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JSMP menyerahkan usulan laporan mengenai Grasi kepada Kementerian 
Kehakiman   

Pada tanggal 8 Oktober 2010, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit 

Penelitian Hukum menyerahkan usulan kepada Kementerian Kehakiman mengenai Kewenangan 

Presiden atas pemberian grasi atau pengampunan dan pengurangan hukuman. Dalam  usulan ini 

JSMP mengajukan  ide dan perspektif JSMP mengenai bagaimana harus memberikan perhatian 

terhadap persoalan ini. Usulan laporan analisis ini berjudul “Kewenangan Presidensial atas 

Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman”.   

Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio menjelaskan bahwa dengan usulan ini JSMP ingin 
memberikan beberapa ide kepada pemerintah, terlebih Kementerian Kehakiman untuk 
merancang sebuah undang-undang mengenai kewenangan mengenai pemberian pengampunan 
oleh Presidensial. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa rancangan undang-undang mengenai 
pengampunan presidensial perlu ditentukan sebagai sebuah kriteria yang jelas dalam meksanakan 
kewenangan presidensial, dengan beberapa tindakan lain, yang adalah penting untuk menjamin 
bahwa sektor peradilan dapat terus berkembang dan memberikan keadilan bagi orang Timor 
Leste.   
 
Selain itu, Direktur juga menambahkan bahwa usulan yang ditawarkan kepada Kementerian 
Kehakiman adalah  merupakan salah satu cara untuk membantu Kementerian Kehakiman untuk 
merancang sebuah undang-undang mengenai pengampunan agar ketika Presiden Republik 
memberikan pengampunan kepada para tahanan harus didasarkan pada hukum yang ada.  
 
Di pihak lain, Menteri Kehakiman , Lucia Maria Brandão Lobato mengatakan bahwa  dari 
pihaknya merasa sangat senang dengan laporan yang diajukan  oleh JSMP kepada 
Kementeriannya, meskipun beliau menyadari  dengan jelas bahwa semua laporan, termasuk 
laporan dari JSMP selalu memberikan kritikannya, akan tetapi hal ini normal dalam sebuah 
Negara demokrasi. Selanjutnya, Ia  juga meminta kepada untuk tetap bekerjasama dengan JSMP 
di masa mendatang, agar JSMP juga dapat memberikan kontribusi untuk membuat rancangan 



undang-undang mengenai pengampunan itu sendiri. Menteri selalu siap dan sangat bersedia  
untuk  berbiacara di seminar mengenai persoalan pengampunan ini.  
 
JSMP mengeskan kembali bahwa JSMP selalu siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah, 
telebih Kementerian Kehakiman untuk membuat rancangan undang-undang tentang grasi atau 
pengampunan, akan tetapi JSMP tidak menjamin dalam waktu yang dekat, karena JSMP akan 
melihat  sumber daya internal yang dimiliki pada saat ini. Meskipun demikian, JSMP akan 
melihat usulan ini untuk bagaimana dapat terus bekerjasama untuk memberikan kontribusi JSMP 
terhadap pembangunan sistem yudisial di Timor Leste. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubunggi: 
Luis de Oliveria Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat  e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
Telpon: 3323883 
 
 


