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Uraian
Dakwaan


tindakan terdakwa untuk mempersiapkan perbuatannya berupa mengamati
lokasi tempat tinggal Novel




tindakan terdakwa mempersiapkan perbuatannya dengan membeli air keras
tindakan terdakwa yang meminta kawannya untuk memperlambat laju sepeda
motor saat sudah dekat dengan Novel



tindakan terdakwa menyiram air keras ke KEPALA dan BADAN

Pasal 38 Perja 36/2011


Dalam menyusun surat tuntutan, penuntut umum harus memperhatikan
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan, Tujuan pidana dan pemidanaan, Halhal yang meringankan dan memberatkan, Perkembangan hukum dan
masyarakat serta kearifan lokal, Kepentingan perlindungan korban

Pedoman Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tuntutan Pidana Umum


Dalam menyusun tuntutan harus memperhatikan faktor memberatkan dan
meringankan.



Memberatkan – menimbulkan keresahan yang meluas, menimbulkan
penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarga,
dilakukan dengan sadis.



Selain itu, Faktor lain yang harus diperhatikan adalah motif dan tujuan
melakukan tindak pidana. Sikap batin. Riwayat hidup, termasuk jabatan
pekerjaan, profesi dan atau pendidikan terdakwa, pengaruh pidana terhadap
masa depan terdakwa, terhadap keluarga dan korban, kondisi sosial
masyarakat

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun
1995


batas minimum tuntutan pidana Serendah-rendahnya ½ dari ancaman pidana
dalam hal terdakwa adalah



Residivis




Perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarga
Menimbulkan kerugian materi



Terdapat hal-hal yang meringankan



Dan Serendah-rendahnya ¼ dari ancaman pidana apabila tidak termasuk
dalam butir tersebut diatas



285/Pid.B/2017/PN PLG/353 ayat 2 – 6 tahun . tindakan mengakibatkan 10
jahitan dan dirawat 15 hari\



249/PID.B/2011/PN.SPG/353 ayat 2 – 3 tahun.. mengakibatkan luka robek
15cm



34/Pid.B/2012/PN.Kgn – 351 ayat 2 - 2 tahun 6 bulan



132/Pid.B/2013/PN.Kgn – 351 ayat 2 – 1 tahun 4 bulan



94/Pid.B/2016/PN.Kgn – 351 ayat 2 – 3 tahun 6 bulan



138/Pid.B/2020/PN Tbt – 351 ayat 2 – 1 tahun 8 bulan



109/Pid.B/2015/PN Kgn – 2 tahun 6 bulan 221/Pid.B/2010/PN-BIR – 4



tahun 5 bulan 110/PID.B/2014/PN.WKB – 3 tahun



946/Pid.B/2012/PN.Jr-353(1)-1 tahun 6 bulan. Kakek berumur 65 tahun



265/Pid.B/2015/PN Pdg – 351(1) – 3 tahun



