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JSMP melakukan  pertemuan dengan Uskup Diosis Dili di Keuskupan Diosis 

Dili Timor Leste  

Pada tanggal 09 bulan Juni 2011, Program Pemantauan Sistem Peradilan atau JSMP 
mendapatkan suatu kesempatan istimewa untuk melakukan pertemuan dengan Uskup Diosis 
Dili, Mgr. Alberto Ricardo di tempat kerjanya, Keuskupan Dili Timor Leste, pada jam 10 : 30 
WTL. Hadir dalam pertemuan tersebut JSMP bersama rombongannya yang terdiri dari enam (6) 
orang, dan dari pihak Keuskupan selain Uskup Diosis Dili hadir pula Vikaris Jenderal Diosis 
Dili.   

Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio; mengatakan bahwa tujuan utama dari 
pertemuan ini adalah untuk memobilisir dukungan Gereja Katolik Timor dan institusi 
keagamaan lainnya untuk memberikan kontribusi pada proses pembangunan  sektor peradilan di 
Timor Leste, karena itu JSMP berinisiatif untuk mendatangi  semua keuskupan di Timor Leste  
untuk mempererat hubungan dan  komitmen untuk memperkuat sektor peradilan dan membela 
prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. 
Pertemuan ini juga, sangat penting utuk lebih mengetahui secara dekat posisi Gereja Katholik 
mengenai keadilan di Timor Leste.  

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, Gereja dari dulu telah memiliki pengaruh yang sangat kuat 
dan mewakili suara dari hampir seluruh masyarakat Timor Leste dan Gereja mempunyai 
legitimasi di semua aspek untuk membela kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kami 
berpadangan bahwa keterlibatan Gereja secara aktif dari semua pihak, termasuk institusi 
keagamaan sangat penting dalam proses pembangunan  sistem hukum di Timor Leste.     

Pada kesempatan tersebut, JSMP memamfaatkan  waktu yang ada untuk memberikan informasi 
secara detail mengenai sejarah berdirinya JSMP dan tugas utama dan wilayah kerja JSMP untuk  
memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan sektor peradilan di Timor Leste dan 
tantangan yang dihadapi oleh JSMP selama menjalankan tugasnya.    



Selain itu, JSMP juga menyampaikan berbagai macam keluhan dan keprihatinan yang sedang 
dihadapi oleh masyarakat berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan 
seksual termasuk kasus incest yang terjadi selama ini di hampir  semua wilayah.  

Setelah mendengar semua hal mengenai sejarah dan tugas JSMP dan wilayah kerjanya, 
kemajuan dan tantangan di dalam sektor keadilan, keadilan atas kasus berat atau kasus kejahatan 
terhadap kemanusiaan di masa lampau, kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, 
dan kasus incest, JSMP mengambil kesempatan tersebut untuk mencari dukungan moral dan 
umpan balik (feed back) atas keterlibatannya dalam semua proses ini. Dalam kesempatan 
tersebut, sebelum melakukan klarifikasi dan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh JSMP, 
Uskup Alberto Ricardo memulai dengan memberikan selamat datang dan selamat kepada JSMP 
atas semua upaya yang JSMP dedikasikan pada sektor ini. Menurut Uskup tugas dan kerja yang 
diemban oleh JSMP sangatlah penting untuk menegakkan keadilan yang kuat dan kredibel bagi 
masyarakat Timor Leste di negara ini.   
 
Menurut Uskup keadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat vital dan harus diterapkan untuk 
semua orang, baik itu pada level kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selain itu 
Uskup juga menuturkan bahwa tugas pokok dari Gereja adalah jelas sejak jaman dahulu, Gereja 
mempunyai keteguhan prinsip untuk membela hak-hak, harkat dan martabat setiap orang di 
dunia ini berdasarkan pada keadilan dan kebenaran. Semua Prinsip dasar tersebut tercermin  
dalam pribadi manusia baik perempuan dan laki-laki, anak kecil dan dewasa, kaum miskin 
maupun kaya, yang kesemuanya adalah sama sebagai citra Allah sehingga semua orang harus 
menghargainya.   
 
Terlebih lagi Uskup mengatakan bahwa sebagai umat manusia, nilai kemanusian adalah sangat  
tinggi dan tidak dapat diukur dengan hal lain, tidak ada seseorang atau sekelompok orang yang 
memiliki  hak yang melampauhi/melibihi hak dari orang lain.   
 
Sebelum Uskup Ricardo mengakhiri penjelasannya, Beliau pun sekali lagi memberikan selamat  
dan semangat kepada JSMP karena JSMP sebagai sebuah komunitas yang memiliki semangat 
dan berkomitmen dan terus berjuang untuk memperkuat sektor peradilan. Beliau juga meminta 
kepada  JSMP agar harus tetap semangat dan harus tetap konsisten  untuk menegakkan keadilan 
yang adil dan kredibel bagi semua lapisan masyarakat Timor Leste di negara ini.   
 
 
Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langsung: 

Luis de Oliveira Sampaio 

Direktur Eksekutif JSMP 

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 

Landline: 3323883 
 


