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Ketua Pengadilan Tinggi meminta JSMP untuk memantu sektor peradilan  lebih baik lagi 
 

Pada tanggal 3 April 2014, team JSMP (Judicial System Monitoring Program) bertatap muka 
dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Yang Mulia Bapak Guilhermino da Silva, di ruang kerjanya.  
 
Pertemuan ini dengan agenda utama untuk mngucapkan selamat kepada Ketua Pengadilan 
Tinggi atas jabatan barunya, JSMP juga menggunakan kesempatan ini untuk membahas temuan-
temuan JSMP yang dihimpun dari hasil pemantaun pengaduan dari masyarakat. Ini termasuk 
usulan JSMP untuk mendirikan sebuah mekanisme komunikasi dan aksesbilitas publik untuk 
menjangkau kegiatan Pengadilan Tinggi, putusan banding di Pengadilan Tinggi dan mengenai 
proses/perkembangan kasus berjalan di Pengadilan Tinggi. Usulan ini, disampaikan karena 
JSMP menerima berbagai macam keluhan publik mengenai akses yang sangat terbatas terhadap 
Pengadilan Tinggi.   
 
  
“Pertemuan ini sangat penting bagi JSMP untuk memperkenalkan peranan JSMP, termasuk 
temuan-temuan JSMP dalam sektor peradilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan 
mendiskusikan kemungkinan kerjama dan dukungan untuk melibatkan  para hakim dalam 
kegiatan-kegiatan JSMP di masa mendatang,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur 
Eksekutif JSMP.    
 
Selama pertemuan tersebut, JSMP menekankan pentingnya kebijakan mengenai kelanjutan 
program pelatihan hukum di Pusat Pelatihan Yudisial dan kelanjutan program pelatihan kepada 
para pengacara pribadi, termasuk bagaimana menyediakan mekanisme yang memungkinkan para 
lulusan hukum bisa berkompetisi dan ambil bagian dalam pelatihan tersebut. 
 
Di lain pihak, menurut Ketua pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa tidak ada aturan hukum 
yang mewajibkan pengadilan untuk menyediakan secara regular akses publik terhadap statistik 
kasus dan dokumen-dokumen termasuk putusan-putusan pengadilan tinggi. Namun, apabila ada 
pihak tertentu atau institusi-institusi tertentu atau media yang berkepentingan, pengadilan kan 
menyediakan secara umum mengenai kasus-kasus tersebut secara umum. Sementara terkait 
keluhan mengenai hasil putusan banding yang sering kali tidak sampai ke para pihak, beliau 
menekankan bahwa itu seharusnya pekerjaan pengacara/pembela untuk berkomunikasi dengan 
klien mereka mengenai perkembagan sebuah kasus dan kemungkinan kesimpulan atas kasus 
yang mereka dampingi/wakili.  



 
Selain itu, mengenai pelatihan di pusat pelatihan yudiasial, pihaknya akan mendiskusikan dengan 
pihak Kementerian Kehakiman sebagai penanggungjawab program untuk dipertimbangkan.  
 
Ketua Pengadilan Tinggi juga meminta kepada JSMP untuk tetap memantau dan mengawal 
sektor peradilan sehingga dapat memperbaiki fungsi sistema peradilan dan meminta kepada 
pengadilan untuk berpartispasi dalam pelatihan jangka pendek yang diorganisir di pusat 
pelatihan yudisial.  
 
Pertemun ini ditutup dengan menyerahkan publikasi JSMP seperti; Laporan Tahunan Tinjaun 
Umum Sektor Peradilan 2012, Laporan Tahunan Tinjuan terhadap Sektor Legislatfi di Parlemen 
Nasional, dan laporan tematik mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga: Tiga Tahun Penerapan dan Tantangannya.  
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:  
 
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif  JSMP 
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
Landline: 3323883 


