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Siaran Pers  

Pengadilan Distrik Dili  

17 Januari 2018  

Pengadilan mencabut hukuman penangguhan penjara dan menghukum terdakwa dengan 
hukuman penjara efektif selama 2 tahun 6 bulan atas terdakwa yang mengulangi tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga  

Pada tanggal 14 Desember 2017, Pengadilan Distrik Dili  berdasarkan pada Pasal 73 KUHP 
mencabut hukuman penahanan penjara yang sebelumnya diterapkan kepada terdakwa MB dan 
menghukum terdakwa dengan hukuman penjara efektif selama 2 tahun 6 bulan. Hukuman 
tersebut merupakan akumulasi dari hukuman 1 tahun yang sebelumnya telah diputusakan pada 
tanggal 23 Mei 2017 dan kasus terbaru dengan hukuman 1 tahun 6 bulan.  
 
Pengadilan mencabut penungguhan tersebut karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 
penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya selama periode 
penangguhan penahanan dari hukuman penjara. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Desember 
2017, di Distrik Dili.   
 
“Putusan ini merupakan langkah maju di Pengadilan dan yang terpenting adalah pengadilan 
mematuhi kewajiban menurut pasal 73 KUHP mengenai pencabutan penahanan, agar tidak 
mentolerir para terdakwa yang tidak menunjukan rasa penyesalan atas kejahatan yang 
sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan terdahulu,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de 
Oliveira Sampaio. 
 
Sebelumnya, pada tanggal 23 Mei 2017, Pengadilan telah menghukum terdakwa dengan hukuma 
1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan penganiayaan 
terhadap istrinya. Ini berarti sebelum memasuki setengah dari masa hukuman penangguhan 
penahan dari penjara, terdakwa telah mengulangi lagi tindak pidana baru lagi.  
 
Pengadilan menerapkan hukuman penjara efektif karena menganggap bahwa terdakwa tidak 
menunjukan rasa penyesalan apapun terhadap perbuatan sebelumnya yang dilakukan terhadap 
istrinya dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.  
  
Selain itu, terdakwa memiliki latarbelakang kejahatan lain dimana pada tanggal 30 Juli 2014, 
Pengadilan juga telah menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 
selama 2 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya.  
 



                                         

	

	

Pasal 73 (2) KUHP mengenai pencabutan penahanan hukuman menentukan bahwa penangguhan 
dari hukuman penjara harus dicabut jika dalam masa penangguhan penahanan terpidana 
melakukan kejahatan dengan sengaja yang diancam hukuman penjara.  
 
Putusan ini sangat penting untuk menyampaikan pesan moral kepada publik bahwa barang siapa 
yang tidak mematuhi putusan Pengadilan harus menerima tanggungjawabnya. Putusan ini juga 
dapat dijadikan sebagai referensia oleh Pengadilan lainnya agar tidak ragu-ragu untuk 
menghukum terdakwa lainnya, jika ada kebutuhan menurut undang-undang untuk melindungi 
kebaikan umum dan menjamin keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan yang sama di masa 
depan.  
 
JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, kira-kira pada pukul 15.00, terdakwa 
dalam keadaan mabuk, menggunakan bagian tumpul parang memukul 1 kali di bagian punggung 
korban dan juga mengenai bagian siku tangan kiri korban. Tindakan tersebut menyebabkan 
korban menderita sakit, bengkak di punggung dan luka di siku tangan kiri korban. Kasus ini 
dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari polisi VPU Oecusse. 
 
JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap 
integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT 
mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pasal u 3 (a) mengenai hubungan 
keluarga dan pasal 35  huruf (b) mengenai bentuk-bentuk KDRT dan pasal 36 mengenai KDRT 
sebagai tindak pidana umum/publik.  

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dan menerangkan bahwa mereka 
belum berdamai. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa 
sebelumnya dia telah dihukum atas kejahatan penganiayaan terhadap intgeritas fisik melawan 
istrinya (korban).  
 
Selain itu korban juga tetap menegaskan dan memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan 
mengakui bahwa mereka belum berdamai. Namun demikian korban mengatakan ke Pengadilan 
bahwa ia sendiri tidak bisa menghidupi ke-4 orang anak mereka.  
 
Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada Pengadilan untuk mencabut hukuman penaangguhan 
penahanan yang diterapkan sebelumnya dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 
efektif salaam 2 tahun. JPU memandang bahwa terdakwa tidak memiliki penyesalan atas 
tindakannya dan hukuman yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga ia tetap melakukan 
kekerasan terhadap istrinya.  
 
Sementara, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk tetap menerapkan hukuman 
penangguhan penahanan dengan aturan bahwa terdakwa harus melaporkan diri secara regular ke 
Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL). Namun apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk 
memberikan keadilan kepada terdakwa.  
 
Pembela meminta hukuman penangguhan penahanan karena terdakwa mengakui perbuatannya, 
bekerjasama dengan pengadilan, sekali lagi mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan 



                                         

	

	

terdakwa juga memiliki tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya bersama dengan korban 
sebagai  hal-hal yanag meringkan dari kasus ini.  
 
Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik terhadap 
korban. Pengadilan juga membukti bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut masih dalam 
periode penangguhan penahanan. Oleh karena itu Pengadilan memutuskan proses tersebut dan 
mencabut putusan atas penangguhan penahanan penjara yang telah diterapkan sebelumnya dan 
menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.  
 
Kasus ini didaftar dengan No. Perkara: 0223/17.OESIC. Persidangan dipimpin oleh Hakim, Dr. 
João Ribeiro. JPU diwakili oleh Mateus Nesi dan terdakwa didampingi oleh  Marcelino Marques 
Coro dari Kantor Pengacara Umum.  
 
 
Untuk mendapatkan informasi selanjutnya silahkan:  

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif  JSMP  
E-mail: luis@jsmp.tl		
 


