalan Jenderal Sudirman untuk rr,enunggu
mobil penumpang. selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum
menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke
Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk
dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau
meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencaii karung.
Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu
mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol.
DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam
^00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah

'Sli tali rapia di sebuah warung;

ekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5Maret 2011, Terdakwa tiba di
:e lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi

• kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala
mengambil 2 buah karung yang disimpan di

"ah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu
belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam
rumah, Terdakwa mendatang, mayat korban lalu melepas handuk yang melilit
ieher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di
ekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke
aiam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga
erut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung

karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan
tali rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian
membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara
menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat
tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandl lalu Terdakwa naik kembali
ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret
mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang
digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya
sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah
memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang.
Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah koiban lalu
menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat
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korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang d,paka,
Terdakwa jatuh ke selokan; '

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali
maya orban masuk ke dalam mmah yang dirpasukkan ke dalam salah satu
kamar kosong d, lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan
kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk
membantu mengangkat motor yang jatuh d, selokan. Setelah itu Terdakwa
kembal, ke rumah korban, lalu Terdakwa nalk ke atas rumah mencarl p,sau dan
saat ,tu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas
rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang
menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7bagian
yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti
Mih dahulu secara meiingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak

Pinsgang terputus, kemudian Terdakwa memotong
kakiAs^endian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas

' 2kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama,
nj»a Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya

felingkar hingga tulangnya kelihatana lalu ditebas sebanyak 4 kali
•Mfil^terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakh.r

bag,an kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang
lalu sebanyak 1kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke
dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung
atunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam
antong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke
-otor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar

mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa
memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya
potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa
potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa
Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi
setelah dibuka dan karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat
itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjanan
setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak lalu
Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki
sekitar jam 09.00 wita han Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo.
Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2
buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan.
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selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian
kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan
saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci,
Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian
ysng rusak saat jatuh di seiokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan
motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengarnbil
handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat
Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi
ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan
dibenkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya
Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang bensi

Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal,
TeraaR«^embuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya

lanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;
maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat

membuangnya di beberapa tempat
^^^P^dalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh
keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali

. * dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG

^^"'3 sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan
2^^asil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL

anggal 8Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny
Matius (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.
Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim
Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa "

1. Satu potongan kepala manusia;
2. Satu potongan badan (dada dan perut;
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manu$ia;

Berdasarkan ;

1. Identifikasi primer

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

Teknis supenmposisi dengan membandingkan foto ante mortem
(sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58
tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Pgrepare) dengan satu potongan
kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8
(delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-
Glabelia, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-
Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:
Nama ; Andi Ondong
Jenis kelamin ; Perempuan

: 31 Desember 1952

: 58 tahun

: Jalan Andi Mangkau No. 17 B/ Belakang Bank Danamon
Parepare.

P '̂̂ ®'"''̂ saan medis forensic didapatkan :
-a:;-,^tongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post

mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem)
pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka
iris leher belakang :4cm X2cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan :
4cm X0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat
trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala,
kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut.
Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu)
diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu)
menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung).
Keterangan ukuran luka tusuk :(1) dada kiri atas putting :2cm X0,5 cm,
(2) dada kiri samping kin putting : 2 cm X0,5 cm, (3) dada kiri bawah
putting 2 cm X0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X0,5 cm
(menembus rongga dada dan mengenai jantung);

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

d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan / irisan antara
potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
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dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia

yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur

58 tahun;

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

nnengenai jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam

pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

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

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

waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau

Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang

an terlebih dahulu mengakibatkan kematian korban yang bernama

dengan cara :

•wa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum

rumah korban terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang

'dipinggang sebelah kiri dengan maksud jika Terdakwa berternu

'dan korban masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan
kepada Terdakwa yang mencurinya maka Terdakwa bermaksud membunuh

korban. Sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Parepare

menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00

wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau dan dan setibanya di rumah

(^korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Aco yang kebetulan mau berwudhu di
mah korban. Setelah sempat berbicara sebentar di Pos ronda, sekitar jam

2.00 wita, Terdakwa dan saksi ACO kembali ke kolong rumah korban (lantai

awah) berbicara / bercerita sebentar kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid

bermaksud melaksanakan shalat Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap

