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BAB III 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TIMOR LESTE 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah 

terbentuknya undang-undang di Timor Leste yang dilengkapi 

dengan sistem peradilan pidana di Timor Leste sebagai bahan 

pembahasan untuk penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas 

mengenai analisis untuk pemecahan permasalahan. 

 

A. Sejarah  Terbentuknya  Hukum Pidana Timor Leste 

Negara Republik Demokratik de Timor Leste (RDTL) 

selama kurang lebih 474 tahun dibawah Pemerintah Kolonial, 

yaitu Pemerintah Portugal dan Pemerintah Republik Indonesia 

(RI). Pertama, Negara Republik Demokratik de Timor Leste 

dibawah Pemerintahan Portugal kurang lebih 450 tahun 

lamanya sedangkan dibawah Pemerintahan Republik 

Indonesia kurang lebih 24 tahun lamanya. Pada saat dibawah 

Pemerintah Republik Indonesia banyak pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
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terhadap warga masyarakat Timor Leste. Maka HAM 

Internasional menuntut Pemerintah Republik Indonesia 

melalui Dewan Keamanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

selanjutnya disebut (DK/PBB) untuk segera menyelesaikan 

masalah Timor Leste.  

Setelah itu ada pertemuan dialog segitiga (Tripartite 

Talks) antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah 

Portugal dan Pemerintah Republik Demokratik de Timor Leste 

yang dipimpin langsung oleh DK/PBB pada tanggal 05 Mei 

1999 di New York, untuk membahas mengenai status Negara 

Republik Demokratik de Timor Leste. Hasil pertemuan 

tersebut diberikan dua opsi kepada warga masyarakat Timor 

Leste untuk memilih yaitu merdeka atau integrasi kepada 

Republik Indonesia (RI). Dengan pertemuan diatas maka 

diadakan jajak pendapat/referendum di Timor Leste pada 

tanggal 30 Agustus 1999, dibawah pengawasan PBB. United 

Nations Administration Mission East Timor(UNAMET) yang 

dipimpin oleh Mr Ian Marten diutus PBBuntuk melaksanakan 

Pemerintahan Hasil dari pada jajak pendapat menunjukan 

bahwa Timor Leste mayoritas masyarakat Timor Leste 79% 
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memilih merdeka, dan kurang dari 21% memilih untuk 

integrasi dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah 

PBB di Timor Leste mengumumkan hasil jajak pendapat pada 

tanggal 04 September 1999 dinyatakan dan diakui 

terbentuknya Pemerintah Republik Demokratik de Timor Leste 

secara sah menjadi sebuah Negara merdeka. 

 Setelah hasil jajak pendapat diumumkan Pemerintah 

Republik Demokratik de Timor Leste masih dibawah 

Pemerintah Transisi dengan (PBB) kurang lebih lima tahun 

dengan alasan untuk mempersiapkan segala Administrasi 

Pemerintahan baru Timor Leste. Setelah masa Transisi 

tersebut maka diberikan kewenangan penuh kepada 

Pemrintah Timor Leste untuk menjalankan fungsi 

Pemerintahannya sendiri. Pemerintah Transisi dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Transisi (PBB) di Timor 

Leste Nomor 1/1999 tertanggal 27 November 1999 tentang 

kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Leste, 

berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 

1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999 berdasarkan mandat 

Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, 
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telah mengambil keputusan tentang berdirinya United Nation 

Transitional Administration in East Timor(UNTAET) dipimpin 

oleh Mr Sergio Viera de Melo atau Pemerintahan Transisi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste yang diberikan 

pertanggung jawaban penuh atas pemerintahan Timor Leste 

dan diberikan kuasa penuh untuk melaksanakan semua 

fungsi Legislatif dan Eksekutif Pemerintah, termasuk urusan 

Administrasi dan Administrasi Peradilan yang ada di Timor 

Leste. 

Sistem hukum yang dianut selama masa pemerintahan 

Transisi adalah sistem hukum sebagaimana yang berlaku di 

Indonesia KUHP dan KUHAP, karena berdasarkan Pasal 3 

Regulasi UNTAET No. 1/1999 menyebutkan bahwa hukum 

yang berlaku di Timor Leste sebelum 25 Oktober 1999 tetap 

berlaku, sejauh tidak bertentangan dengan standar 

internasional. Dengan demikian berarti sistem hukum Eropa 

Kontinental yang diberlakukan Indonesia tetap berlaku 

samapai dengan tahun 2006. 

Maka pada akhir bulan maret tahun 2002, anggota 

parlamen akan mengesahkan  konstitusi RDTL untuk 
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mendukung melaksanakan semua funsional pemeritahan di 

Negara tersebut.  

Maka dalam proses merancanagan undang-undang  

mulai berjalan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, 

berdasarkan konstitusi akan mengeluarkan Undang-Undang  

yang  berlaku adalah CP dan CPP, tetapi konstitusi RDTL 

pasal 165, juga memberi peluang pada undang-undang yang 

sebelum berlaku tetap berlaku apabila tidak bertentangan 

dengan asas-asas yang terkandung didalamnya, mulai pada 

tahun 2006, maka Undang-Undangan  tersebut berjalan 

sampai sekarang, berdasarkan   penjajahan portugis karena 

melihat pada sejarah yang  terjadi maka Undang-Undangan  

tersebut juga tidak jauh dari pada  serjarah tersebut, dilihat 

dari segi kebudayaan, kehidupan masyrakat.1 

B. Sistem Peradilan  Timor-Leste 

Sistem peradilan di Timor Leste sekarang hanya 

peradilan umum. Regulasi UNTAET No. 11/20-00 pasal 4 

menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri 

                                                           
1
konstitusi RDTL pasal 165 hlm…69. 
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atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. Pengadilan 

Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan 

wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana 

maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. 

