
 

 

 

     JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL 

Siaran Pers 

Periode :  April 2012 

Edisi : 24 April 2012 

JSMP melaksanakan workshop mengenai tugas Parlemen di Desa 
Ililai Sub Distrik Lautem, Distrik Lautem 

 
Judisial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Sub Unit Program Pemantauan 
Parlemen (POP) pada hari kamis tanggal 12 April 2012 lalu, melakukan  workshop dan 
melakukan diseminasi  informasi mengenai tugas Parlemen Nasional di Desa Ililai Sub Distrik 
Lautem, Distrik Lautem. Aktivitas ini termasuk juga melakukan distribusi atas semua publikasi 
JSMP misalnya bulletin dan siaran pers dari POP pada komunitas di Desa tersebut. Partisipan 
yang turut berpartisipasi dalam  workshop ini dengan total laki-laki sekitar 9 orang dan 
perempuan 21 orang dan total dari partisipan berjumlah sekitar 30 orang.  
 
Luis de Oliveira Sampaio Direktur JSMP mengatakan bahwa, aktivitas ini merupakan komitmen 
institusional untuk terus menambah dan meningkatkan pengetahuan  serta kapasitas dari 
masyarakat di daerah terpencil mengenai proses legislatif, sehingga dapat mengetahui secara 
mendalam tugas dari para representatif mereka di Parlemen Nasional.  
 
JSMP percaya bahwa aktivitas semacam ini adalah sangat penting dan perlu untuk ditingkatkan 
secara kontinyu guna melakukan diseminasi  informasi mengenai tugas parlemen secara dekat ke 
setiap daerah terpencil dan tugas konstitusional dari semua badan yang berwewenang. Kenyataan 
ini dapat kita pantau dalam kampanye presiden pertama dan kedua. Banyak masyarakat 
mengajukan keprihatinan mereka dan harapan yang lebih besar pada presiden selama kampanye 
dan hasil dari pemilihan umum.  
 
Dari aktivitas  workshop dan diseminasi  informasi ini, komunitas Desa Ililai merasa sangat 
senang dengan kehadiran JSMP karena dapat melakukan diseminasi  informasi semacam ini 
sampai di daerah terpencil. Selain itu komunitas di daerah tersebut juga menggunakan 
kesempatan tersebut dengan menyampaikan pendapat mereka pada JSMP agar dapat 
menyampaikan pada Parlemen Nasional sebagai berikut: 
 



 Meminta pada Parlemen Nasional untuk meniadakan Undang – Undang Pensiun agar 
tidak memberikan manfaat begitu saja pada eks pejabat negara ketika selesai mandatnya. 
 

 Meminta pada anggota Parlemen Nasional, untuk melakukan fiskalisasi sampai pada 
daerah terpencil, guna melihat secara langsung keadaan hidup yang serba susah dari 
masyarakat dan kebutuhan masyarakat. 
 

 Meminta pada anggota Parlemen Nasional dan semua anggota pemerintah yang telah 
memberikan janji-janji untuk merealisasikan janji – janji tersebut.  
 
 

Berdasarkan pada pemantauan JSMP selama aktivitas tersebut, semua anggota komunitas 
tersebut semuanya memiliki tuntutan yang sama, terlebih mereka meminta untuk semua anggota 
parlemen untuk lebih dekat dengan masyarakat di daerah terpencil guna dapat mendengarkan 
aspirasi dari masyarakat dan melihat kehidupan mereka. .    
 
JSMP berharapk bahwa, dari semua rekomendasi atau tuntutan yang disampaikan oleh para 
partisipan dalam workshop dan diseminasi informasi di Desa Ililai, Distrik Lautem dapat 
memberikan semangat pada para anggota parlemen, untuk melakukan tugas mereka dengan 
kualitas yang tinggi sehingga dapat membuat undang-undang yang benar-benar merefleksikan 
kehidupan masyarakat Timor Leste. 
 
Untuk informasi selanjutnya hubungi: 
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
Landline: 3323883 