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

korban lalu berteriak " " IKOGA ACO " (kaukah itu Aco) " yang kemudian

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

Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban

berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coktat. Setelah

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

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

dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini),
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lalu dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, rnauka
pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa

kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku !). Mendengai kata-
kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada
bicara yang tinggi " bukan saya yang ambil; jangan ungkit lagi masalah itu
karena Itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban
mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka
Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat
Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut
badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban lalu lari ke
arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian
ieher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat
jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser
mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah

mangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat
idekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban,
kwa pergi mengambil 3lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa
rcak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur
ngambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut

air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah
yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa
menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah
mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk
tersebut ke lantai atas guna tkan ke ieher korban yang tujuannya agar
arah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa meinbuang

iir bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa
engisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi

membersihkan ruangan agar betul-betui bersih, kemudian air bekas bilasan
dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.
Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil
handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi
dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil
membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa
kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik. ACO Terdakwa ditawari makan
namun Terdakwa rnenolaknya;
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Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban
melalLi, pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.
Beberapa saat Terdakwa termenung di daiam rumah korban sambil minum teh
yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-
kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci
semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu
menumpang ojek menuju ke km 1Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu
mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum
menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke
Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk
dipakat mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau
^njamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencan karung.

mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu
saks! JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol.
N yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam
ketika sampai di sekitar daerah Tai^ru Tedong, Terdakwa singgah
rapia di sebuah warung;

•ekitar jam 01.30 wita hah Sabtu tanggal 5Maret 2011, Terdakwa tiba di
Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi
Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala
menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2buah karung yang disiinpan di
|awah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu

lakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam
^-ah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit
'̂her korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di

sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke
dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga
perut. sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung
karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung-karung dlikat menggunakan
tali rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian
membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara
menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat
tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali
ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret
mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan dasfer yang
digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya

%!i^b

Hal. 16dari 36 haL Put, No,4(i4 K/Pj<i/2{)1;



'f-

iK

sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluai rumah
memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang
Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu
menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat
korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai
Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali
mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu
kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan
kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk
membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa
kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan

Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas
lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang

layat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7bagian
pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti

ulu secara melingkar hingga kelihatari tulang lalu ditebas sebanyak
setidak-tidaknya lebih dari satu kali hingga badan dan pinggang

s, kemudian Terdakwa memotong kaki / persendian lutut sebelah kanan
dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2kali hingga terpotong kemudian
kak, kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri
dengan cara menyat kulitnya secar melingkar hingga tulangnya kellhatana lalu
ditebas sebanyak 4kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan
cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu

^^hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1kali hingga terputus. Potongan badan
2jalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha

imasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan
tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa mernbawa
potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa
mengambil sabun rinso dalam kamar mandi danjpenaburkan sabun tersebut
ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu
Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa
ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang
Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang
potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dan karung lalu
bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluark.ni dari
dalam karung sementara dalam perjanan setelah meninggalkan lokasi tersebut

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.^6*1 K/Pid/2012



V. S, v'

kamng dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu
membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan
poros Siwa menuju Lamata Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke
Ana Banua dan sempat singgah membeli 2buah kantong plastic untuk melapisi
potongan kepaia agar tidak kelitiatan, selanjutnya 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 sebentar.
Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel
untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan
motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil

tone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat
mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi
aka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan
[sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya
menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang berisi

kepaia korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal,
Terdakwa membuang potongan kepaia korban di tempat sampah selanjutnya
terdkaw melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap rnayat
korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat
berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh
keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali
Jengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG
meninggai dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan
Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL
tanggal 8Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny
Matius (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.
Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim P^st Mortem Disaster Victim
Identification Regional Timur Indonesia )yang memeriksa :

1. Satu potongan kepaia manusia

2. Satu potongan badan (dada dan perut)
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer
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Perbandingan ondontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang
diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699

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

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

mortem / telah meninggal), terdapat rViissing ante mordem (dicabut

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

Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem

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

tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan

kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8

(delapan) titik anatomts wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-

Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-

nathion dan dua titik interpupi!;

jdentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:

Andi Ondong

Perempuan

31 Desember 1952

58 tahun

Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon

Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan

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

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

pada leher belakang dan 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 ketopak mata dalam tampak pucat;

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

trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala,

kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut.

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

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

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

Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kin atas putting : 2 cm X 0,5 cm,

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

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

(menembus rongga dada dan mengenai jantung);

uCK"
Alamat
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3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong
(mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;

4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara
potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia
yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur
58 tahun;

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

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diniaksud dan diancam pidana
dalam Pasal 353 ayat (3) KUH Pidana;
lebih subsidiair lagi

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari
ggal 4Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada

lam dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau
ljung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-
a suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

^ngadil^ Negeri Parepare, dengan sengaja melukai berat yang
mengakibatkan matinya orang yaitu korban bernama Andi Ondong yang
dilakukan Terdakwa dengan cara - cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa
tidak di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12 30 wita

