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Perayaan ulang tahun JSMP yang ke XV:
Peluncuran laporan tahunan Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2015, Laporan
Pemantauan Parlemen 2015 dan Laporan Institusional JSMP 2015
Pada tanggal 29 April 2016, JSMP akan meluncurkan dua buah laporan tahun penting mengenai
peninjauan umum sektor peradilan 2015 dan laporan pemantauan Parlemen 2015 paralele dengan
laporan institusional JSMP 2015. Pada saat yang sama JSMP juga merayakan hari ulang
tahunnya yang ke XV yang jatuh pada tanggal 28 April.
Kedua laporan ini meliputi analisis JSMP mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi
sektor pengadilan termasuk proses kasus di pengadilan dan proses legislatif di Parlemen
Nasional dan peristiwa-peristiwa penting yang dipantau dan dicatat JSMP pada tahun 2015.
“Setiap tahun JSMP menyajikan laporan pemantauan JSMP kepada pembaca dan publik TimorLeste secara umum mengenai kemajuan dan tantangan yang dicapai dan dihadapi oleh institusi
kita. Laporan ini dihimpun berdasarkan hasil pemantauan reguler dan pendampingan intensif di
pengadilan dan Parlemen Nasional untuk menjamin bahwa institusi-institusi tersebut
menjalankan fungsi mereka secara kredibel dan dan dapat diandalkan,” kata Luis de Oliveira
Sampaio, Direktur Eksektutif JSMP.
Laporan peninjauan Umum Sektor Peradidlan membahas hal-hal yang berhubungan dengan
situasi sektor peradilan selama tahun 2015, kesetaraan gender, anak-anak dan sektor pengadilan
dan kasus-kasus korupsi yang disidangkan pada tahun 2015. Sementara laporan pemantauan
Parlemen mengupas mengenai perkembangan kebijakan dan perundang-undangan, produktifitas
parlemen, masalah-masalah klasik mengenai kehadiran dan disiplin waktu oleh anggota
Parlemen, baik di sidang pleno dan Komisi A.
Di pihak lain, laporan Institusional JSMP hanya menjelaskan mengenai kegiatan yang
diimplementasiakn selama 2015 sebagai bentuk justifikasi dan pertanggungjawaban terhadap
publik.
Pada tahun 2015, JSMP memantau kasus sebanyak 1.166. Kasus-kasus ini berasal dari
Pengadilan Distrik Dili berjumlah 482 kasus, Pengadilan Distrik Baucau sebanyak 211 kasus,
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Pengadilan Distrik Suai berjumlah 99 dan Pengadilan Distrik Oe-cusse berjumlah 136 kasus.
Selain itu, JSMP memantau 238 kasus melalui persidangan keliling yang digelar di Dili, Baucau
dan Suai).
Selama tahun 2015, JSMP juga mencatat kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berebasis
gender, berjumlah 564 kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan.
Laporan ini juga mengelaborasi kecenderungan putusan dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang mana mengantikan hukuman penjara dengan penangguhan hukuman penjara dan
hukuman denda, dan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak.
JSMP memantau 80 kasus yang melibatkan anak-anak dan mengamati bahwa pengadilan
mengalami kemajuan yang signifikan pada tahun 2015 sehubungan dengan kasus kekerasan
terhadap anak. Terutama pengadilan memberikan hukuman yang berat bagi para terdakwa sesuai
dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan, dan menghukum terdakwa untuk membayar
kompensasi bagi para korban. Sayangnya, JSMP juga menemukan bahwa pengadilan tidak
sentisitif terhadap kacakapan/kapasitas anak. Hal ini termasuk memberikan pertanyaan kepada
anak-anak dengan cara yang sulit bagi mereka untuk dipahami.
Di pihak lain, Parlemen Nasional selama 2015, mengesahkan 9 undang-undang dibandingan
dengan 4 undang-undang pada tahun 2014, dan mengesahkan 25 resolusi dibandingan dengan 16
resolusi yang disahkan pada tahun 2014. Banyak rancangan perundang-undangan yang masih
tertunda (pending) selama bertahun-tahun, termasuk Undang-Undang Anti Korupsi.
JSMP berharap bahwa fakta-fakta yang dibahas melalui laporan-laporan ini memberikan
informasi yang bermanfaat bagi publik secara umum dan khususnya institusi-institusi Negara
yang relevan dan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam
memperbaiki sistem peradilan formal dan legislatif pada saat ini dan di masa mendatang.
Laporan ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi penting yang ditujukan kepada institusiinstitusi yang berkompeten dan relevan agar dapat dipertimbangkan.
Laporan-lapoan tersebut dapat diakses melalui website JSMP www.jsmp.tl; setelah peluncuran
laporan.
Untuk informasi lebih lanjut silakang hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email : luis@jsmp.minihub.org