Di seluruh Timor Leste ada empat pengadilin distrik, yaitu:  

1. Pengadilan Distrik Baucau beryurisdiksi atas Distrik 

Baucau, Lautem, Viqueque, dan Manatuto. 

2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik 

Covalima, Bobonaro, Ainaro, dan Manufahi. 

3. Pengadilan Distrik Oe-Cusse dengan yurisdiksi atas 

Distrik Oe-Cusse. 

4. Pengadilan Distrik Dili dengan yurisdiksi atas Distrik 

Dili, Liquiça, Ermera, dan Aileu. 
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Structur  Pengadilan sebagai berikut : 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bagan. 2. Sistem Peradilan Pidana Timor Leste 

Berdasarkan bagan diatas menunjukan bahwa tugas dan 

kewenagan dalam system peradilan sebagai berikut: 

 

1). JAKSA 

  Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

Tribunal Rekursu/Pengadilan Tinggi 

 

 
     Tribunal Distrital/Pengadilan Distrik 

Jaksa Advogasi  

(Penasehat Hukum) 

Polisi 

Penyidik Utama 

Penuntut 

      Pengaduan 

 Pembantu Penyidik     
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Penyidik utama dan penuntut umum berdasarkan 

KUHAP/ CPP/KUHP Timor-leste Pasal 57, Autoridade 

kompotente iha inkeritu, 

1- Ministerio publicku maka iha kompetensia atu dirijie 

no halao inkeritu, 

2- Ministerio publicku be entrega ba polisia ga 

funsionariou judicial nia kopetensia atu halao inkeritu 

ka aktu kona ba inkeritu. 

3- Norma kona-ba impedementu no suspeisaun aplika 

mos,ho adaptasaun ba polisia nia ajente no 

funsionariu judicial sira-nebe halao inkeritu. 

Berdasarkan undang tersebut Jaksa mempunyai 

kewenagan sebagai penyidik utama. 

KUHAP/ CPP Timor-Leste Pasal 226, yang berbunyi: Aktu 

iha juis nia kompotensia, juis iha area ne’ebe inkeritu lao 

mak iha kompetensi atu, halo premeiro introgatoriu ba 

arguido, preside aktu hodi simu declarcao ba futuru, 

Berdasarkan Undang-undang tersebut Jaksa mempunyai 

kewenangan,pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. penuntut umum adalah 
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jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim.  

  Peran Jaksa dalam Peradilan Pidana sangat luas 

meliputi seluruh tahap penanganan perkara pidana yaitu 

tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan 

di sidang pengadilan, tahap upaya hukum dan tahap 

eksekusi. Dalam tahap penyidikan, untuk tindak pidana 

umum jaksa berperan melakukan kegiatan 

prapenuntutan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan 

oleh penyidik dan penyidik lainnya,  

 

1) Kewenangan Kepolisian 

 Kepolisian Nasional Timor-Leste merupakan 

keamanan dalam negeri yang mendukung terwujudnya 

masyarakat yang damai, adil dan makmur serta 

memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya 

penyelenggaraan dan fungsi kepolisian yang meliputi 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakkan hukum, perlindungan serta pelayanan 
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kepada masyarakat dan juga kepolisian sebagai alat 

Negara. 

 Dengan adanya kebijakan Negara melalui politik 

pemerintah sebagai lembaga atau komponen yang telah 

merancang Undang-undang Organik Kepolisian Nasional 

Timor-Leste (PNTL) Nomor. 09 tahun 20092, sebagai 

peraturan atau kaidah dalam institusi Kepolisian yang 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum 

di Timor-Leste. Namun kehidupan hukum yang di 

dambakan oleh masyarakat Timor-Leste masih perlu 

kerja keras membangun hukum dan unsur aparat 

penegak hukum yang sekaligus sebagai perangkat 

hukum demi mewujudkan kepastian hukum yang dapat 

menyesuaikan dinamika hukum Nasional dan 

Internasional. Di bidang hukum terjadi perkembangan 

yang controversial dan dilain pihak produk materi 

hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana 

hukum menunjukan peningkatan integritas moral dan 

profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, 

mutu pelayanan serta adanya kepastian dan keadilan 

                                                           
2
Undang-undang Organik Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) Nomor. 09 tahun 2009 
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hukum sehingga mengakibatkan supermasi hukum 

belum dapat di wujudkan dari jiwa “Servi no proteze” 

melayani dan melindungi. Dengan demikianperanan 

kepolisian dalam menangani ketertiban umum sesuai 

dengan Falsafah Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL)  

yaitu “Lei no Orden” dengan adanya falsafah tersebut 

maka berdasarkan pada konsep keamanan Nasional 

Timor-Leste melalui Dewan Pertahanan dan Keamanan 

Nasional sebagaimana yang telah di cantumkan dalam 

Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste pada pasal 

148 ayat (3) 3yang berisi : Susunan, penataan dan tata 

kerja Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan akan 

ditetapkan dengan Undang-undang. 

Dengan adanya susunan dan penataan Dewan tinggi 

pertahanan dan keamanan maka terbentuknya lembaga 

Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) sesuai dengan 

isi dari pasal 147 ayat (1, 2 dan 3) Konstitusi Republik 

Demokratis Timor-Leste yang mengatakan bahwa : (1). 

