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JSMP  mengucapkan selamat kepada perempuan Timor Leste yang merayakan Hari 
Perempuan Nasional  

Setiap tanggal 3 November setiap tahun, dirayakan sebagai Hari Raya Nasional untuk 
Perempuan Timor Leste. Hari tersebut merupakan hari yang penting bagi komunitas 
perempuan di Negara Timor Leste, karena menempatkan tanggal 3 November sebagai Hari 
Nasional. Komitmen ini menunjukan bahwa Pemeritah Timor Leste, mengakui pentingnya 
kontribusi, peranan dan keterlibatan perempuan dalam konteks pencapaian pembebasan 
dan pembangunan nasional.  

Walaupun demikian, selama pengalaman pemantaun JSMP di semua tingkat pengadilan 
distrik, antara lain; Dili, Baucau Suai dan Oecusse, JSMP menemukan bahwa, mayoritas 
kasus yang terdaftar dan disidangkan di pengadilan masih tetap didominasi oleh kasus 
yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.  

Kasus-kasus ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap 
anak peremupuan di bawah umur dan dewasa, pelecehan seksual, penelantaran dan kasus-
kasus kejahatan lainnya yang pada gilirannya nanti akan membebani  tanggung jawab 
negara di masa mendatang. Lebih parahnya lagi para perempuan terus menghadapi 
tantangan besar dan kompleks karena beberapa ketentuan prosedural-teknis masih 
diiterpretasikan dengan cara dan pemahaman yang tidak sensetif dan proporsional dalam 
praktik.  Secara khusus dalam Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), masih terus menjadi tantangan struktural terbesar bagi para korban kekerasan 
dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan atas kasus mereka.  

Walaupun JSMP merasa senang karena Pengadilan Tingigi telah mengeluarkan sebuah 
putusan mengenai konflik interpresi atas Pasal 125 KUHAP, namun JSMP tetap mendorong 
Pengadilan Tinggi untuk melakukan sosialisasi secara luas dan mengintegrasikan putusan 
tersebut ke dalam semua praktek di semua pengadilan dan para aktor peradilan 
diwajibkan untuk  memiliki pemahaman interpretasi yang seragam mengenai pasal ini.  



Direktur Eksekutif JSMP,, Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa ”JMSP mengucapkan 
selamat kepada semua perempuan Timor Leste dan semua kalangan masyarakat yang 
menjadi bagian dari gerakan pembebasan kekerasan terhadap perempuan yang merayakan 
Hari Perempuan Nasional ini, dan mengundang semua pihak untuk mereflesikan kembali apa 
yang telah dilakukan, dan apa yang perlu diperkuat di masa mendatang untuk memutuskan 
rantai kekerasan trhadap perempuan.  

JSMP berharap melalui perayaan Hari Perempuan Nasional ini, memungkinkan semua 
kalangan untuk terus bergiat dan bekerja keras untuk memperkuat kerjasama dan 
solidaritas institusional untuk memastikan semua orang, baik itu perempuan dan laki-laki 
memiliki pilihan, kesempatan dan hak yang sama untuk bebas dari segala bentuk 
kekerasan terhadap diri mereka, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terus 
menggerogoti hak-hak dan kekebasan asasi perempuan Timor Leste sebagai ciptaan yang 
paling bermatabat di dunia ini.   

JSMP menyadari bahwa walaupun para perempuan, terutama mereka yang berdomisili di 
wilayah terpencil, masih berjuang untuk menghadapi berbagai macam tantangan 
struktural untuk mempertahankan hak-hak konstitusional mereka, karena pengaruh dari 
praktek kebiasaan lokal yang sering kali berlaku diskriminatif dan tidak menempatkan 
perempuan sebagai manusia  yang memiliki hak, kewajiban dan derajat yang sama sebagai 
manusia.  Walaupun demikian, JSMP mendorong semua orang untuk tidak kehilangan 
semangat  untuk tetap berjuang melawan segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan 
tindakan-tindakan lain yang menghambat dan menggerogoti hak dan kepentingan 
perempuan.  

JSMP mendesak  kepada para lembaga kedaulatan negara, terutama kepada pemerintah 
untuk  membangun sistem dan kebijakan yang memadai untuk menjamin para kelompok 
perempuan memperoleh perlidung secara memadai dan ruang yanga adil untuk mengklaim 
dan melindungi perempuan dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan.  

Untuk mendapat informasi lebih jelas:  

Luis de Oliveira Sampaio 

Direktur Eksekutif JSMP 

E-mail: luis@jsmp.minihub.org 

Landline: 3323883 

 

 

 


