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Sejak Hari Ketiga Persidangan   Kasus 11 Februari 2008: Beberapa Terdakwa 

Tidak Didampingi oleh Pengacara 
 
 

Senin  27 Juli 2009  Pengadilan distrik  Dili  kembali mengelar sidang lanjutan terhadap 
kasus  penyerangan  dengan no kasus  79/C.ord/2009. Sidang lanjutan tersebut 
dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi mengenai penyerangan oleh 
almarhum Mayor Alfredo Reinado Alves dan anak buahnya ke kediaman presiden di 
Meti Aut Dili pada 11 Februari 2008. Sidang tersebut menghadirkan saksi AF sebagai 
saksi kunci  karena pada saat kejadian AF   sedang menjaga di  kediaman PR. 
 
Seperti sidang-sidang sebelumnya, Proses persidangan tersebut dipimpin hakim kolektif 
yang dipimpin oleh Hakim Costancio Basmery,. Hakim Antonino Goncalves,. Dan 
Hakim  Deolindo dos Santos,. Sedangkan  Dari Jaksa Penuntut Umum di wakili oleh 
jaksa  Felismino Cardoso serta  para terdakwa di dampingi oleh Pengacara pemerintah  
(Dr.Andre.P, Dr.Manuel Sarmento).Dan oleh para Pengacara Pribadi (Dr Jose Pedro 
Camoes, Dr Benevides Correia Barros, Dra Zeni Ardnt dan assistennya Jhon Tippett). 
 
 
Pengacara Pribadi Benevides Correia Barros adalah salah satu pengacara dari para 
terdakwa  termasuk Salsinha namun pengacara Benevides sudah beberapa kali tidak hadir 
di pengadilan untuk membela para terdakwa dengan alasan yang tidak jelas sehingga 
pengadilan yang diketuai oleh hakim Costancio Basmery memberikan keputusan untuk 
menggantikan pengacara tersebut dengan Pengacara lain agar dapat memberikan 
pendampingan hukum kepada para terdakwa. 
 
Alasan mengalihkan kuasa kepada pembela dan pengacara lain yang hadir, karena selama 
ini pengacara  Benevides tidak pernah menghadiri proses persidangan untuk memberikan 
pembelaan terhadap hak-hak terdakwa yang telah memberikan wewenang kepadanya  
dalam persidangan. Jaksa Penuntu Umum Felismino Cardoso mengatakan kepada 
pengadilan bahwa seharusnya pemberian kuasa tersebut tidak dilakukan pada saat 
persidangan sedang berlangsung.  
 
Menurut JSMP kalau memang Pengacara tersebut mendapatkan ancaman dari pihak 
tertentu, untuk menunjukkan tanggungjawab moral seharusnya Pengacara yang 
bersangkutan datang untuk memberikan keterangan tersebut kepada pihak pengadilan, 
sebagai lembaga yang berkompetensi untuk memberikan kesempatan kepada para 
tersangka untuk mendapatkan pengacara sebelum proses persidangan dimulai 
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JSMP merekomendasikan kepada para pengacara yang beracara di Pengadilan untuk 
focus terhadap pekerjaannya dalam memberikan pendampingan hukum kepada para 
terdakwa dan jika ada hal-hal diluar dugaan maka terlebih dahulu harus memberitahukan 
kepada pengadilan atau para terdakwa yang telah didampinginya tersebut, sehingga 
hakim dalam persidangan tidak perlu mengulur waktu guna memperdebatkan siapa yang 
akan menjadi pembela dari para terdakwa yang pengacaranya tidak hadir di pengadilan. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
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