
JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME 

PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL 

 

Siaran Pers 
05 Agustus 2013  

Pengadilan menangguhkan hukuman penjara atas lima kasus kekerasan 
dalam rumah tangga dan menghukum 18 tahun penjara atas kasus inses  

Pada tanggal 31 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau, menggelar persidangan putusan atas 4 
kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus penganiayaan berat terhadap pasangan dan 1 kasus 
tindak pidana kekerasan seksual berat (inses).  

Empat kasus melibatkan penganiayaan biasa atas integritas fisik, dihukum dengan hukuman tiga 
bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun di luar penjara, kasus penganiayaan berat 
terhadap pasangan dihukum dengan penjara 2 tahun enam bulan, ditangguhkan menjadi dua 
tahun 6 bulan di luar penjara dan tindak pidana kekerasan seksual (inses) dihukum dengan 
hukuman 18 tahun penjara.  

“JSMP mendorong semua pengadilan untuk meninjau kembali efektifitas penerapan hukuman 
penangguhan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena JSMP mengamati bahwa 
kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di semua tempat. Ini mengesankan bahwa 
penerapan hukuman penangguhan hampir tidak memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga di Timor Leste”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira 
Sampaio. 

Semua orang seharusnya memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan 
serius dalam kerangka hukum pidana Timor Leste. Oleh karena itu, setiap orang memiliki 
tanggungjawab untuk memberantas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut peran 
tanggungjawabnya masing-masing.  

 Terlepas dari keperihatinan terhadap penerapan hukuman penangguhan terhadap kasus 
kekerasan dalam rumah tangga, JSMP ingin mengucapkan selamat atas putusan pengadilan yang 
menghukum 18 tahun penjara atas kasus inses. Putusan ini mencerminkan kemajuan yang 
progresif dalam memberantas tindak pidana inses di Timor Leste.   

Kasus-kasus ini terdaftar dengan Nomor Perkara: 57/Crm.S/203/TDB,  24/Crm.S/2012/TDB, 
60/Crm.S/2013/TDB, 41/Crm.S/2013/TDB, 21/Crm.C/2013/TDB, dan 97/Crm. C/2013/TDB.   

Kasus-kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dipimpin oleh Hakim José Gonçalves, 
Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Ramos dan para terdakwa didampingi oleh  Rui 



Manuel Guterres, sementara kasus penganiayaan serius terhadap pasangan dan kasus tindak 
pidana inses dipimpin oleh Hakim Ângela Faria Belo. 
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