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Jaksa Agung menyampaikan laporan tahunan 
selama tahun 2013 ke Parlemen Nasinal  

  
Pada tanggal 1 April 2014, melalui sidang pleno Parlemen Nasional 
(PN), Jaksa Agung, Jose Ximenes mengajukan laporan tahunan 
mengenai kinerja kerja Kejaksaan selama tahun 2013 ke Parlemen 
Nasional.  
 
 Dalam laporannya menyebutkan bahwa selama tahun 2013, Kejaksaan 
Umum Timor Leste mampu menyelesaikan sebanyak 4.341 kasus dari 
total kasus 8.371 yang terdaftar di tingkat nasional atau kejaksaan 
secara keseluruhan. Laporan tersebut juga menyebutkan prioritas 
Kejakasaan Agung, untuk memberantas kasus-kasus korupsi dan 
narkotika.  
 
 “JSMP memuji upaya kejaksaan yang sanggup menyelesaikan hampir 
dari separuh kasus yang selama ini tertunda, dan komitmen kejaksaan 
untuk memberikan prioritas atas kasus-kasus korupsi dan narkotika 
selama masa jabatannya,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur 
Eksekutif JSMP. 
  
Dalam laporannya, Jaksa Agung, menggarisbawahi agenda prioritas 
lainnya untuk meminimalisir kasus-kasus yang tertunda, berjuang 
untuk mewakali Negara jika diperlukan dan memperkuat hubungan 
kerjasama institusional baik di tingkat nasional maupun internasional.  
 
Walaupun menyambut baik agenda prioritas Kejaksaan Agung dalam 
rangka pemberantasan kasus-kasaun korupsi dan narkotika, namun 
JSMP mendorong Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya untuk 
memberikan prioritas terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender, 



terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dan kasus 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena JSMP 
mengungkap bahwa hampir di semua pengadilan distrik masih 
didominasi oleh kasus-kasus kekerasan berbasis gender ketimbang 
kasus-kasus lainnya.  
  
JSMP mengamati bahwa selama penyampaian laprorannya, para 
anggota parlemen terlihat sangat menyambut baik laporan ini, namun 
mereka juga mempersoalkan penerapan hukuman penangguhan atas 
kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota eksekutif dan tidak ada 
sanksi administratif yang memadai yang digunakan pengadilan untu 
menonaktifkan para koruptor dari jabatannya.  
  
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 
  
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
info@jsmp.minihub.org 
Telefone: 3323883  |  77295795 
  

 


