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JSMP melakukan diskusi informal dengan Kepala Kejaksaan Distrik  Baucau 

Pada tanggal 03 Juni 2011, JSMP melakukan diskusi informal dengan Kepala Kejaksaan Distrik Baucau, 
José Ximenes, SH di ruang pertemuan JSMP. Dalam pertemuan ini selain JSMP, dihadiri juga oleh 
Direktur Fokupers. Pertemuan ini dengan tujuan selain untuk membagi informasi dari masing-masing 
organisasi-organisasi tersebut, juga dimaksudkan untuk mendiskusikan mengenai proses kasus terutama 
kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan 
dengan kekerasan berbasis gender. Diskusi ini dilaksanakan atas inisiatif dari VSS dan Fokupers yang 
merasa prihatin dengan beberapa kasus yang sedang dalam proses. 

Direktur Eksekutif JSMP, mengatakan bahwa diskusi ini merupkan sebuah kesempatan yang sangat baik 
dan merupakan sebuah kehormatan bagi JSMP karena autoritas hukum yang mengepalai Kejaksaan 
Distrik Baucau bersedia untuk memberikan waktunya untuk mendatangi kantor JSMP untuk berdiskusi 
dan berbagi pandangan no perspektif mengenai bagaimana memperkuat dukungan terhada korban 
kekerasan berbasis gender dalam kerangka sistem hukum Timor Leste.  

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa contoh yang diberikan oleh autoritas hukum ini mencerminkan sebuah 
kemauan dan semangat kerjasama dan keterbukaan untuk menerima intervensi dan keikutsertaan dari 
pihak lain dalam proses penguatan dukungan kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, kita patut untuk 
memberikan penghargaan dan selamat atas semangat kerjasaama yang ditujukan oleh autoritas hukum ini, 
karena praktek seperti ini, menunjukan kepada kita bahwa masalah keadilan harus diletakan sebagai 
sebuah pekerjaan kolektif dan menjadi bagian dari semua pihak.   

Dalam kesempatan yang sama, José Ximenes, SH  dalam intervensinya mengatakan bahwa beliau merasa 
sangat bangga dan ini merupakan sebuah penghormatan baginya untuk berkesempatan mengujungi JSMP 
untuk membagi pengalaman dan melakukan diskusi mengenai strategi dan tantangan internal yang 
dihadapi Kejasaan Distrik, terutama di yurisdiksi yang ia pimpin   

Selama diskusi ini, Kepala Kejajsaan ini juga mengakui kontribusi dari JSMP/VSS dan Fokupers sangat 
positif dan selalu bersedia setiap saat ketika diperlukan termasuk untuk memfasilitasi korban dari tempat 
tinggal menuju/ke kantor kejaksaan dan pengadilan.  

Mencermati kebutuhan dan hasil mamfaat bersama dari kerjasa ini, beliau meminta dan mendorong JSMP 
untuk melanjutkan komitmen dan kerjasama seperti ini di masa mendatang dan pihaknya selalu siap untuk 



bekerja sama untuk menyediakan dan lebih memperkuat dukungan kepada para korban untuk 
mendapatkan keadilan.      

Diskusi ini memakan waktu dua jam, namun menurut JSMP bahwa proses ini sangat positif, karena 
memungkinkan kedua belah pihak untuk menjelaskan dan mendiskusikan tantangan dan kesulitan dan 
juga keprihatinan yang selama ini dihadapi oleh kedua belah pihak. Selain itu, membantu kedua belah 
pihak untuk saling memahami kesulitan/tantangan yang dihadapi Kejaksaan di satu pihak, dan 
mempertimbangkan keprihatinan dan sentimen tuntutan publik mengenai keadilan, terutama dalam kasus 
kekerasan berbasis gender.   

Diskusi ini dilaksankan karena dukungan keuangan dari USAID, melalui The Asia Foundation (TAF) 
Timor Leste. 

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap, silahkan hubungi:  

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif  JSMP 
Telepon : 3323883 
Email luis@jsmp.minihub.org  

 


