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JSMP mengorganisir pelatihan mengenai keadilan untuk semua di Desa
Costa Distrik Oe-Cusse
Pada 14 September 2013, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit Peneliti
Hukum (Legal Research Unit-LRU) dan Unit Hubungan Masyarakat ( Outreach Unit)
memberikan pelatihan di Desa Costa Distrik Oe-Cusse dengan tujuan untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai sistema hukum formal di Timor Leste.
Peserta pelatihan ini terdiri dari struktur desa termasuk kepala dusun (kampung), para pemuka
adat, perwakilan perempuan dan perwakilan dari pemuda/i. Para peserta tersebut berjumlah 30
orang, yang meliputi laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan 11 orang.
Materi yang disampaikan selama pelatihan meliputi upaya mempromosikan keadilan bagi
semua orang dari perspektif hak asasi manusia, hukum formal yang berlaku di Timor Leste,
bentuk-bentuk tidank pidana sesuai dengan hukum positif dan bagaimana mengakses sistema
peradilan formal ketika berstatus sebagai terdakwa atau korban dari suatu tindak pidana.
“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan para otoritas lokal di tingkat desa
dan elemen-elemen pentingnya lainnya seperti kelompok pemuda mengenai proses hukum
terhadap kasus-kasus kekerasan berbasiskan jender sesuai dengan sistem hukum Timor Leste dan
bagaimana melibatkan mereka dalam kerangka pemikiran untuk meningkatkan keadilan untuk
semua orang” kata Direktur JSMP, Luis de Oliveria Sampaio.
Kepala Desa Costa Aleixo Abi, dalam sambutan dan penutupan pelatihan mengatakan bahwa
pihaknya sangat menyambut baik program pelatihan ini. Selain itu beliau juga memberikan
banyak terima kasih kepada JSMP karena dapat melakukan pelatihan tersebut di tempat mereka
dan membagikan informasi hukum kepada masyarakat setempat. Pada saat yang sama, Ia pun
meminta pada JSMP untuk melanjutkan pelatihan sejenis di desa dan dusun lainnya karena
banyak masyarakat belum mengerti secara baik bagaimana dapat mengakses hukum formal.

Selama sesi pelatihan tersebut, JSMP memantau bahwa para peserta menunjukkan ketertarikan
yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif baik melalui mengajukan pertanyaan dan
menyampaikan pengalaman real mereka sehari-hari. .
Para peserta mengatakan bahwa pelatihan semacam ini baru pertama kali mereka terima. Oleh
karena itu mereka sangat senang dan menyampaikan apresiasi terhadap JSMP karena telah
menyediakan pelatihan tersebut dan membagikan informasi hukum penting lainnya.
Kegiatan pelatihan ini terealisasi karena atas dukungan dana dari UNDEF dan Kedutaan Finland.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi :
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail : luis@jsmp.minihub.org
Telephone : (+670) 3323882/729579
Face book : jsmp.timorleste
Twitter : jsmp.tl

