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Tiga orang anggota Milisi Besi Merah Putih dihukum dengan
hukuman 6, 9 dan 16 tahun penjara
Pada tanggal 11 Desember 2012, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan akhir atas kasus
kejahatan berat melawan kemanusian yang dilakukan oleh 3 orang anggota Milisi Besih Merah
Putih dengan hukuman 6, 9, dan 16 tahun penjara. Kasus terjadi pada periode 1999, di Desa
Ulmera, Bazartete, Distrik Liquiça.
“JSMP menyambut baik dengan langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta
kepada pengadilan untuk menerapkan tindakan penahanan sementara kepada para terpidana
selama masa upaya banding berjalan untuk menghindari pengalaman buruk yang terjadi dalam
kasus terpidana Lavio yang telah dihukum 9 tahun penjara, namun putusan itu tidak bisa
dijalankan karena terpidana melarikan diri ke Indonesia, dekimian diungkapkan Luis de
Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.
Terdakwa Faustino Filipe de Carvalho pada tahun 1999 menjabat sebagai Kepala Desa Ulmera
dan Komandan Milisi BMP, oleh pengadilan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana pemindahan secara paksa masyrakat sipil dari Desa Ulmera ke Indonesia Bagian
Barat (Kupang), dan melakukan penahanan ilegal terhadap perempuan dan anak-anak.
Sehubungan dengan tindakan tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa
selama 6 tahun penjara.
Terdakwa Miguel Soares (seorang anggota milisi aktif di wilayah sekitar Besiten), dihukum 9
tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan atas korban
Fransisco Brás. Sementara, terdakwa, Salvador de Jesus (Komandan BMP Kasait) dihukum
dengan hukuman 16 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindakan pembunuhan terhadap
dua orang korban Felix Barreto dan Francisco Brás.
Proses pembacaan putusan akhir tersebut dipimpin oleh Hakim Ana Paula Fonseca, SH, António
Gomes, dan António Quantes. Sementara Jaksa Penuntut Umum, diwakili oleh Jaksa Jóse
Landim dan para terpidana didampingi oleh Pengacara Jóse da Silva dari Kantor Pengacara
Publik.
Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi: Luis de Oliveira Sampaio
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