Polisi akan membela keabsahan demokratis dan 

                                                           
3 Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste pada pasal 148 ayat (3) 

   pasal 147 ayat (1, 2 dan 3) Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste 
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menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga 

negara dan akan bersifat sama sekali tidak memihak. 

(2). Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan dengan 

tetap menghormati hak-hak asasi manusia dan 

(3).Undang-undang akan menetapkan aturan dan 

peraturan bagi Kepolisian dan angkatan keamanan 

lainnya. 

 Hal ini juga sebagaimana yang telah di jelaskan 

dalam Undang-undang Organik PNTL nomor. 09 tahun 

2009, pada pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa: 

Polisi Nasional Timor-Leste, PNTL untuk jangka pendek, 

adalah kekuatan keamanan yang misinya adalah untuk 

membela Legality demokratis, untuk menjamin 

keamanan orang dan harta benda dan melindungi hak 

warga negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Konstitusi dan hukum.4 

Didalam Undang-Undang atau konstitusi RDTL pasal 

147 tentang Kepolisian dan Angkatan Keamanan,  

                                                           
4
Undang-undang Organik PNTL nomor. 09 tahun 2009, pada pasal 1 ayat 

(1) 

   pasal 147 ayat (1, 2 dan 3) Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste 
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a) Polisi akan membela keabsahan Demokratis dan 

menjamin keamanan dalam negeri bagi semua 

warga Negara dan akan besifat sama sekali tidak 

memihak. 

b) Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan dengan 

tetap menghormati hak-hak  asasi manusia. 

Undang-undang akan menetapkan aturan dan 

peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan, 

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 147 dan alinea 1,2 dan 3 

kepolisian Republik Demokratis Timor-Leste  secara 

umum berwenang: 64 

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

Membantu menyelesaikan   perselisihan warga 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 

umum;  

b) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya 

penyakit masyarakat;  
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c) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa;  

 

1. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 

kewenangan administratif  kepolisian;  

2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;  

3. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 5 

4. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta 

memotret seseorang;  

5. Mencari keterangan dan barang bukti, untuk 

mengajukan pada jaksa untuk bertindak lanjut. 

Sistem yudisial di Timor Leste masih berkaitan dengan 

hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku masa 

transisi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 (1) Regulasi 

UNTAET No. 1/1999 menyebutkan bahwa sampai saatnya 

digantikan oleh peraturan UNTAET atau peraturan yang 
                                                           
5pasal 147 dan alinea 1,2 dan 3 kepolisian,Konstitusi Republik Demokratis Timor-

Leste, hlm..64 
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dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Timor Leste yang didirikan 

secara demokratis, hukum-hukum yang telah berlaku di 

Timor Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 akan tetap 

berlaku sejauh hukum itu tidak bertentangan dengan standar 

internasional hak asasi manusia atau pelaksanaan mandat 

yang diberikan kepada UNTAET berdasarkan Resolusi Dewan 

Keamanan PBB Nomor 1272 (1999) atau dengan peraturan-

peraturan yang dikeluarkan UNTAET. 

Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia masih berlaku, 

sebelum ada peraturan baru dan sepanjang tidak 

bertentangan dengan standar internasional hak asasi 

manusia. 

Standar-standar Internasional yang berlaku di Timor 

Leste, menurut Pasal 2 Regulasi 1/1999 adalah: Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Desember 1948, 

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tertanggal 

16 Desember 1966 termasuk prosedur-prosedurnya, Konvensi 

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

tertanggal 16 Desember 1966, Konvensi tentang Penghapusan 
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Segala Bentuk Diskriminasi Ras tertanggal 21 Desember 1965, 

Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan tertanggal 17 Desember 1979, Konvensi Melawan 

Penyiksaan dan Segala Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, 

Tidak Berperikemanusiaan dan Menghina tertanggal 17 

Desember 1989, dan Konvensi Internasional tentang Hak 

Anak. 

Dengan demikian, undang-undang yang dinilai tidak 

sesuai dengan standar hak asasi dinyatakan tidak berlaku di 

Timor Leste. Undang-undang Indonesia yang dinyatakan tidak 

berlaku adalah Undang-Undang tentang Organisasi Sosial, 

Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, Undang-Undang 

tentang Pertahanan dan Keamanan Nasional, Undang-Undang 

tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Undang-Undang Anti 

Subversi. Pembuat regulasi tersebut berkeinginan bahwa 

dalam pelaksanaan hukum standar internasional hak asasi 

manusia dijadikan patokan. 

Mengenai sistem peradilan, pada zaman Pemerintahan 

Indonesia mengenal dua macam sistem peradilan, yaitu 
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peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum 

meliputi:  

1. Pengadilan Negeri (PN), yaitu pengadilan tingkat 

pertama yang terletak di tingkat 

kabupaten/kotamadya. 

2. Pengadilan Tinggi (PT), pengadilan tingkat kedua 

yang terletak di tingkat ibu kota n. 

3. Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan terakhir 

yang terletak di ibukota negara. 