//^orban lalu bertenak IKOGA ACO" (kaukah itu Aco) "yang kemudian dijawab
||leh tersangka "lYA MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil
^erdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban

erdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah
korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti
Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih
dalam posisi berdiri mengatakan "MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini),
lalu dijawab Terdakwa 'saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mau
pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa
"kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku I). Mendengar kata-
kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada
bicara yang tinggi "bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu
karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban
mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng mLika
Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat

tidak'nya
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Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut
badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban lalu lari ke
arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian
leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat
jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa inenggeser
mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah
satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat
korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban,
iaiu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa
melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur
untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut
dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah
^^n^sudah kenng atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa

gap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai Ixiwah
handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk
lantai atas guna dilititkan ke leher korban yang tujuannya agar

nmenyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa meinbuang
ilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa

kembah ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi
membersihkan ruangan agar betul-betui bersih, kemudian air bekas bilasan
dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.
Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil
\andphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

- Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televtsi
^urun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil

membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa
kembali bertemu dengan Ik. AGO yang oleh Ik. AGO Terdakwa ditawari makan
namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban
melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.
Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh
yang ada dalam kuikas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kiia-
kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci
semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu
menumpang ojek menu|u ke km 1Jalan Jenderal Sudirman untuk menungnu
mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan urnum

mengi
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menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke
Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobii untuk
dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang niau
meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung.
Setelah mendapatkan 2 buah karung gabati ukuran 100 kg, Terdakwa lalu
mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol.
DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam
23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah
membeii tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5Maret 2011, Terdakwa tiba di
Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi
Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala
menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2buah karung yang disimpan di

^adel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu
|antai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam

akwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit
In lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di
at. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke

dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga
perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung
karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan
tali rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian
membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara
^menank pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat
ersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali
h rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret
mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang
digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya
sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah
memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang.
Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu
menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat
korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai
Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panic lalu menyeret kembali
mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu
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kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keiuar lagi dan meminta bantuan

kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut uiituk

membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa

kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan

saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di aXas

rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang

menutupi mayat korban, lalu muiai memotong mayat korban menjadi 7 bagian

yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti

terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak

5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong

kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti talu ditebas

sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama.

Seianjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya

secar melingkar hingga tulangnya kelihatana laiu ditebas sebanyak 4 kaii

hin^a terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir

•ala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang

ak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke

, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung

entara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke datam

stik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke

rt^cSf^telah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinse dalam kamar

mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa

memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Seianjutnya

potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa

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

Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi

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

itu juga setelah dikeluarkan dan dalam karung sementara dalam perjanan

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

Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki

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

Seianjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah mernbeli 2

buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan,

seianjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

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

saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci,
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Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian
yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan
motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil
handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat
Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi

ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAI-t dan

diberikan sebesar Rp.400.000r (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya

Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang berisi

potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal,

Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya

terdkaw melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat

korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat

a adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh

atau orang lain mengingat korban ada'lah saudara sepupu satu kaii
u Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

iwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG

dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

H^Stt'̂ emeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/D\/l/lil/2011/SULSEL
tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny

Matius (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.

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

dentification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :

Satu potongan kepala manusia

Satu potongan badan (dada dan perut)

• Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

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

diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu ; 14699

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

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

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

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

2. Identifikasi sekurider
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Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem {sewaklu
masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun,
alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan kepala
tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 (delapan) titik
anatomis wajah, yaitu ; (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N^Nasion,
(4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik

interpupil;

Dapat tehdentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut;

Nama ; Andi Ondong

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggat lahir ; 31 Desember 1952

Umur : 58 tahun

Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon

Parepare.

dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan ;

pan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post
) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada

belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) iuka iris
belakang : 4 cm X2 cm. (2) luka iris pada kuping telinga kanan ; 4

cm X0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;

2. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat
trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala,
kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut.
Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu)
diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu)
menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung).
Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting : 2 cm X0,5 cm,
(2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah

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

(menembus rongga dada dan mengenai jantung);
3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong

(mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;

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

potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat

dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia

yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur

58 tahun;
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Sebab kematan ,<|a,ah «a tusuk pad, claerah dada Kanan „„g „e„ga„„
jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam
pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana;
LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma pada hari
Jumat tanggal 4Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lam dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau
Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-
fidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang
mengakibatkan matinya seseorang yakni korban yang bemama Andi Ondong
dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat Terdakwa
bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita ,
berteriak 'IKOGA ACO" (kaukah itu Aco)" yang kemudian dijawab
gka "lYA MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil
aik ke atas rumah meialui tangga belakang rumah dimana korban

depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah
melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti

Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih
dalam posisi berdiri mengatakan "MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini),
lalu dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka

injam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa
<amu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku !). Mendengar kata-
ata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada
icara yang tinggi " bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu

karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban
mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka
Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi -muka Terdakwa membuat
Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut
badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali. korban lalu lari ke
arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian difikam lagi pada bagian
leher belakang namun korban masih tetap Ian hingga korban terjatuh di dekat
jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser
mayat korban dengan cara menank kodua kakinya lalu dibawa masuk ke salah
satu ruangan tempat korban senng menjahit pakaian dan menyimpan mayat
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korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban,
iaiu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa
melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur
untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut
dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah
yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa

menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah

mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk
tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher: korban yang tujuannya agar
darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang
air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa
mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi

^ersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan
sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang.
a Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil
3milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

itar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi
melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil

kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa
kembali bertemu dengan Ik. AGO yang oleh Ik. AGO Terdakwa ditawari makan
namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban
melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk.

eberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh
ang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-
ira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci

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

menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu
mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum
menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke
Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk
dipakai rnengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau
meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung.
Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu
mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol.
DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam
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23.00 wita , ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa sinygah
membeli tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011. Terdakwa tiba di
Parepare la[u masuk ke rumah korban setelah sebefumnya melewati Jalan Andi
Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala
menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambii 2 buah karung yang disimpan di
bawah sade! motor dan talia rapia falu masuk ke rumah korban metewati pintu
belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di daiam
rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalij melepas handuk yang meliiit
ieher korban laiu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di
sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke
dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepada hingga
perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung
karung bertemu di bagian perut laiu kedua ujung karung diikat menggunakan

Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian
•a mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara

ada kedua bagian kaki dan setelah sampai di tantai bawah, mayat
erdakwa ietakkan dl dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali

untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret
urun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang

dtgunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya
sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah
memakai sepeda motor ke arah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang.

eianjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu
lenyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat
orban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai

Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panic lalu menyeret kembali
mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu

kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa kelyar lagi dan meminta bantuan
kepada beberapa orang yang kebetulan iewat di depan lorong tersebut untuk
membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa

kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan
saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas
rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang
menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian
yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti
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terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak
5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong
kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas
sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sarna.
Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya
secar melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga
terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagtan
kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu
sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam

karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya
sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke daiam kantong
plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor

setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi

^burkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-
yat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-

ayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan

n ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo,
membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka

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

dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjanan setelah

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

menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam

"^9.00 wita hari Sabtu di jalan pores Siwa menuju Lamata kab.Wajo.
elanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2

uah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan,

selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian

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

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

Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian

yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan

motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil

handphone miltk korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat

Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi

ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan

diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya

Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantongan yang borisi
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potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal,

Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya

terdkaw nnelanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa nnaksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap rnayat

korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat

berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh

keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali

dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG

meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan

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

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

jkter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.

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

legional Timur Indonesia) yang memeriksa ;

ongan kepala manusia

itongan badan (dada dan perut) '

potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

Perbandingan ondontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup

yang diambii dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kaitu :

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

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

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

(dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham

belakang)

2. identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem

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

tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan

kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8

(delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-

Gtabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-StonYion, (6) Gn~

Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut:

Nama : Andi Ondong

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No,464 K,T



J©nis kelamin ; Perempuan

Tanggai lahir : 31 Desember 1952

Uinur : 58tahun

Alamat . Jalan Andi Mangkau No. 17 B/ Belakang Bank Danamon
Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan ;
1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post

mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post iTiorteni)
pada leher belakang dan teiinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka
iris leher belakang :4 cm X2 cm, (2) iuka iris pada kuping teiinga kanan
; 4 cm X0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;

2. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat
trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala,

lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut.
^i^gt 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu)

a yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu)
dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan

terangan ukuran luka tusuk ; (1) dada kiri atas putting ; 2 cm
(2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X0,5 cm, (3) dada kiri

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

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

4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara
potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia

yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur

58 tahun;

5. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang

mengenai jantung:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

DAN

KEDUA:

