JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers
Periode : Mei 2011
Edisi: 30 Mei 2011

JSMP mengadakan pelatihan kepada anggota Polisi Nasional Timor
Leste di Distrik Lautem
Pada tanggal 26 Mei 2011, JSMP melalui Unit Peneliti Hukum dan Unit Keadilan bagi Perempuan
mengadakan pelatihan kepada anggota Polisi Nasional Timor Leste di Kantor Kepolisian Distrik Lautem.
Materi pelatihan yang diberikan meliputi “ Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga,
Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.”
Pelatihan ini diikuti oleh anggota Polisi Nasional Timor Leste dari VPU, Investigasi dan Unit lain,
termasuk Komandan dari beberapa Sub Distrik di Distrik Lautem.
Direktur JSMP Luis Sampaio mengatakan bahwa “pelatihan yang dilakukan sebagai lanjutan dari
pelatihan yang telah dilakukan oleh JSMP pada beberapa tahun sebelumnya untuk menyebarkan
informasi hukum yang relevan, memperkuat pemahaman hukum para anggota Polisi yang selain
melakukan tugas pengamanan, mereka juga mengambil bagian dalam membantu Kejaksaan dalam aspek
investigasi kriminal ”.
Pada bagian lain, Wakil Komandan PNTL Distrik Lautem dalam sambutannya bahwa “ Komandan
PNTL Distrik Lautem berterima kasih kepada JSMP yang telah menfasilitasi pelatihan kepada anggota
Polisi, terlebih mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah berlaku
sejak tahun lalu”.
Selama pelatihan tersebut, JSMP melihat bahwa peserta pelatihan sangat antusias dalam mendengarkan
materi yang disampaikan oleh fasilitator, dan aktif dalam sesi diskusi, terlebih mengenai materi UndangUndang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena dianggap sebagai materi baru dan mereka sangat
membutuhkan untuk mengetahui materi ini.
Pada bagian lain, peserta juga merekomendasikan kepada JSMP untuk terus melakukan kegiatan serupa,
terlebih kepada anggota Polisi di Sub Distrik karena mereka juga membutuhkan pelatihan terhadap materi
yang relevan, terutama undang-undang yang berkaitan dengan tugas mereka.
Pelatihan ini terealisir atas dukungan keuangan dari The Royal Norwegian Embassy dan Justice Facility.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubunggi:
Luis de Oliveria Sampaio
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Telpon: +670 3323883