Sistem Penradilan Timor Leste juga mengenal adanya 

Peradilan khusus yang meliputi: 

1. Peradilan Agama adalah pengadilan untuk masalah 

perkawinan dan pewarisan bagi orang-orang yang 

beragama Islam 

2. Peradilan Militer bagi anggota militer 

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan 

pengadilan yang melihat putusan-putusan/kebijakan-

kebijakan dari pejabat negara. 
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Namun, sistem peradilan di Timor Leste sekarang hanya 

peradilan umum. Dalam Regulasi UNTAET No. 11/20-00 Pasal 

4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri 

atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. Pengadilan 

Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan 

wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana 

maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. 

a. Pengadilan Tinggi Timor Leste 

 

Fungsi utama dari pada Pengadilan Tinggi adalah untuk 

memeriksa kembali segala keputusan yang telah diambil pada 

pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Timor-

Leste menyangkut pelanggaran terhadap aturan tentang 

prosedur kriminal, pelanggaran prosedural atau hak 

substantif atas tuduhan, ketidak konsistenan dengan 

pembuatan keputusan serta penerapan hukum yang tidak 

berdasarkan hukum yang berlaku atau kekeliruan fakta.  

Sejak Pengadilan Tinggi didirikan hingga saat ini belum 

ada pembentukan Mahkamah Agung, oleh karenanya 

Pengadilan Tinggi diberi wewenang untuk menjalankan tugas 

dan fungsi Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 164 
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Konstitusi RDTL sampai Pemerintah RDTL Mendirikan 

Mahkamah Agung Timor Leste. 6 

Pengadilan Tinggi dalam tahun 2007 telah memberikan 

banyak keputusan (Acordãos) baik untuk kasus-kasus perdata 

maupun pidana termasuk keputusan-keputusan  

administrative dari badan eksekutif dan legislative.  

Keputusan banding untuk kasus-kasus pidana disebut 

sebagai Acordão artinya pada tahun-tahun sebelumnya setiap 

permohonan banding diperiksa oleh Pengadilan tinggi dalam 

sebuah persidangan untuk mendengarkan keterangan dari 

terbanding maupun pembanding sebelum menjatuhkan 

putusan atas sebuah kasus. Namun dalam tahun 2007  

setelah Timor Leste memiliki: KUHAP/CPP pasal 227 berbunyi 

Aktu iha ministerio Publik nia kompotensia, iha inkeritu  la halo 

rasik, ministerio public mak iha kompotensia atu dirijen no halo 

rasik ka autoriza ema seluk halo aktu nebe leirezerva ba nia, , 

Kewenangan pengadilan tinggi untuk menjatuhkan putusan 

berdasarkan CPP pasal 227, Pengadilan Tinggi hanya 

menjatuhkan keputusan atas beberapa kasus berdasarkan 

                                                           
6Pasal 164 Konstitusi RDTL hlm…69 
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pemeriksaan Untuk kasus-kasus perdata, jikalau keputusan 

pengadilan tingkat pertama tidak berdasarkan pada fakta dan 

aturan hukum maka pengadilan tinggi mengirimkan kembali 

berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama untuk 

melakukan pemeriksaan atau persidangan ulang dari awal.  

Setelah dikonfirmasi ternyata tindakan ini berdasarkan pada 

hukum acara perdata baru (KUHAPerdata/CPP ini masih 

dalam bentuk bahasa Portugis). Keputusan banding yang 

dimaksud adalah terhadap kasus-kasus perdata lama yang 

disidangkan di pengadilan distrik dan mengajukan memori 

banding terhadap putusan sebelum hukum acara perdata 

baru tersebut disahkan oleh Parlemen Nasional. Mungkin saja 

dalam hal ini pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan asas 

rektroaktif yang berlaku secara universal dan sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 31 Konstitusi RDTL.7 

 

  Pasal 31 Konstitusi RDTL 

Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana 

                                                           
7
KUHAP/ CPP Timor-Leste Pasal 227,hlm..77 
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Tidak seorangpun dapat diadili, kecuali berdasarkan 

undang-undang. 

1) Tidak seorang pun dapat diadili dan dihukum atas 

suatu perbuatan yang tidak digolongkankan 

dalam undang-undang sebagai kejahatan kriminil 

pada saat kejadian, demikian juga tidak menderita 

tindakan-tindakan pengamanan yang tidak secara 

jelas diatur dalam undang-undang sebelumnya ; 

2) Tidak boleh menerapkan hukuman dan cara-cara 

pengamanan yang pada saat terjadinya kejahatan 

tidak tertera dalam undang-undang; 

3) Tidak seorangpun dapat diadili dan dihukum, 

lebih dari satu kali, atas kejahatan yang sama. 

4) Hukum pidana tidak dapat berlaku surut, kecuali 

undang-undang yang baru menguntungkan 

tersangka. 

5) Setiap orang yang dihukum secara tidak adil, 

berhak atas ganti-rugi yang adil, berdasarkan 

undang-undang. 
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Pasal  34  Konstitusi  RDTL 

Jaminan-jaminan proses pidana 

1) Setiap tersangka dianggap tak bersalah sampai 

dengan pemberlakuan dakwaan pengadilan yang 

definitif. 

2) Tersangka berhak untuk memilih pembelanya 

sendiri untuk melayaninya dalam keseluruhan 

proses dan undang-undang yang menetapkan 

bilamana kehadiran pembela bersifat wajib. 

3) Setiap orang dijamin hak untuk didengar dan hak 

pembelaan dalam proses pidana. 

4) Adalah tidak sah setiap bukti yang diperoleh 

melalui penyiksaan, pemaksaan, penghinaan 

terhadap integritas fisik atau moral serta 

intervensi yang berlebihan dalam kehidupan 

pribadi, di tempat tinggal, dalam surat-menyurat 

atau dalam bentuk komunikasi lain. Sistem 

peradilan di Timor Leste sekarang hanya peradilan 

umum. Regulasi UNTAET No. 11/20-00 pasal 4 

menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor 

Leste terdiri atas Pengadilan Distrik dan 
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Pengadilan Banding. Pengadilan Distrik adalah 

pengadilan tingkat pertama yang dengan 

wewenang mengadili semua perkara, baik perkara 

pidana maupun perkara perdata di wilayah 

yurisdiksinya. 

