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Perayaan Ulang Tahun JSMP yang ke X dan Pelatikan Direktur da Wakil Direktur JSMP
untuk periode kedua
Tanggal 28 April, lazimnya diperingati sebagai hari ulang tahun JSMP. Namun pada tahun ini,
JSMP merayakan ulang tahunnya yang ke X sekaligus melakukan pelatikan atas penunjukan
kembali posisi Direktur Eksekutif and Wakil Direktur JSMP yang telah dipilih kembali untuk
memimpin JSMP untuk masa bakti dua tahun ke depan. Mandat ini dimulai dari tahun 2011
hingga tahun 2013.
Sebenarnya, perayaan ulang tahun dirayakan pada setiap tanggal 28 April, namun karena satu
dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, team JSMP bersama Anggota BOARD memutuskan
untuk merayakan hari jadinya pada tanggal 26 April dan dalam waktu yang bersamaan
melakukan pelantikan kepada Direktur Ekskutif dan Wakil Direktur JSMP.
Anggota Board JSMP dengan suara mayoritas memutuskan untuk menunjuk kembali Direktur
dan Wakil Direktur untuk posisi ini karena pasal 18 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (Konstitusi JSMP) memungkinkan untuk dipilih kembali untuk masa waktu yang sama
untuk yang kedua kalinya. Keputusan ini mendapatkan dukungan kuat dari semua staff JSMP
yang telah diputuskan pada tanggal 11 Januari 20111 melalui akta yang dikeluarkan oleh Board
JSMP setelah melakukan evaluasi atas laporan kegiatan dan program selama periode mandat
pertama. Menurut Anggota Baord laporan team Manajemen JSMP menunjukan bahwa
perubahan signifikan dari aspek manajemen dan kepemimpinan JSMP dan juga kontribusi JSMP
dalam sektor peradilan.
Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio, menuturkan dalam acara perayaan ulang tahun dan
pelantikan tersebut bahwa selama dua tahun mandatnya ke depan, JSMP akan tetap melakukan
segala upaya yang mungkin untuk membantu memperkuat sektor peradilan melalui penguatan
hubungan institusional dengan para pihak yang berkompeten dan badan-badan terkait di sektor
peradilan dan akan memobilisir dukungan publik untuk memberikan kontribusi mereka dalam
pengembangan dan penguatan sektor peradilan.
Menurutnya bahwa sektor peradilan harus diletakan sebagai sebuah proyek kolektif dan proses
ini harus menjadi bagian dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Publik dan komunitas Timor
Leste, baik individu atau kelompok, lembaga-lembaga publik atau swasta, para pengamat,
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akademisi, praktisi dan masyarakat secara umum harus merasa dan menjadi pemilik dari sektor
peradilan itu sendiri.
JSMP menyadari bahwa upaya dan komitmen untuk mengembangkan dan memperkuat prinsip
Negara Hukum, lembaga dan sistem yudisial yang independen, pemisahan kekuasaan lembaga
Negara, promosi nilai-nilai hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan,
bukanlah menjadi satu-satunya tanggung jawab dan atau hanya mengandalkan kapasitas satu
atau beberapa institusi saja. Namun upaya dan komitmen ini harus menjadi atau bagian dari
semua tanggungjawab komponen masyarakat secara keseluruhan.
JSMP meyakini bahwa dengan kerjasama dan kemauan politik dari semua pihak yang bekerja di
sektor peradilan dan publik secara umum, akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan di
sektor peradilan. Oleh karena itu, JSMP tetap mendorong semua pihak untuk bekerja dalam
semangat kolektif untuk membangun dan memperkuat sektor peradilan.
Dengan senang hati JSMP menyampaikan terima kasih kepada semua organisasi donor baik
donor aktual maupun donor sebelumnya yang telah memberikan dukungan kepada JSMP
sehingga memungkinkan JSMP untuk melanjutkan pekerjaan yang sering kali kontraversial dan
sensetif. Dengan bantuan dan dukungan dari anda sekalian, JSMP mampu bertahan hingga hari
ini merayakan ulang tahunnya yang ke X dan melanjutkan peranannya untuk menjamin keadilan
bagi semua orang.
Pada kesempatan ini juga atas nama seluruh staff JSMP, kami mengundang semua mantan staff
JSMP untuk terus mendukung JSMP, menurut waktu dan kesempatan yang tersedia untuk
memperkuat dan terus meningkatkan produktifitas yang telah dicapai JSMP selama ini.
Selain itu, melalui kesempatan ini, untuk JSMP ingin berterima kasih dan memberikan apresiasi
yang dalam kepada para aktor yudisial2 yang selama ini melakukan semua upaya yang tersedia
untuk menjamin keadilan bagi para pencari keadilan. JSMP terus mendorong semua pihak, baik
bertindak atas nama individu atau atas nama institusinya, walaupun melewati berbagai macam
tantangan, akan tetapi tetap mendedikasikan diri mereka untuk memenuhi kewajiban mereka
untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan Konstitusi.
Lebih lanjut, JSMP ingin memberikan penghargaannya kepada semua media, baik media massa
dan elektronik atas kontribusinya untuk memperkuat sektor peradilan dan memasyarakatkan
suara JSMP hingga ke masyarakat umum.
Mengingat bahwa sektor peradilan masih menghadapi berbagai macam tantangan, oleh karena
itu JSMP meminta kepada organisasi atau para lembaga penyedia dana (donor), yang selama ini
telah memberikan kontribusinya untuk memperkuat sektor peradilan untuk terus mendukung
JSMP. Karena membantu JSMP, berarti mendukung program kerja untuk memastikan keadilan
bagi semua orang.
JSMP berjanji bahwa di Tahun 2011 ke depan atau paling tidak selama periode mandat kedua
ini, JSMP akan memobilisir dukungan publik untuk memperkuat sektor peradilan melalui
pertemuan atau kunjungan dan membuka komunikasi baru dengan autoritas terkait, masyarakat
sipil lainnya dan pihak gereja serta komunitas berbasis agama lainnya dan semua pihak yang
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memiliki atau menjadi bagian dari sektor peradilan dan meyakinkan mereka bahwa sektor
peradilan yang kuat akan menjadi kunci kesuksesan bagi konsep pembagunan nasional secara
keseluruhan.
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