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Pengadilan Distrik Oe-cusse mengadili lima belas kasus dengan 
komposisi hakim kolektif dan tiga kasus dengan komposisi hakim  

tunggal selama dalam dua minggu  
  

Pada tanggal 13 sampai 24 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melalui 
komposisi hakim kolektif dan hakim tunggal menggelar proses persidangan terhadap 
18 kasus yang terdiri dari 17 kasus pidana dan 1 kasus perdata.  

Ke-17 kasus-kasus pidana tersebut meliputi 5 kasus penganiayaan terhadap pasangan, 
1 kasus penganiayaan terhadap anak, 1 kasus percobaan pemerkosaan, 2 kasus 
pemaksaan seksual, 1 kasus aborsi, 1 kasus pengrusakan berat, 3 kasus pelecehan 
seksual terhadap anak dan 3 kasus mengemudi kendaraan tanpa surat ijin mengemudi. 
Sementara satu kasus perdata melibatkan klaim atas sengketa terhadap harta benda.  

Dari 18 kasus tersebut, 6 kasus telah diputuskan oleh pengadilan, 10 kasus yang 
diagendakan kembali untuk dibacakan putusannya pada minggu terakhir bulan April 
2015, satu kasus mengenai aborsi akan dilanjutkan pada bulan Mei 2015 dan kasus 
perdata ditunda hingga bulna September 2015 karena para pihak tidak hadir.  
  
“JSMP menyambut baik upaya pengadilan Distrik Oe-cusse untuk mengkoordinir dan 
melaksanakan persidangan terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persidangan 
dengan hakim kolektif di pengadilan tersebut. Persidangan ini penting karena dapat 
menjawab para pihak yang sedang menunggu kasusnya untuk waktu yang lama 
sebelum mendapatkan solusi hanya karena persoalan sumber daya manusia,” kata 
Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio. 
  
Selama ini, Pengadilan Distrik Oe-cusse hanya memiliki satu orang hakim, 1 orang 
jaksa penuntut umum dan dua orang pembela umum. Oleh karena itu, sangat sulit 
bagi Pengadilan Distrik Oe-cusse untuk mengadili kasus-kasus yang membutuhkan 
komposisi hakim kolektif jika tidak dikordinasikan dan didukung oleh Pengadilan 
Distrik Dili.  
  
Persidangan kolektif merupakan sebuah persidangan dengan kewenangan untuk 
mengadili kasus-kasus pidana yang batasan maksimum ancaman hukumannya di atas 
lima tahun penjara sesuai dengan pasal 14 KUHAP. Sementara itu, persidangan 
dengan hakim tunggal adalah persidangan dengan wewenang untuk mengadili kasus-



 
 

kasus yang tidak termasuk dalam kompetensi persidangan kolektif sesuai dengan 
pasal 15 KUHAP.  
  
JSMP mengamati bahwa mayoritas kasus tersebut terdaftar  di pengadilan dari tahun 
2014 dan 2015, satu-satunya kasus perdata mengenai klaim atas sengketa harta benda 
yang terdaftar di pengadilan  sejak tahun 2010. 

Menurut rencana, seharusnya Pengadilan Distrik Oe-Cusse merencanakan untuk 
melakukan persidangan dengan komposisi kolektif selama satu minggu, namun 
karena tidak cukup waktu, pengadilan memutuskan untuk memperpanjang lagi 
persidangan menjadi dua minggu. 

Sebelumnya, pada tanggal 22 April, JSMP menulis sebuah siaran pers dengan judul: 
persidangan kolektif  terhadap tindak pidana kekerasan berbasis gender  di Pengadilan 
Distrik  Oe-cusse. Siaran Pers tersebut  tersebut hanya berfokus pada kasus kekerasan 
berbasis gender pada minggu pertama dan dapat diakses melalui website JSMP: 
www.jsmp.tl pada bagian publikasi siaran pers 2015.   

 
Persidangan  tersebut dipimpin oleh hakim kolektif João Ribeiro selaku hakim ketua 
dan dua orang hakim anggota dari Pengadilan Distrik Dili adalah  Zumiaty Freitas dan 
Francisca Cabral. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Ambrosio Rangel Freitas dan  
Jacinto Babo dan para terdakwa didampingi oleh Calisto Tout dan  Afonso Gomes 
Fatima dari kantor pembela umum. 

Siaran Pers ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan 
Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program “Ba 
Distrito” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh 
Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang 
bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini 
dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID.” 

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:  
  
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur  Eksekutif JSMP 
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
 
 


