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Kelanjutan persidangan atas kasus penyerangan di Tasi Tolu kembali 

ditunda 

 

Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh hakim panel pada tanggal 28 April setelah 

persidangan ketiga bahwa kelanjutan pemeriksaan saksi atas kasus penyerangan terhadap 

markas F-FDTL di Tasi-Tolu akan diadakan pada tanggal 15 Mei 2009, namun tidak 

sempat digelar berhubungan dengan para hakim kolektive yang menangani kasus ini 

mendapatkan panggilan mendadak dari Pengadilan Tinggi untuk mengikuti pelatihan 

mengenai Kitab Undang Undang Hukum Pidana Timor Leste yang baru saja diberlakukan 

oleh Negara dan menurut informasi yang didapatkan oleh JSMP kemungkinan KUHP 

Timor Leste yang baru tersebut akan diberlakukan pada tanggal 7 Juni 2009 mendatang.  

 

Dan menurut informasi yang diperoleh oleh JSMP bahwa kelanjutan persidangan 

kemungkinan  dilaksanakan kembali pada tanggal 21 Mei 2009 dengan waktu yang tidak 

jelas apakah akan dilaksanakan pada pagi hari atau pada sore hari karena belum ada jadwal 

yang jelas untuk kasus ini. JSMP melihat bahwa semua saksi yang telah dinotifikasi oleh 

pengadilan distrik Dili semuanya hadir termasuk salah seorang petinggi PNTL AJ guna 

untuk memberikan keterangan, terhadap terdakwa Railos Cs.  

 

JSMP memahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste yang baru 

sangat perlu untuk dipahami secara baik, baik kalangan masyarakat umum maupun semua 

aktor pengadilan khususnya oleh para hakim. Namun perlu diketahui bahwa alasan 

penundaan persidangan atas kasus ini sebenarnya bukan alasan yang tepat, karena tidak 



berdasarkan pada hukum melainkan hanya berdasarkan pada kondisi dan keadaan. JSMP 

berpendapat bahwa semua pihak baik korban  maupun terdakwa berhak untuk 

memperoleh proses peradilan cepat tampa penundaan yang tidak semestinya karena 

menurut JSMP kelakuan seperti ini telah melanggar hak para terdakwa untuk 

mendapatkan persidangan secara dalam waktu dekat, cepat dan kredibel.  

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Luis de Oliveira Sampaio 

Direktur Eksekutif JSMP 

Alamat E-Mail: luis@jsmp.minihub.org  

Landline: 3323883 

 

 

 