 

 

C. Perlindungan hukum terhadap Korban 

 

Dalam uraian Bab I telah disinggung, bahwa 

kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban 

merupakan bagian yang integral dari usaha 

meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk "melindungi 

segenap bangsa Timor-Leste berdasarkan 

 konstitusi RDTL pasal 30,8  yang berbunyi setiap 

orang berhak atas kebebasan" dan "untuk memajukan 

kesejahteraan umum",  atau dengan kata lain bahwa 

kebijakan terhadap perlindungan korban pada 

hakikatnya merupakan bagian yang integral dari 

                                                           
8 RDTL pasal 30 setiap orng berhak atas kebebasan,hlm 20. 
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kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan 

yaitu; dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. 

 Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada 

individu korban sekaligus juga mengandung pengertian 

memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena 

eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi 

pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain, 

bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh 

karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali. 

Konsekuensinya 9adalah, bahwa antara individu dan 

masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun 

disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam 

banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan 

tetapi harus terdapat "keseimbangan" pengaturan antara hak 

dan kewajiban di antara keduanya itu.  

Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota 

masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang 

telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain 

                                                           
9Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal: Makalah pada Penataran 

Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan - Ambarawa 14 s/d 

30 Nopember 1994).  
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berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena 

masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang 

melembaga (system of institutionalized trust).10 Tanpa 

kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin 

berjalan dengan baik. Agar peraturan-peraturan hukum ini 

dapat berlangsung terus dan diterimanya oleh seluruh 

anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang 

ada harus sesuai dan tidak lebih bertentangan dengan asas-

asas keadilan dari masyarakat tersebut. Sebagaimana 

diketahui, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini 

diikuti berorientasi pada si pembuat kejahatan saja (criminal 

oriented).  

Hal ini tampak pada unsur-unsur hukum pidana terdiri 

atas perbuatan melawan hukum, pembuat, dan pidana. 

Hukum Pidana yang demikian itu mengakibatkan ketidak 

puasan bagi anggota  masyarakat, terutama yang menjadi 

korban dan keluarganya.  

Sistem hukum pidana yang sekarang diikuti masih 

berat sebelah yaitu hanya memikirkan pembuat kejahatan 

                                                           
10

 Muladi, Op.Cit. hal. 5.  
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dengan melupakan korban. Padahal, unsur pembuat dan 

unsur korban bagaikan satu mata uang, pasti terdapat dua 

sisi yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindak pidana terjadi 

karena antar hubungan korban-pembuat. Hubungan pembuat 

kejahatan dengan korban adalah sebagai dua subyek yang 

berhadapan, sehingga unsur-unsur hukum pidana terdiri atas 

perbuatan melawan hukum, pembuat, korban, dan pidana.  

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, kalau korban 

merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah 

dikatakan korban tindak pidana  mempunyai hak, kewajiban, 

peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana 

kejahatan. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek 

yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen 

lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap 

korban malpraktek adalah berdasarkan argumen kontrak 

sosial (social contract argument) dan argumen solidaritas 

sosial (social solidarity. argument)11.  

Adapun yang pertama menyatakan, negara boleh 

dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap 

                                                           
11

 Ibid, hal. 114.  
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kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat 

pribadi (eigenrichting). Oleh karena itu, bilamana terjadi 

kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus 

bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para 

korban tersebut.  

Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus 

menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami 

kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan 

atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh 

negara.  

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan dari 

pengaturan hak.  

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan 

perlindungan terhadap korban merupakan wujud salah satu 

kewaijban pemerintah kepada warganya, karena korban 

mempunyai hak untuk itu. Perlindungan korban dapat berupa 

perlindungan korban secara langsung dalam bentuk 

pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada 

korban, yang disebut sebagai "restitusi" ; dan ganti kerugian 
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yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, 

terdakwa,terpidana atau pihak lain yang mendapat 

perlakuan/tindakan tanpa alasan yang berdasarkan 

peraturan. Perundang-undangs yang berlaku yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini 

disebut sebagai "kompensasi". Restitusi dan kompensasi 

merupakan bagian atas kebijakan dalam upaya mengurangi 

penderitaan korban.  

Tujuan membuat kebijakan guna mengurangi 

penderitaan bagi korban, oleh Mandelson, yang dikutip oleh 

Iswanto, dikatakan sebagai tujuan yang terpenting, karena 

dengan demikian akan dapat lebih memberdayakan 

masyarakat serta menjamin kehidupannya. Jenis kerugian 

yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik 

seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk 

penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya 

pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan 

diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang 

sukar bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang.  

 

A.  ANALISIS HASIL  
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1. Kebijakan hukum Pidana Timor-Leste  

 

Dalam upaya perlindungan korban tindak pidana di 

Timor Leste, pemerintah kurang memperhatikan 

keberadaan korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kurangnya poin-poin penting dalam peraturan hukum 

pidana. Upaya perlindungan lebih mengarahkan pada 

perlindungan tersangka yang telah diatur dalam Pasal 

34 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, yaitu 

bahwa Setiap orang dijamin hak untuk didengar dan 

hak pembelaan dalam proses pidana. Kenyataan dalam 

konteks yang terjadi tidak ditemui Hak-hak korban 

untuk didengar tidak di atur dalam CPP. Adanya 

fenomena tersebut karena hukum pidana tidak 

mengatur secara jelas dan pasti kebutuhan dan hak-hak 

korban pidana dalam usaha memperoleh hak-haknya 

sebagai warga negara. Bahkan dalam Konstitusi 

Republik Demokratik Timor Leste lebih menyoroti hak-

hak tersangka dalam sebuah kasus daripada hak 
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korban sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini dapat 

dilihat dalam Pasal 31 Konstitusi RDTL. 

