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Perayaan Ulang Tahun XVII JSMP: 
 

JSMP Meluncurkan Laporan Sektor Keadilan Tahunan dan Sektor Legislatif 
2017 - 2017 Laporan Kelembagaan JSMP dan Mengumumkan Hasil Kompetisi 

untuk Menulis Berita Sensitif Gender 
 
Perayaan ulang tahun ke 17 JSMP, yang jatuh pada 28 April, akan berlangsung pada 
tanggal 27 April 2018, dan akan disertai dengan peluncuran Laporan Menonton 
Parlementer 2017 (POP), dan Laporan Institusi JSMP 2017. Selain itu akan 
diumumkan, hasil kompetisi untuk menulis berita hukum bersensitif gender.  
 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, JSMP memiliki tradisi institusional untuk 
memperingati ulang tahun JSMP dengan peluncuran laporan pemantauan 
rutin/regular mengenai perkembangan dan tantangan penting di sektor peradilan 
dan legislatif bagi masyarakat Timor-Leste sebagai upaya untuk berkontribusi pada 
pengembangan  kedua sektor penting ini. 
 
"Perayaan ulang tahun tahun ini sedikit berbeda karena disertakan kompetisi untuk 
menulis berita hukum bersensitif gender yang melibatkan wartawan dari media 
cetak dan online," kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP. 
 
Kompetisi penulisan berita bersensitif gender adalah kolaborasi antara JSMP, 
Sekretariat Negara untuk Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dan Dewan Pers. 
Kompetisi ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan pengetahuan jurnalis 
tentang bagaimana menulis dan menerbitkan berita yang peka gender dan 
penggunaan bahasa yang cenderung untuk lebih memperkuat budaya kekerasan 
terhadap perempuan. 
 
JSMP mengamati bahwa banyak judul berita yang menggunakan bahasa yang 
mencerminkan 'bias gender' dan penuh diskriminasi terhadap perempuan dan anak 
perempuan. Kompetisi ini berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran 
publik untuk memberantas kekerasan berbasis gender di Timor-Leste. 
 
Selain itu, laporan-laporan ini memuat diskusi dan pengamatan JSMP tentang 
kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi di sektor peradilan termasuk 
proses terhadap kasus-kasus melalui pengadilan dan proses legislatif di Parlemen 
Nasional serta peristiwa penting lainnya yang dicatat oleh JSMP selama tahun 2017. 
 



Ikhtisar Laporan Sektor Keadilan membahas mengenai fakta-fakta tentang 
kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi di sektor peradilan, statistik 
kasus yang diadili di pengadilan distrik dan Pengadilan Banding selama 2017. 
Secara khusus, laporan ini membahas kasus-kasus yang diputuskan dalam 
pengadilan, seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, 
kejahatan yang melibatkan pegawai negeri  dan kejahatan umum lainnya yang 
dibawa ke pengadilan. 
 
Laporan Pemantaun Parlemen memberikan informasi yang dihimpun oleh JSMP 
melalui pemantauan Parlemen Nasional selama 2017, khususnya, pengamatan kritis 
terhadap situasi politik setelah pemilihan parlemen 2017. Sesi legislatif ini terputus 
karena kebuntuan politik di Parlemen Nasional yang berdampak serius pada 
berfungsinya Parlemen Nasional, dan khususnya Badan Legislatif IV. 
 
Sementara itu, Laporan Kelembagaan 2017 JSMP memberikan ringkasan kegiatan 
JSMP yang dilakukan sepanjang tahun 2017 termasuk kerja sama institusiona 
dengan institusi-institusi dan jaringan nasional dan internasional. Laporan ini juga 
menguraikan dukungan pendanaan yang diterima JSMP dari para donor sebagai 
upaya untuk memberikan legitimasi dan akuntabilitas publik. 
 
JSMP berharap bahwa fakta-fakta yang dibahas dalam laporan-laporan ini dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum dan khususnya 
kepada badan-badan dan lembaga Negara yang relevan. Secara khusus, laporan ini 
berfungsi sebagai referensi untuk berkontribusi secara langsung dan tidak langsung 
terhadap peningkatan fungsi sistem peradilan formal dan sistem legislatif saat ini 
dan di masa depan. 
 
Laporan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi yang relevan dan terkait yang 
ditujukan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga yang kompeten dan relevan 
untuk pertimbangan mereka. 
 
Saya ingin mengambil kesempatan ini, untuk atas nama JSMP menyampaikan 
penghargaan yang mendalam dari kami kepada semua lembaga-lembaga terkait, 
terutama para donor seperti Pemerintah Australia (DFAT), The Asia Foundation 
(TAF), Pemerintahan Konstitusional Timor-Leste ke-VII, melalui Dana untuk 
Masyarakat Sipil, Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta, Kedutaan Besar Kanada di 
Jakarta, dan HIVOS di Jakarta. 
 
JSMP juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada lembaga-
lembaga utama di sektor peradilan dan sektor legislatif seperti pengadilan, 
Parlemen Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Kantor Pembela Umum, dan pejabat 
peradilan yang telah bekerjasama dan berkontribusi untuk menghasilkan laporan 
ini.  
 
Kami berharap bahwa dengan komitmen yang kuat untuk bekerjasama secara 
institusional  yang lebih kuat dalam beberapa tahun mendatang akan dapat 



mendukung dan memperkuat  Negara hukum dan demokrasi dan memastikan 
keadilan bagi semua. 
 
Laporan-laporan ini akan tersedia di situs web JSMP di: http://jsmp.naroman.tl 
setelah peluncuran di Tetum 
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi; 
 
 
 
Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl  
 


