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STRATEGIC PLANNING KEMENTERIAN KEHAKIMAN: SATU 

LANGKAH KE DEPAN DALAM MEMBANGUN SEKTOR PERADILAN  
 
 

SP (Strategy Planning) Kementerian Kehakiman yang digelar selama 
dua hari yakni pada tanggal 16-17-04-2009, di Aula Kementerian Luar 
Negeri bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan krusial 
dalam sistema peradilan formal dan merancang sebuah visi sistem 
peradilan formal Timor Leste untuk 10 tahun mendatang. SP tersebut 
menghasilkan beberapa poin penting yang diharap menjadi basis  
untuk membangun sebuah sistem peradilan yang kokoh dan dapat 
diakses oleh semua lapisan masyarakat, terlebih  pencari keadilan yang 
mayoritasnya adalah mayarakat yang tinggal di daerah rural.  
 
Persoalan-persoalan tematik yang diindentifikasi selama proses 
tersebut meliputi kendala substansial dan teknis. Kendala-kendala 
tersebut antara lain; produk hukum yang belum memadai untuk 
menjawab semua persoalan masyarakat, ketidakjelasan konsep 
mengenai politik hukum Timor Leste, keterbatasan sumberdaya 
manusia, keterbatasan infrastruktur hukum untuk menunjang akses 
masyarakat terhadap sistem peradilan formal, kesejahteraan para aktor 
hukum dan komposisi dan keterlibatan aktor hukum nasional dan 
internasional dalam prospek sebuah sistem hukum yang diidealkan ke 
depan. Sementara persoalan teknis  yang tetap menjadi keprihatinan 
nasional adalah masalah penggunaan bahasa portugis sebagai sarana 
interaksi dalam sistem peradilan, manajemen administrasi peradilan, 
keterbatasan konsep pemamfaat dan pengalokasian sumberdaya yang 
tersedia dan dukungan logistik lainnya untuk sebuah kelaziman dalam 
praktek hukum yang seharusnya tersedia.  
 
Walaupun terdapat pro-kontra mengenai isu-isu tertentu, namun perlu 
digarisbawahi bahwa ini adalah sebuah langkah positif dan produktif 
untuk memberikan ruang cukup kepada semua komponen bangsa 
untuk memberikan kontribusinya dalam mencarikan sebuah format 
atau kerangka hukum yang ideal untuk diterapkan di Timor Leste. 
 



Untuk itu, JSMP menyambut baik upaya  ini dan memberikan selamat 
kepada Kementerian Kehakiman yang telah berusaha untuk merancang 
SP ini, terlebih melibatkan dan memperoleh masukan dan saran semua 
komponen yang bekerja di sektor judisial.  
 
JSMP berharap bahwa keterbukaan  Kementerian Kehakiman  untuk 
bekerja sama dengan semua kalangan, terlebih masyarakat madani 
perlu diteruskan sehingga visi dari sistem peradilan yang dirumuskan 
dalam perencanaan strategis ini dapat merefleksikan realitas, 
pengalaman praktiku dan semangat dari masyarakat Timor Leste 
sendiri.   
 
Selain itu, JSMP berharap bahwa Rencana Strategis yang telah 
dirumuskan itu perlu direvisi setiap tahun untuk melihat sejauh mana 
hasil dari rencana yang telah dirumuskan. 
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