Dalam Pasal tersebut diatas, undang-undang lebih 

mengedepankan perlindungan terhadap tersangka 

karena pada poin-poin Pasal tersebut mengatur secara 

jelas bagaimana seseorang dapat diajukan pada meja 

pengadilan. Bahkan dalam Pasal tersebut menerapkan 

ganti rugi jika seseorang dihukum secara tidak adil. 

Seharusnya dalam hal kepastian hukum pidana, 

upaya perlindungan tidak hanya diberikan kepada 

tersangka saja tetapi pemerintah juga harus 

memberikan kepastian pengaturan hukum korban 

sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hal perlindungan 

kepada korban tersebut, pemerintah Timor Leste belum 

mengatur secara khusus dalam suatu undang-undang 

karena pemerintah Timor Leste belum mempunyai 

undang-undang perlindungan saksi dan korban secara 

khusus sebagaimana seperti dalam UU No 13 Tahun 

2006, perlindungan saksi dan korban, sebagai undang-

undang perlindungan saksi dan korban di Indonesia. 

Dengan adanya kekosongan peraturan tersebut, maka 
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dilihat dari Code Penal (CP)/Code Prosesu Penal (CPP) 

Timor Leste masih  mangacu pada KUHP dan KUHAP 

Indonesia berdasarkan Pasal 165 Kosntitusi RDTL. 

Dalam upaya perlindungan hukum di Timor Leste, 

pemerintah mengacu pada Code Penal (CP)/Code 

Prosesu Penal (CPP) Timor Leste yang bersumber dari 

KUHP dan KUHAP Indonesia, namun dalam KUHP dan 

KUHAP tersebut belum sepenuhnya mengacu pada 

ketentuan International. Dalam hukum pidana 

Internasional mengenai upaya perlindungan korban 

proses peradilan berjalan dengan memperhatikan 

keberadaan dan nasib korban. Dalam Statuta 

Mahkamah Pidana Internasional telah tercantum 

ketentuan tentang adanya kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi korban.  

Prinsip Dasar Peran Pengacara, Pedoman Peran 

Jaksa, Deklarasi Prinsip Dasar keadilan bagi korban 

kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan,  Deklarasi 

tentang perlindungan semua orang dari menjadi sasaran 
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penyiksaan dan kejam, Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia. 

Berdasarkan pada ketentuan hukum pidana 

internasional, maka dapat diketahui bahwa upaya 

perlindungan korban di Timor Leste masih menemui 

beberapa kekurangan, diantaranya adalah :  

a. Dalam Code Penal (CP) tidak memuat secara spesifik 

tentang kompensasi, restitusi/ganti rugi dari pelaku 

tindak pidana yakni, restitusi yang bisa diperoleh 

korban  apabila hakim menjatuhkan pidana 

bersyarat. ganti rugi, atau ganti rugi terhadap korban  

hanya bisa dilakukan dengan mengabungkan 

gugatan perdata pada perkara pidana. 

b. Dalam Code Prosesu Penal (CPP) tidak memuat hak 

korban untuk mengetahui proses perkembangan 

penyidikan korban kurang memiliki akses terhadap 

keadialanya,  

c. Dalam Pasal 31 konstitusi RDTL tersebut diatas, 

undang-undang lebih mengedepankan perlindungan 

terhadap tersangka karena pada poin-poin Pasal 

tersebut mengatur secara jelas bagaimana seseorang 
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dapat diajukan pada meja pengadilan. Bahkan dalam 

pasal tersebut menerapkan ganti rugi jika seseorang 

dihukum secara tidak adil. Seharusnya dalam hal 

kepastian hukum pidana, upaya perlindungan tidak 

hanya diberikan kepada tersangka saja tetapi juga 

memberikan kepastian pengaturan hukum korban 

sebagai pihak yang dirugikan. Korban kejahatan 

adalah pihak yang perlu mendapat perhatian. Oleh 

karena itu korban perlu mendapatkan ganti kerugian 

yang ditimbulkan oleh perilaku kejahatan yang 

dtimbulkan oleh orang lain. Adapun hak-hak yang 

diperoleh korban kejahatan adalah sebagai berikut: 

d. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas 

penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti 

kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak 

lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang 

dibetuk untuk menangani masalah ganti kerugian 

korban kejahatan; 

1) Hak untuk memperoleh pembinaan dan 

rehabilitasi; 
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2) Hak untuk memperoleh perlindungan dari 

ancaman pelaku; 

3) Tidak ada Hak untuk memperoleh bantuan 

hukum; 

4) Tidak ada Hak untuk memperoleh kembali 

hak (harta) miliknya; 

5) Tidak ada Hak untuk memperoleh akses 

atas pelayanan medis; 

6) Tidak ada Hak untuk diberitahu bila pelaku 

kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan 

sementara, atau bila pelaku buron dari 

tahanan; 

7) Tidak ada Hak untuk memperoleh informasi 

tentang penyidikan polisi berkaitan dnegan 

kejahatan yang menimpa korban; 

8) Tidak ada Hak atas kebebasan pribadi/ 

kerahasiaan pribadi, seperti merahasiaakan  

nomor telepon atau identitas korban 

lainnya. 
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Arif Gosita telah berusaha merumuskan 

secara rinci hak-hak dan kewajiban korban 

yang seharusnya melekat pada korban 

antara lain adalah sebagai berikut :12 

1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi 

atas penderitaannya, sesuai dengan taraf 

keterlibatan korban itu sendiri dalam 

terjadinya kejahatan tersebut.  

