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Mandat EU EOM  
Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa (EU EOM) telah 
berada di Timor-Leste untuk mengamati Pemilihan 
Umum Legislatif pada tanggal 7 Juli, setelah 
menerima undangan dari Pemerintah Republik 
Demokratik Timor-Leste. Mandat EU EOM adalah 
untuk melakukan penilaian yang adil dan 
komprehensif terhadap proses pemilihan umum dan 
bagaima penerapan hukum tersebut baik itu hukum 
Timor-Leste sendiri maupun perjanjian regional dan 
internasional serta hak dan kewajiban yang 
berkaitan dengan pemilihan umum yang demokratis.  
 

Tentang EU EOM di Timor-Leste 
EU EOM dipimpin oleh Ibu Fiona 
Hall, seorang Anggota Parlemen 
Eropa dari Inggris. Tim inti dari misi 
ini terdiri dari enam analis Pemilu 
yang tiba pada tanggal 26 Mei 
2012. Tim inti menganalisa 
masalah-masalah utama dalam 

bidang politik, pemilihan umum dan hukum. Pada 
tanggal 13 Juni, 28 pengamat pemilu jangka-
panjang akan disebar ke seluruh penjuru Timor-
Leste. Sebanyak 12 pengamat pemilu jangka-
pendek akan bergabung satu minggu sebelum 
hari pemilu. Mereka datang dari 25 negara 
anggota Uni Eropa, demikian juga dari Swiss dan 
Norwegia. Beberapa hari sebelum pemilu, 
terdapat delegasi yang terdiri dari para Anggota 
Parlemen Eropa akan bergabung dengan misi ini. 
Beberapa pengamat pemilu yang direkrut secara 
lokal oleh kedutaan-kedutaan negara anggota UE 
di Jakarta dan Dili, juga akan bergabung 
beberapa hari sebelum pemilu. Secara 
keseluruhan, ada sekitar 70 pengamat pemilu yang 
akan disebar ke 13 distrik untuk melakukan 
pengamatan pemilu pada tanggal 7 Juli 2012. Misi 
ini didukung juga oleh pakar-pakar logistik dan 
keamanan.  
 
Metodologi EU EOM 
EU EOM menggunakan metode pengamatan pemilu 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pengamat 
tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses 
pemilihan dan tidak mempunyai otoritas untuk 
merubah, meningkatkan atau memperbaiki 
kesalahan apapun atau mengajukan perubahan 
selama proses pemilu.  Para pengamat pemilu UE 
terikat oleh kode etik yang keras guna menjamin 
netralitas dan keadilan (tidak 
berpihak/imparsialitas)  
 
EU EOM menerbitkan temuannya  
EU EOM akan mengumpulkan dan melakukan 
verifikasi informasi yang terkait dengan proses 
pemilu, yang akan digunakan untuk mempersiapkan 
pernyataan awal mengenai hasil pantauan, yang 
akan di terbitkan dan diumumkan dalam sebuah 
jumpa pers di Dili dalam waktu 48 jam dari hari 
pemilu. Sebuah laporan akhir berisi rekomendasi 
untuk pemilu-pemilu di masa mendatang akan  
 

diterbitkan dalam jangka waktu dua bulan setelah proses 
pemilu berakhir. Misi-misi pengamatan pemilu didanai 
oleh Inisiatif Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi 
Manusia.  

 
EU EOM adalah Independen   
Misi ini beroperasi secara terpisah dari Delegasi Uni 
Eropa di Timor-Leste dan juga dari Institusi UE lainnya 
ataupun negara anggota UE manapun juga.  
 
Kriteria Penilaian EU EOM 

 Tingkat keadilan (tidak berpihak/imparsialitas)  
yang ditunjukkan oleh pihak Penyelenggara 
Pemilu  

 Tingkat kebebasan bagi semua parpol untuk 
berkumpul dan menyatakan pandangan mereka  

 Hak memilih universal dijamin bagi seluruh 
pemilih  

 Keadilan dalam pemberian akses terhadap 
sumber daya milik pemerintah selama proses 
pemilu  

 Tingkat akses parpol dan kandidat terhadap 
media  

 Hal-hal lain yang terkait demokrasi dalam 
pemilu (misalnya kekerasan dalam kampanye, 
penegakan dan kerangka hukum) 

 Pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara  
 

Apa saja diamati oleh EU EOM 
 Kerangka hukum dan pelaksanaannya  
 Pekerjaan dari pihak penyelenggara pemilu  
 Kegiatan kampanye  
 Peran institusi negara dan masyarakat sipil  
 Perilaku media  
 Pemilihan, penghitungan dan tabulasi suara  
 Lingkungan tempat pemilu dilaksanakan  

 
Tujuan-tujuan pengamatan pemilu  
 Untuk melakukan penilaian yang komprehensif 

terhadap proses pemilu  
 Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap proses pemilu  
 Untuk mecegah manipulasi  
 Untuk mengurangi ketegangan  
 Untuk memperkuat kehormatan terhadap hak-

hak asasi manusia  
 
Uni Eropa menempatkan Misi Pengamatan Pemilu di 
seluruh dunia untuk memberikan dukungan kepada 
kemajuan institusi dan prosedur demokrasi dari suatu 
negara dan untuk membantu negara-negara mitra dalam 
pencapaian tujuan-tujuan penyelenggaran pemilu sesuai 
dengan komitmen internasional, regional dan kewajiban 
konstitusional mereka.  
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Claudia Aranda, Press Officer and Media Analyst 

Tel: (+ 670) 7525362 
E-mail: claudia.aranda@eueom-timorleste.eu 

www.eueom.eu/timorleste2012 

Uni Eropa telah menempatkan Misi 
Pengamatan Pemilu Uni Eropa (EU EOM) di 

Timor-Leste untuk mengamati Pemilu 
Legislative pada tanggal 7 Juli 2012 

mailto:claudia.aranda@eueom-timorleste.eu�

