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 Persidangan Atas Kasus Krisis 2006 Dengan Terdakwa Berinisial “OK” 

Kembali Ditunda 

Sesuai jadwal persidangan pada Pengadilan Distrik Dili yang  diperoleh JSMP 

menjadwalkan  bahwa akan diadakan persidangan pertama atas kasus yang melibatkan dua 

terdakwa bernisial “OK” dan AL Osu. Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa keduanya   

diduga kuat  terlibat melakukan kekerasan secara bersama – sama  di muka umum  

terhadap orang dan benda berdasarkan Pasal 170 ayat (1),(2),(3) KUHP Indonesia dan 

penggunaan senjata api, amunisi dan barang eksplosif secara illegal berdasarkan ketentuan 

dalam regulasi UNTAET Pasal 4/4.7 selama krisis 2006. Namun persidanagn atas kasus ini  

tidak dapat dilaksanakan karena dua diantara para hakim kolektif yang menangani kasus  

tersebut tidak hadir/berhalangan hadir untuk menjalankan persidangan sebagaimana 

dijadwalkan. Sementara para terdakwa juga  tidak hadir karena belum mendapatkan surat 

notifikasi/panggilan dari pengadilan.  

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh JSMP bahwa Pengadilan Distrik 

Dili telah mengeluarkan surat  panggilan kepada para terdakwa melalui pihak Kepolisian. 

Akan tetapi pengacara  “terdakwa OK” membantah  bahwa klientnya tidak dinotifikasi 

secara personal, dan kini klien  sedang berada di Lospalos. Sementara itu,  para terdakwa 

lain juga beralasan sama bahwa tidak mendapatkan notifikasi sehingga mereka pun tidak 

mengetahui jadwal persidangan pada hari ini seperti apa yang disampaikan oleh pengacara 

lain dalam kasus ini di pengadilan. 

JSMP menyambut baik kinerja Pengadilan Distrik Dili yang secara intensif  mulai 

memproses kasus –kasus   yang terjadi sejak krisis 2006 sesuai dengan  rekomendasi – 



rekomendasi  dari Team  Komisi Penyelidikan Khusus  Internasional. Namun JSMP tetap 

merasa prihatin mengenai lambatnya proses ini hanya karena persoalan-persoalan teknis.  

Oleh karena itu, JSMP merekomedasikan kepada Pengadilan Distrik Dili agar ke depan 

bisa bekerja sama dengan Departement Investigasi  Kepolisian,  sehingga persoalan 

demikian tidak terulang lagi agar menghindari penundaan kasus yang seharusnya tidak 

perlu terjadi. Selama pemantaun JSMP, kami mencatat bahwa  hampir di semua 

pengadilan distrik persoalan yang sama sering dihadapi dan kerap kali mempengaruhi 

jalannya persidangan yang telah dijadwalkan sebelumnya. 

Persidangan atas kasus ini akan dilaksanakan pada tanggal 6, 9, 13, 16 bulan Oktober 

2009, dan JSMP berharap agar pada persidangan yang telah ditetapkan  pada tanggal 

tersebut di atas tidak mengalami penundaan sehingga tidak memberikan kesan kepada 

masyarakat  bahwa system judicial Timor Leste tidak  produktif  dan efektif  dalam 

menegakan hukum dan keadilan di Negara yang berbasiskan Negara pada hukum ini.  

Untuk informasi selanjutnya hubungi: 
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Direktur Eksekutif JSMP  

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
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