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Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan
biasa atas integritas fisik terhadap anak dibawah umur
Pada tanggal 10 April 2013 Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan terhadap sebuah
kasus tindak pidana penganianyaan biasa atas integritas fisik terhadap anak dibawah umur yang
merupakan keponakan dari terdakwa
Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, terdakwa menampar
korban, mencekik leher dengan membatingkan ke tanah dan menginjak tangan korban sampai
mengalami luka robek. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan
tersebut karena korban mengatakan kepada orangtuanya bahwa terdakwa mencaci maki orangtua
korban
“JSMP mencatat bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius di Timor – Leste
dan otoritas judisial perlu memberikan prioritas terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai
korban”, ,” demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana mengenai kasus tindak pidana penganianyaan biasa atas integritas fisik.
Dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa ia menampar satu kali pada pipi korban dan
karena takut korban berlari lebih dari 10 meter dan terjatuh ke tanah. Korban menerangkan
bahwa terdakwa menampar bagian pipinya dan jatuh tersungkur ke tanah, terdakwa menginjak
jari ibu korban sampai terluka dan berdarah. Salah seorang saksi mengatakan bahwa ia tidak
melihat kejadian tersebut, namun ia mengetahuinya ketika korban berlari ke rumahnya dengan
tangan terluka.
Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum meminta kepada pengadilan
untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang ia
lakukan.
Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan Nomor Perakara: 2425/2010/TDD. Hakim Edite
Palmira yang memimpin persidangan tersebut, Hipolito Santa mewakili Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Olga Barreto dari Kantor Pembelaan Umum.
Panitera adalah Valente Filipe.
Pengadilan akan membacakan putusan pada tanggal 18 April 2013, jam 3 sore.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan langsung menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 / 77810637
Face book : jsmp.timorleste

