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Sebelas dari tiga belas  kasus kekerasan dalam rumah tangga disidangkan 

melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto 
  

Pada tanggal 25-29 Agustus 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan keliling 
di Distrik Manatuto. Persidangan tersebut mengadili 13 kasus dan 11 kasus melibatkan 
kekerasan dalam rumah tangga, sementara 2 kasus lainnya melibatkan tindak pidana 
penyalahgunaan kewenangan dan mengendarai mobil secara membahayakan. Mekipun 
demikian, pengadilan hanya mengadili 12 kasus dan 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga 
ditunda karena terdakwa tidak hadir. 

Diantara kasus-kasus yang disidangkan, pengadilan telah menyimpulkan 9 kasus kekerasan 
dalam rumah tangga dengan hukuman penangguhan penjara. Satu kasus dakwaannya dirubah 
dari penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP ke 
pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan. Sidang pembacaan putusan atas 
kasus ini diagendakan ke tanggal 3 September 2014, di Pengadilan Distrik Baucau. 

“JSMP menghargai setiap inisiatif untuk mendekatkan keadilan bagi masyarakat di daerah 
terpencil melalui persidangan keliling untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan 
mengurangi beban kasus yang masih tertunda. Meskipun demikian, JSMP mendorong 
pengadilan untuk memilih hukuman yang memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang sama di masa mendatang,” kata  Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira 
Sampaio. 

JSMP mengamati bahwa baik di persidangan keliling maupun pengadilan-pengadilan distrik, 
mayoritas kasus yang disidangkan melibatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

JSMP menduga bahwa barangkali masyarakat tidak takut melakukan kekerasan karena hukuman 
yang diterapkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak berat dan para terdakwa tidak 
merasa dihukum jika hanya dijatuhi hukuman penangguhan penjara. JSMP merekomendasikan 
kepada pengadilan untuk menilai kembali setiap putusan yang diterapkan bagi kasus kekerasan 
dalam rumah tangga.  

Persidangan keliling tersebut dipimpin oleh hakim Antonio Fonseca, Kejaksaan diwakili oleh 
Luis Hernani Rangel da Cruz dan Grigorio de Lima dari kantor pembela umum. 

Program persidangan keliling terealisir dengan dukungan keuangan dari UNDP. 
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