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Semua Pengadilan  di Timor-Leste mulai memasuki liburan 

tahunan  
 

Terhitung dari tanggal 1 – 15 Agustus 2012 semua pengadilan di Timor-Leste memasuki periode 
liburan tahunan untuk para aktor di semua pengadilan. Dengan liburan tersebut, semua 
pengadilan di semua wilayah jurisdiksi  di Timor-Leste akan menangguhkan semua aktivitas 
proses peradilan, kecuali untuk kasus yang bersifat darurat.   
 
Penangguhan atas aktivitas peradilan dan liburan ini berdasarkan pada Undang-Undang   No. 
20/2012 mengenai penangguhan atas aktivitas pengadilan dan liburan.  
 
Direktur Eksekutif  JSMP,  Luis de Oliveira Sampaio, mengatakan bahwa secara normal liburan 
peradilan ini diberikan bagi para aktor peradilan agar mereka dapat menikmati haknya atas 
liburan dan beristrihat, akan tetapi pada saat sama untuk menfasilitasi mereka agar dapat 
mengorganisir diri dan mempersiapkan  diri dengan baik dalam konteks peningkatan prestasi 
kerja peradilan. Ini adalah momen yang penting untuk memberikan kesempatan kepada mereka 
untuk  beristrihat dengan tenang sehingga kalau kembali menjalankan tugasnya dapat 
memperbaiki kinerja mereka secara produktif, baik itu kualitas a maupun kuantitasnya. .   
 
Penangguhan dan liburan peradilan ini diterapkan untuk semua hakim dan  para jaksa termasuk 
juga untuk para pengacara umum termasuk  para panitera pengadilan. Semua pengadilan akan  
kembali menjalankan fungsinya pada tanggal 16 Agustus 2012 secara normal.   
 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh JSMP dengan Hakim Duarte Tilman SH, selaku 
Ketua Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 28 Agustus 2011, mengatakan bahwa walaupun 
pengadilan telah memasuki periode liburan judisial, , akan tetapi pengadilan tetap menjalankan 
proses persidangan atas  kasus-kasus  penting dan yang termasuk dalam kategori darurat. Ini 
termasuk proses kasus peradilan cepat (summary), kasus-kasusyang diancam  di atas 5 tahun 
penjara, para saksi atau para pihak yang berkepentingan hendak  mengadakan perjalanan ke luar 



negeri atau bagi mereka yang sedang dalam sakit berat, pihak Jaksa Penuntut Umum dapat 
meminta pada pengadilan untuk melakukan prsoses peradilan yang cepat,  termasuk dalam  kasus 
yang terdakwa sedang dalam penahanan sementara yang memang diharuskan untuk dilakukan 
persidangan agar tidak mengurangi keefektifan dalam prosesnya.   
 
Selain kasus pidana, proses atas kasus perdata, terutama   atas kasus yang bersifat darurat 
misalnya kasus pertanahan, seperti proses yang bersifat sementara (biasa dan partikular), untuk 
mendefinisikan hak atas kepemilikan tanah tersebut. Selama masa liburan tersebut hakim yang 
ditugaskan  akan secara bergilir bertanggungjawab atas semua proses yang telah disebut di atas.  
 
Mengingat pentingnya liburan tersebut bagi para aktor peradilan, JSMP berharap bahwa setelah 
menikmati masa liburan mereka, para aktor peradilan dapat melanjutkan pekerjaan mereka 
dengan semangat baru sesuai dengan kewajiban dan kompetensi  mereka yang telah diamanatkan 
dalam konstitusi dan undang – undang lainnya.  
                                                     
 
Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langusng: 
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat  e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
Landline: 3323883 
 
 


