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Menteri Kehakiman merekomendasikan JSMP untuk terus
melakukan pemantauan di Pengadilan dan Parlemen Nasional
Menteri Kehakiman Dr. Deonisio Babo, meminta kepada JSMP untuk terus melakukan
pemantauan di pengadilan dan Parlemen Nasional. Rekomendasi ini disampaikan kepada JSMP
ketika JSMP mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beliau pada tanggal 27 Agustus
2012 di Kantor Kementerian Kehakiman Dili.
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah tim JSMP yang terdiri dari Direktur JSMP, Kordinator
LRU, Kordinator WJU, Program Manager VSS dan Petugas Media JSMP. Di pihak lain, selain
Menteri Kehakiman sendiri, hadir juga Direktur Nasional untuk Bidang Hak Asasi Manusia dan
Kewarganegaraan, Celito Cardoso,SH.
“Pertemuan ini merupakan sebuah tahap hubungan awal antara JSMP dengan Kementerian
Kehakiman untuk memperkuat hubungan institusional di masa mendatang”, demikian dikatakan
oleh Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.
Dalam pertemuan tersebut, JSMP menyampaikan beberapa keprihatinan yang dicatat oleh JSMP
selama melakukan kegiatan pemantauan di beberapa pengadilan. Keprihatinan tersebut termasuk
persoalan penerjemahan, peranan Pembela Umum, persoalan penyebar-luasan informasi bagi
publik, akses ke pengadilan dan perubahan pertama atas Undang-Undang Kepengacaraan dan
Pelatihan untuk pengacara privat dan akses publik terhadap jadwal dan agenda persidangan di
Pengadilan Tinggi.
Menjawab keprihatinan-keprinhatinan tersebut, dalam intervensinya Menteri Kehakiman
mejelaskan bahwa Pemerintahan Konstitusional V memiliki 3 prinsip filosofi dalam
pemerintahan ke depan, yakni : “Melanjutkan, “Memperkuat,” dan “Memperbaiki”. Oleh karena
itu, selaku Menteri Kehakiman, pihaknya, telah melakukan pertemuan dengan semua direktur di
semua departemen Kementerian Kehakiman untuk meninjau kembali produk undang-undang
yang masih dalam proses, seperti Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Pertanahan
dan Hak Milik merupakan prioritas bagi Kementerian Kehakiman pada Pemerintahan

Konstitusional V. Selain itu, beliau melanjutkan bahwa, saat ini kementeriannya tengah
disibukan dengan Peninjaun Kembali Anggaran Belanja Negara untuk beberapa bulan ke depan.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, ia meminta kepada JSMP untuk terus berkomitmen
dalam melakukan pemantauan di Pengadilan dan Parlemen terutama mendorong departemen
terkait di kementeriannya untuk memperkuat kerja sama dengan JSMP di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telepon: 3323883/77295795

