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Masalah pengawasan dan perubahan atas Undang–Undang Tunjangan Hari 

Tua menjadi keprihatinan  masyarakat selama pelatihan mengenai demokrasi 
dan proses legislatif diDesa Nipane – Oe Cusse  

Pada 12 September 2013, Unit Pemantauan Parlemen (Parliament Watch Project-PWP- JSMP kembali 
melakukan pelatihan bagi masyarakat di Desa Nipane, Sub – distrik Pante Makasar, Distrik Oe-Cusse. 
Pelatihan ini membahas  mengenai hala-hal terkait demokrasi, proses pembuatan undang – undang dan 
peran dari  lembaga-lembaga kedaulatan negara. .  

Total peserta pelatihan  berjumlah 30 orang yang terdiri dari perempuan 5 orang dan laki – laki sebanyak 
25 orang. Para peserta  tersebut berasal dari struktur desa, perwakilan kelompok perempuan, pelajar, 
pemuda/i termasuk juga beberapa orang perwakilan angggota  masyarakat.   

“Pelatihan ini sebagai   kegiatan lanjutan  JSMP, yang dimasudkan untuk  meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai demokrasi, proses pembuatan undang – undang termasuk memberikan informasi 
umum mengenai peranan dan hubungan antara para  lembaga kedaulatan Negara Timor Leste,” kata 
Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio. 

Kepala Desa Nipane, Anselmo Colo, atas nama masyarakat setempat, dalam sambutannya sangat 
berterima kasih kepada JSMP karena dapat memberikan informasi penting di desa mereka, sehinga dapat 
menambah pengetahuan masyarakat mengenai peran dari semua lembaga-lembaga negara yang ada di 
Timor Leste.  

Pelatihan ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta  dan mereka  meminta kepada 
JSMP untuk dapat menyampaikan tuntutan mereka kepada  Parlemen Nasional (PN). Mereka meminta 
kepada para anggota parlament untuk melakukan pengawasan/peninjauan hingga  ke tingkat dusun dan 
desa sehingga dapat mengetahui hambatan dan tantangan yang mereka hadapi dalam keseharian mereka,  
termasuk menuntut pada parlemen untuk secepatnya melakukan perubahan atas Undang – Undang 
Tunjangan Hari Tua sesuai dengan janji yang telah mereka ucapkan selama melakukan kampanye partai 
politik menjelang pemilihan umum.  

Pelatihan ini berakhir dengan membagikan manual pelatihan kepada para peserta untuk didistribusikan 
lebih lanjut kepada masyarakat lainnya yang tidak mengikuti pelatihan tersebut. JSMP juga 
menginformasikan kepada para peserta bahwa pada 10 Oktober 2013 JSMP akan mengoranisir sebuah 
seminar nasional di Dili dan akan mengundang  perwakilan mereka  untuk dapat bertemu dengan para 
anggota parlemen.  

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langsung: 



Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif  JSMP 
Alamat  e-mail: luis@jsmp.minihub.org  
info@jsmp.minihub.org  
Telefone: 3323883  |  77295795 
Website: www.jsmp.tl  
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp  
Twitter: @JSMPtl 
 