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada han
Jumat tanggai 4 Maret 2011 sekita," jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jln.Andi Mangkau

tal. 31 clan 36 hal. F^it. No.4C)-l K/l-'id/2()l2
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KelLirahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau seiiciak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah
Handphone merk Nokia model 2730 clasic type RM-578 yang seluruhnya atau
sebahagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Andi Ondong, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni korban Andi Ondong yang
dilakukan Terdakwa dengan cara ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang
tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban
terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang
sebelah kiri dengan maksud jika Terdakwa bertemu korban dan korban inasih
menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada Terdakwa yang
mencunnya maka Terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00

berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum
^-^^ffllft^kParepare sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi
'I'Mang^lm^ setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi
\Aco y^g l^etulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara

jam 12.00 wita, Terdakwa dan saksi AGO

\-;^efnbal^p^kolong rumah korban (lantai bawah) berbicara /bercerita sebentar
kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat
Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban
sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu bertehak "IKOGA ACO"
(kaukah itu Aco) yang kemudian dijawab oleh tersangka "lYA MAMMA" (saya

amma) . Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga
lelakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian
aster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun

masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan,
setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI
MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa "saya mau ketemu
dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesiA padinya" namun korban
langsung mengatakan kepada Terdakwa " kamu yang ambil emasku waktu itu,

t kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa
langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi " bukari saya
yang ambit, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara

kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO"

lalu korban rnenempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi

muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh
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korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu
kali, korban kemudian lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang
kemudian ditikam iagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap
lari hingga korban terjatuh di dekat jendeia. Setelah korban sudah tidak
bergerak Iagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua
kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering
menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu
Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya Terdakwa pergi
mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah
yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil
ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu
membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah
kerir^atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap

I, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk

dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas

ke leher korban yang tujuannya ^gar darah korban menyerap ke
)ut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang
ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember

iengan air bersih dan kembali Iagi membersihkan ruangan agar betul-
betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di
ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua
pintu di lantai atas lalu mengambil handphone merk Nokia Model 2730 ciasik

pe RM-578 warna hitam abu-abu mifik korban yang disimpan di atas mesin

Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban, Terdakwa

emudian membawanya ke Kabupaten Wajo dan menitipkannya kepada saksi
ANDAR. namun saat Terdakwa menemui kembali saksi ANDAR untuk meminta

handphone tersebut, ternyata handphone dipakai oleh pacarnya saksi ANDAR
sehingga Terdakwa meminta uang yang oleh saksi ANDAR diberikan uang
sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Handphone sejenis milik korban tersebut seharga sekitar Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus
lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam

pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Parepare tanggal 20 Oktober 2011 sebagai behkut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Maman

alias Andi Mamma telali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalati

melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur

dan diancam dalam Pasa! 340 KUHP dan tindak Pidana "Pencurian"

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terliadap terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi

alias Andi Maman alias Andi Mamma berupa Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar celana dalam perempuan;

• 1 (satu) buah botol air minum;

• 1 (satu) buah ember Plastik merk globe;

Sebilah pisau dapur;

untuk dimusnahkan

[u) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN;

i) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik;

tlikan kepada pemiliknya yang berhak

)kan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima hbu aipiah)

ankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No.

101/Pid.B/2011/PN.Parepare tanggal 1 Nopember 2011 yang amar lengkapnya

X^^5:^bagai behkut:

Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi alias

ANDI MAMMA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

"PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN";

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana

Mati;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

" 1 (satu) lembar celana dalam perempuan;

- 1 (satu) buah botol air minum;

- 1 (satu) buah ember plastik merk globe;

Sebilah pisau dapur;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 liN;
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Dikembalikan kepada saksi Jumaedi.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikembaiikan kepada ahli waris korban Andi Ondong;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.
359/PID/2011/PT.MKS tanggal 16 Desembei; 2011 yang amar lengkapnya
sebagai behkut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut
Umum tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Nopember
2011 No. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare, yang dimintakan banding:
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

,-,£f^3dilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,~
u lima ratus rupiah);

akta tentang permohonan kasasi No.

4|2/PN.Parepare yang dibuat oleh jPanitera pada Pengadilan
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012

^TOngajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
ebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut lelah
diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 dan
Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari
2012, akan tetapi Pemohon kasasi ticiak mengajukan risalah kasasi,
ebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan
egeri Parepare tanggal 8 Februari 2012 No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Parepare,
h karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang

ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak iintuk
:i®vr:^mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian

permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa karena permohonan'-- kasasi dari Terdakwa

dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terdakwa harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan:

Hal. 35 dari 36 lial. Ptil. No,464 K/l'id/20i:



M E N G A D I L 1 :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari : Pemohon
Kasasi/Terdakwa : Muhammad Bustam AS, SPi alias Andi Mamma tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin
Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan pleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis. H. Achmad Yamanie, 'SH., MH. dan DR. Sofyan
Sitompul, SH., MH., Hakim Agung masing - masing sebagai Hakim Anggota,
dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota Ketua
Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH. Ttd./ Dr. H. m| Zaharuddin Utama, SH.,
Ttd./ DR. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SR., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana
\

RACHIMI, SH..MH.

NIP. 040.018.310

GERIPAREPARE
ERA

0515 199203 2002
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