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Seminar nasional mengenai mekanisme pengawasan terhadap hukuman
penangguhan penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga
Pada tanggal 31 Juli 2014, Judisial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit
Keadilan bagi Perempuan dan Anak (Women and Child Justice Unit - WCJU)
menyelenggarakan sebuah seminar dengan topik “Mekanisme pengawasan penangguhan
terhadap hukuman penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga”.
Pembicara dalam seminar ini diantaranya: Ivonia Guterres SH, Jaksa Penuntut Umum untuk
anak di bawah umur Distrik Dili, Sergio de Jesus Hornai, SH, Kordinator Pembela Umum;
Bapak Lino de Jesus Torrezão, Direktur Sekretariat Pendukung Pendirian Munisipal dan Merrita
Correia, SH, Direktur ALFeLa (Asistensia Legal ba Feto no Labarik).
“JSMP berpendapat bahwa penting untuk menciptakan atau menetapkan sebuah mekanisme
pengawasan yang efektif bagi para terpidana yang mendapatkan hukuman penangguhan dalam
kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjamin bahwa hukuman penangguhan memiliki
efek jera di masa mendatang,” kata oleh Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.
JSMP mengamati bahwa selama ini hampir mayoritas kasus pidana berkarakter kekerasan dalam
rumah tangga hanya diputuskan dengan hukuman penangguhan, tanpa menyertakan mekanisme
pengawasan apapun yang diterapkan bagi para terpidana. Kevakuman ini menyebabkan para
terpidana seringkali mengulangi tindak pidana yang sama terhadap korban, karena mereka
menyadari bahwa hukuman penangguhan tersebut bukan merupakan salah satu bentuk hukuman
pidana.
Dalam laporan JSMP mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga : Tiga
tahun implementasi dengan tantangannya, membahas secara mendalam mengenai situasi ini.
Laporan ini menemukan bahwa sejak 3 tahun pemberkakuan Undang-Undang Anti Kekerasan
dalam Rumah Tangga, lima puluh dua persen (25%) dari semua putusan yang dipantau oleh
JSMP hanya disimpulkan dengan penangguhan hukuman penjara.
Berdasarkan realitas ini, seminar ini dirancang dengan tujuan untuk menemukan alternatif atau
pilihan legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengusulkan mekanisme yang
memungkinkan untuk mengawasi penerapan hukuman penangguhan selama dalam masa
penangguhan. Selain itu untuk memperkuat kordinasi institusional melalui otoritas lokal dan
polisi komunitas yang merupakan agen utama di tengah masyarakat dimana para terdakwa juga
merupakan berada di dalamnya.

Peserta seminar ini meliputi perwakilan aktor pengadilan, badan-badan relevan dalam sektor
peradilan, polisi investigasi dan polisi komunitas, otoritas desa, mahasiswa hukum, organisasi
masyarakat madani dan perwakilan dari media.
Program ini terealisir karena mendapatkan dukungan dari Kedutaan Norwegia di JakartaIndonesia.
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