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Pengadilan memasuki masa liburan tahunan selama satu bulan  

 
Semua pengadilan di Timor-Leste, memasuki liburan tahunan selama satu bulan terhitung dari 
tanggal 15 Desember 2013 hingga 15 Januari 2014.  
 
Selama masa tersebut, setiap pengadilan akan memberhentikan/menangguhkan semua kegiatan 
persidangan, kecuali untuk kasus mendesak/penting seperti persidangan kasus cepat, 
pemeriksaan pra-peradilan, atau kasus-kasus yang harus dilanjutkan prosesnya karena tuntutan 
prosedural menurut hukum agar tidak kehilangan keefektifannya. 
 
Proses atas kasus-kasus mendesak tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pembagian kerja 
secara bergilir yang dikelola secara langsung oleh masing-masing pengadilan.  
 
Berdasarkan pada Undang-Undang No.20/2012 mengenai Penangguhan dan Liburan  
menentukan bahwa setiap tahun kegiatan pengadilan ditangguhkan dari 15 Desember -15 
Januari, selama masa Paskah dan dari tanggal 1 hingg 15 Agustus (Pasal 1).  
 
“Ini praktek dan kebiasan tahunan yang dilakukan setiap tahunnya dan JSMP berharap bahwa 
dengan liburan tersebut dapat memberikan ruang dan waktu yang memadai kepada para 
penegak hukum dan pengacara umum untuk memulihkan energi yang selama ini mereka abdikan 
untuk memastikan keadilan bagi semua,” kata Direktur Ezekutif JSMP, Luis de Oliveira 
Sampaio. 
 
Peran dan fungsi para aktor peradilan sangatlah krusial  untuk memastikan sektor-sektor publik 
lain berfungsi sesuai kepentingan dan harapan publik. Oleh karena itu, para aktor peradilan 
pantas mendapatkan penghargaan melalui penyedian kondisi yang layak termasuk liburan 
tahunan dan kondisi-kondisi lainnya.  
 
JSMP berharap bahwa setelah menikmati liburan tahunan mereka, para aktor peradilan, baik 
hakim, jaksa dan pengacara umum termasuk para panitera pengadilan akan mengambil-alih 
peran mereka dengan semangat dan energi baru untuk terus menjalankan fungsi mereka sesuai 
tanggungjawab instituisional mereka menurut hukum. 
 



Melalui kesempatan ini, JSMP ingin menyampaikan terimah kasih dan penghargaan atas kerja 
sama selama tahun 2013 dan berharap bahwa semangat kerjamasa seperti ini akan terus 
diperkuat lagi di masa-masa yang akan datang untuk memastikan keadilan bagi semua orang.  
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
E-mail: luis@jsmp.minihub.org 
info@jsmp.minihub.org 
Telefone:3323883 | 77295795 
Website: www.jsmp.tl 
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp 
Twitter: @JSMPtl 
 


