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Perayaaan Ulang Tahun JSMP untuk yang XIV: meluncurkan laporan
Tahunan Tinjauan Umum Sektor Peradilan, Laporan Pemantaun Parlamen
dan Laporan Institusional JSMP 2014
Pada tanggal 30 April 2015, JSMP akan meluncurkan dua laporan penting mengenai tinjauan
umum terhadap sektor peradilan 2014, laporan pemantaun Parlamen bersama dengan laporan
tahunan institusional JSMP 2014, dan pada saat yang sama merayakan ulang-tahun JSMP untuk
yang XIV yang jatuh pada setiap tanggal 28 Abril.
JSMP dengan sangat senang menyampaikan kepada publik kedua laporan penting ini. Laporan
ini terdiri dari analisa JSMP mengenai kemajuan dan tantangan dalam sektor peradilan termasuk
proses kasus di pengadilan dan proses legislatif di Parlamen Nasional dan kejadian-kejadian
penting yang dipantau JSMP selama tahun 2014.
“Seperti sebuah tradisi institusional JSMP, setiap tahun menghadirkan ke publik Timor-Leste
mengenai kemajuan dan tantangan yang dicapai dan dihadapi oleh sektor peradilan kita dan
mengembangkan rekomendasi-rekomendasi kepada institusi-institusi berkompeten untuk
memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan, demokrasi dan pemerintahan yang bersih di
Timor-Leste. Selain itu, JSMP juga memaparkan kegiatan insitusional yang dilakukan selama
tahun 2014 sebagai pertanggunjawaban terhadap publik,” kata Luis de Oliveira Sampaio,
Direktur Eksekutif JSMP.
JSMP mengakui bahwa pada tahun 2014, sektor peradilan terus bekerja secara independen dan
mengadili kasus-kasus berkarakter korupsi termasuk yang melibatkan para pejabat Negara
walaupun pengadilan menghadapi tantangan berat. Tantangan ini termasuk ancaman terhadap
independensi yudisial melalui resolusi Parlamen dan Pemerintah yang memerintahkan untuk
mengeluarkan dengan segera hakim, jaksa dan penasihat internasional. Kejadian-kejadian ini
menunjukan tantangan serius dalam sektor peradilan pada tahun 2014 dan konsekuensinya akan
berlangsung hingga ke depan.
JSMP mengamati bahwa pada tahun 2014, pengadilan sangat produktif. Misalnya, Pengadilan
Distrik Dili mengadili 994 kasus pada tahun 2014, dibandingkan 808 kasus pada 2013,
Pengadilan Distrik Baucau mengadili 285 kasus dibandingkan 139 kasus pada tahun 2013 dan
Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili 259 dibandingkan 173 kasus pada tahun 2013 dan hanya
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Pengadilan Distrik Suai yang persidangan menurun pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun
2013.
Selain itu, pengadilan keliling, terus berlangsung dengan volume yang terus bertambah dan
dijalankan secara regular setiap bulan di Pengadilan Baucau dan Suai. Walaupun demikian JSMP
juga mengidentifikasi hal-hal tertentu yang harus dibenahi di masa mendatang. Terutama
merekomendasikan ke pengadilan untuk memberikan prioritas kepada kasus yang frekuensinya
tinggi seperti kasus kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual terhadap anak, dan kekerasan
domestik.
JSMP juga mendorong pengadilan untuk menerapkan ganti rugi kepada korban kekerasan
berbasis gender sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan mereka.
Di pihak lain, JSMP volume kegiatan pemantauan JSMP sangat meningkat pada tahun 2014.
Pada periode ini, JSMP dapat memantau total 977 kasus yang terdiri dari 951 kasus pidana dan
26 kasus perdata, dibandingkan 496 kasus pada tahun 2013 yang terdiri dari 481 kasus pidana
dan 15 kasus perdata.
JSMP juga mencatat keprihatinan terkait alokasi anggaran untuk sektor peradilan pada tahun
yang bertambah dalam prosentasi kecil dibandingan 2013. JSMP terus mencatat bahwa masalah
bahasa Portugis, infrastruktur, intervensi ke dalam sektor peradilan sebagai tatangan terbesar
dalam fungsi sistem peradilan.

Pada tahun 2014, JSMP juga memantau proses legislative di Parlamen Nasional dan
mengungkap bahwa terdapat beberapa usulan rancangan undang-undang yang tertunda pada
tahun-tahun sebelumya, masih belum diagendakan kembali untuk dibahas dan disahkan seperti
rancangan UU Anti Korupsi, UU Lembaga Memorisasi Publik, UU Reparasi, dll. Dalam laporan
ini, JSMP juga melakukan analisa terhadap rancangan undang-undang yang masih tertunda
tersebut.
JSMP berharap bahwa laporan tinjauan umum sektor peradilan 2014 ini dapat menyediakan
informasi bermanfaat bagi public secara umum dan secara khusus terhadap lembaga dan
institusi-institusi Negara terkait agar dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung
terhadap fungsi sistem peradilan formal. Dengan demikian, dalam laporan ini, selain menyajikan
hasil pemantaun dan analisa, JSMP juga menyampaikan beberapa rekomendasi penting yang
ditujukan langsung kepada badan dan lembaga-lembaga Negara berkompeten untuk
dipertimbangkan.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut beberapa diantaranya masih sama dengan rekomendasirekomendasi yang diterbitkan pada laporan tinjauan umum sektor peradilan 2013 karena belum
ada perubahan dalam sistem dan kinerja organ dan lembaga-lembaga tersebut. Laporan ini
tersedia dalam bahasa “Tetun” yang juga dapat diakses pada website JSMP: www.jsmp.tl; dan
versi bahasa Inggrisnya akan tersedia pada minggu-minggu yang akan datang.
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