2) Berhak menolak, kompensasi untuk 

kepentingan pembuat korban (tidak mau 

diberikan kompensasi) karena tidak 

memerlukannya.  

3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli 

warisnya bila si korban meninggal dunia 

karena tindakan tersebut.  

4) Berhak mendapat pembinaan dan 

rehabilitasi.  

5) Berhak mendapat kembali hak miliknya.  

                                                           
12Arif Gosita, Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan, 

Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 52-53.  

Pasal 165 Kosntitusi RDTL 
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6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu 

akan membahayakan dirinya.  

7) Berhak mendapat perlindungan dari 

ancaman pihak pembuat korban bila 

melapor atau menjadi saksi.  

8) Berhak mendapat bantuan penasehat 

hukum.  

9) Berhak mempergunakan upaya hukum 

(rechtmiddelen).  

Selain menguraikan tentang hak-hak 

korban, juga diuraikan pula mengenai 

kewajiban korban yang harus dilakukan, 

yaitu: 

2. Upaya untuk memperbaiki kebijakan Hukum 

Pidana Timor Leste 

 

PemerintahTimor-Leste belum memiliki lembaga 

khusus yang mengatur tentang perlindungan korban. 

Dalam kebijakan hukum pidana Timor-leste belum 

sepenuhnya melindungi korban kejahatan, Timor-

Leste masih mengacu pada KUHP/KUHAP yang belum 
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mengakomodasi terhadap korban. Dengan adanya 

kekosongan aturan hukum mengenai korban 

tersebut, maka Timor Leste harus mengadopsi 

Deklarasi Perlindungan korban. Adapun dalam 

deklarasi tersebut diuraikan tentang bentuk-bentuk 

kerugian yang diderita oleh korban, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 6 Declaration of Basic 

Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power disebutkan bahwa korban harus mendapatkan 

fasilitas sebagai berikut: 

(a)  Informing victims of their role and the scope, timing 

and progress of the proceedings and of the disposition 

of their cases, especially where serious crimes are 

involved and where they have requested such 

information; 

(b)  Allowing the views and concerns of victims to be 

presented and considered at appropriate stages of the 

proceedings where their personal interests are 

affected, without prejudice to the accused and 



 

132 

consistent with the relevant national criminal justice 

system; 

 (c)  Providing proper assistance to victims throughout 

the legal process; 

 (d)  Taking measures to minimize inconvenience to 

victims, protect their privacy, when necessary, and 

ensure their safety, as well as that of their families 

and witnesses on their behalf, from intimidation and 

retaliation; 

 (e)  Avoiding unnecessary delay in the disposition of 

cases and the execution of orders or decrees granting 

awards to victims. 

Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa korban harus 

mendapatkan fasilitas sebagai berikut: 

a) Menginformasikan korban tentang peran dan 

ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses dan 

disposisi kasus mereka, terutama dalam 

kejahatan berat; 

b) Memberikan fasilitas bahwa pandangan dan 

kekhawatiran korban untuk dikemukakan dan 

dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari 
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proses dimana kepentingan pribadi mereka 

terpengaruh, tanpa mengurangi terdakwa dan 

konsisten dengan sistem peradilan pidana 

nasional yang relevan; 

c) Memberikan bantuan yang tepat kepada 

korban selama proses hukum; 

d) Mengambil langkah-langkah untuk 

meminimalkan kesusahan korban, melindungi 

privasi mereka jika diperlukan, dan menjamin 

keamanan mereka, serta keluarga dan saksiatas 

nama mereka, dari intimidasi dan pembalasan 

dendam; 

e) Menghindari penundaan yang tidak perlu 

dalam disposisi kasus dan pelaksanaan perintah 

atau keputusan pemberian penghargaan pada 

para korban.13 

 

Kebijakan terhadap perlindungan kepentingan 

korban merupakan bagian yang integral dari usaha 

                                                           
13

Pasal 6 Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power 
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meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk "melindungi 

segenap bangsa Timor-Leste berdasarkan konstitusi RDTL 

pasal 30,14 yang berbunyi setiap orang berhak atas 

kebebasan" dan "untuk memajukan kesejahteraan umum", 

atau dengan kata lain bahwa kebijakan terhadap 

perlindungan korban pada hakikatnya merupakan bagian 

yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat 

secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai 

kesejahteraan sosial.,Pemerintah harus merancang 

CP/CPP  Timor Leste yang baru untuk mengakomodasi 

atau kelembagaan dan penataan hukum yang khusus 

untuk bisa melindungan korban. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana 

Timor Leste merupakan Hukum Pidana Indonesia. Dalam 

kaitannya dengan upaya perlindungan hukum pada 

korban tindak kejahatan pidana di Indonesia, masyarakat 

dan pemerintah juga belum merasa puas dengan jaminan 

perlindungan hukum terhadap korban. Namun di 

Indonesia terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan 

                                                           
14

RDTL pasal 30 setiap orng berhak atas kebebasan,hlm 20. 
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Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 

yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk 

memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan 

korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan 

beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-

Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang 

dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan 

yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak 

pidana, melainkan justru datang dari kelompok 

masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan 

korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam 

sistem peradilan pidana. 

