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Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan ulang terhadap sebuah 
kasus pembunuhan berat  

 
Pada tanggal 30 April, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan ulang atas kasus 
pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa Maria de Lourdes terhadap almarhum suaminya 
Damião Soares, yang merupakan salah satu anggota Kesatuan Tentara Pertahanan Nasional 
Timor Leste (F-FDTL). Kasus ini terjadi pada tanggal 25 November 2011 di Comoro, Sub-
distrik Don Aleixo, Distrik Dili. Kasus ini tercatat dengan No. Perkara: 388/C.Ord/2012/TDD.   

“JSMP merasa berkepentingan dengan ketentuan prosedur mengenai persidangan ulang dalam 
Hukum Acara Pidana karena berpotensi merugikan kepentingan keadilan bagi para pihak. 
Ketentuan ini menempatkan para pihak dalam ketidakpastian hukum dan berlawanan dengan 
prinsip persidangan yang cepat, murah  dan prinsip kepastian hukum,” demikian disampaikan 
oleh Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP. 
 
JSMP percaya bahwa mekanisme tersebut digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi di 
pengadilan-pengadilan di tingkat pertama, namun JSMP prihatin karena ketentuan ini berdampak 
terhadap kepentingan keadilan para pihak. JSMP mendorong semua pengadilan di tingkat  
pertama untuk memberikan perhatian dan dengan penuh ketelitian untuk mencermati semua 
unsur-unsur prosedural terkait sesuai aturan hukum, agar tidak mengorbankan kepentingan 
keadilan para pihak.   

Dalam persidangan ulang ini terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menikam/membunuh 
korban sebagai bagian dari upaya tindakan pembalaan diri secara sah karena terdakwa 
melancarkan serangan kepadanya. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang 
menghubungi pihak kepolisian setelah peristiwa tersebut karena merasa ketakutan.  

Sementara saksi Sezartino Manuel do Amaral menerangkan bahwa pihaknya tidak melihat 
dengan mata-kepala sendiri, namun melihat ketika korban terbaring di tanah dan karena  saksi 
juga takut dengan keluarga korban kemudia pihaknya juga meninggalkan tempat kejadian 
perkara. Saksi lainnya Isaac Virgilio Gonçalves Ximenes menerangkan bahwa saksi melihat 
dengan mata bahwa terdakwa yang menikam  korban.   

Keterangan dari terdakwa dan kedua orang saksi sama seperti pernyataan atau keterangan yang 
diberikan pada persidangan sebelumnya.  



Jaksa Penuntut Umum menerangkan dalam surat dakwaannya bahwa pada tanggal 25 November 
2011, pada 23.00 malam hari, terdakwa menikam satu kali di bagain dada korban yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dalam seketika di tempat kejadian perkara. Sebelum 
peristiwa pembunuhan terjadi, korban menendang di bagian kaki dan dahi terdakwa. Kemudian 
terdakwa bangun dari tempat tidurnya dan mengambili sebilah pisau yang terletak di bawah 
lantai kemudian menikam di bagian dada korban. Atas perbuatannya Jaksa Penuntut Umum 
mendakwa terdakwa melanggar pasal 2, 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dan pasal 139 (g) KUHP mengenai pembunuhan berat. 

Sebelumnya kasus ini telah disidangkan pada tanggal 20 September 2012, kemudian dilanjutkan 
kembali pada tanggal 6 November 2012. Pengadilan Distrik Dili kemudian, memutuskan untuk 
menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 15 tahun lamanya. Namun terdakwa 
bersama dengan pengacaranya keberatan kemudian mengajukan upaya hukum banding.  

Setelah menilai semua ketentuan dan materi banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, 
Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengembalikan kasus ini ke pengadilan tingkat pertama 
untuk disidangkan kembali. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa 
terdapat beberapa fakta yang harus ditinjau kembali.   

Persidangan dipimpin oleh hakim majelis antara lain: José Maria de Araújo, SH, Júlio Gantes, 
dan Duarte Tilman, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili olehh José Luis Landim,  dan terdakwa 
mendapatkan bantuan hukum dari pengacara  José da Silva dari Kantor Pengacara Umum. 

Putusan atas kasus ini akan dibacakan pada tanggal 17 Mei 2013, pada pukul 09:00 pagi hari. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif  JSMP 
info@jsmp.minihub.org 
Telefone: 3323883  |  77295795 
www.jsmp.tl 
 