Upaya pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan 

korban perlu mendapatkan pertimbangan bagi pemerintah 

Timor Leste, sebab upaya perlindungan korban yang 

kurang maksimal akan bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia korban selaku warga negara yang perlu 

dilindungi. Dengan munculnya lembaga independen yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Korban
http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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berfungsi untuk memberikan perlindungan korban, maka 

hasil keputusan pengadilan tentang suatu masalah dapat 

ditinjau ulang dari segi kemanusiaan korban.15 

Pada saat terjadi korban kejahatan, misalnya korban 

pemerkosaan, pemerintah Timor Leste hanya memberikan 

hukuman secara fisik kepada pelaku perkosaan, namun 

tidak memberikan upaya rehabilitasi mental pada korban. 

Hal ini sangat bertentangan dengan Declaration of Basic 

Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power.16Langkah pertama yang sering dilakukan oleh 

pemerintah Timor Leste perlu membangun program 

pelayanan korban didedikasikan untuk menyediakan 

layanan kepada para korban dan membantu mereka 

mengatasi dampak traumatis dari tindakan kekerasan 

secara kriminal tersebut adalah memberikan konseling. 

Konseling pasca korban terjadi diperlukan untuk 

dukungan emosional. Konseling dapat diberikan oleh 

spesialis kesehatan mental, tetapi sering dilakukan oleh 

orang awam terlatih untuk penanganan korban konselor. 

                                                           
15Berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
16Handook....., op cit, hal. 28-30 
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Konsep perlindungan korban ini sangat baik jika 

diterapkan pada korban perkosaan, karena pada 

umumnya korban perkosaan mengalami traumatis atas 

kejahatan yang terjadi padanya. Konseling pada korban 

perkosaan dilakukan setelah kejadian kejahatan tersebut 

untuk mengurangi trauma dengan Konseling pasca korban 

"trauma khusus". Ini berarti bahwa konseling hanya harus 

mengatasi kejahatan yang terjadi dan konsekuensi apapun 

atau masalah yang timbul sebagai akibat dari kejahatan 

itu. Menjaga hubungan konseling difokuskan pada 

kejahatan untuk membantu memastikan bahwa korban 

memperoleh dukungan untuk proses rekonstruksi 

hidupnya. Konseling difokuskan mengurangi ruang 

lingkup untuk penolakan jangka panjang dan represi yang 

terjadi dalam proses penyembuhan. Hal Ini bukan berarti 

bahwa krisis yang sudah ada harus diabaikan. Sebaliknya, 

setelah dukungan trauma-spesifik telah dimulai, konselor 

akan lebih mampu untuk membantu korban dalam 

menyelesaikan krisis kejahatan terkait sebelumnya. 

Sebagai contoh, seorang korban perkosaan harus 
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diberikan dukungan emosional untuk membantu 

mengatasi situasi saat ini. Penyembuhan trauma berusaha 

untuk meyakinkan korban bahwa mereka mampu 

berfungsi dan membantu korban membangun kembali 

hubungan mereka dengan orang lain. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Handook on Justice 

for Victim,17 Konseling pasca korban harus dilakukan 

dalam kemitraan dengan korban yaitu dengan melakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Mendukung konselor harus berusaha untuk 

membangun peran sebagai"silen tmitra” untuk 

korbansaat mereka bekerja untuk merekonstruksi 

kehidupan baru.  

b. Konselor terlibat terutama sebagai pendengar dan 

responden, bukan sebagai pemberi saran.  

c. Konselo rmungkin menyarankan opsi dalam 

menanggapi pertanyaan korban, namun konselor 

bukanlah pengambil keputusan.  

d. Normalisasi peristiwa krisis dan integrasi acara 

dalam sejarah hidup korban juga sangat penting 

                                                           
17

ibid 
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untuk dilakukan. "Normalisasi" merupakan 

meyakinkan korban bawa reaksi traumatis umum. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan 

korban kepada orang lain yang telah selamat krisis 

serupa. Hal ini juga dapat di  lakukan dengan 

mengekspos korban untuk cerita tentang korban 

kejahatanlain dan reaksi mereka. Dalam budaya 

tradisional penggunaan perumpamaan atau"cerita 

pengajaran" sering membantu korban belajar 

tentang kesamaan reaksi emosional.  

e. Kemudian, upaya terakhir yang dapat dilakukan 

untuk korban adalah Pemulihan rutinitas korban. 

Setiap korban akan menemukan jalan sendiri dalam 

merekonstruksi kehidupan baru. Sama seperti 

trauma yang dialam isecara umum tetapi unik. 

Selain hal tersebut, seharusnya Timor Leste 

membentuk undang-undang yang dapat 

memberikan upaya perlindungan terhadap korban 

kejahatan. Jadi, dalam undang-undang tidak hanya 

diatur mengenai hukum yang berlaku bagi pelaku, 

namun harus diikuti dengan upaya perlindungan 

bagi korban kejahatan. Namun, seiring dengan 

perkembangan hukum Timor Leste yang belum 

lengkap memberikan aturan pidana pada korban, 



 

140 

sebetulnya Timor Leste dapat merujuk pada hukum 

yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 165 Konstitusi RDTL, yang intinya 

dalam penyelenggaraan penegakan hukum, jika 

pemerintah belum mempunyai hukum positif yang 

berlaku, maka pemerintah dapat merujuk pada 

aturan yang ada di Indonesia sebagai negara yang 

pernah menguasai Timor Leste. Dengan demikian 

pemerintah Timor Leste dapat merujuk pada UU No 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

 

 

 

 

 

 


