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JSMP memberikan pelatihan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas St. Antonio
Manatuto: Pimpinan Sekolah Setempat menghargai kehadiran JSMP
Pada tanggal 09 Januari 2016, Judicial System Monitoring Programme ( JSMP ) melalui Unit
Hubungan Masyarakat dan Unit Keadilan Perempuan dan Anak, melakukan pelatihan di Sekolah
Menengah Atas (SMA) St. Antonio Manatuto.
Pelatihan tersebut, membahas hal-hal mengenai hak asasi manusia, peranan dan kompetensi para
aktor dan institusi peradilan, bentuk-bentuk tindak pidana dan karakteristik dari masing-masing
kasus tersebut sesuai dengan sistem peradilan formal dan pilihan untuk sistem peradilan non
formal.
Pelatihan tersebut diikuti oleh seorang ibu guru, perempuan 17 pelajar perempuan dan 12 orang
pelajar laki-laki, sehingga semuanya berjumlah 30 orang.
‘’JSMP terus menyebarluaskan informasi hukum bagi pelajar di sekolah karena mereka
seringkali menjadi korban kekerasan dan mereka juga tidak memiliki pengetahuan mengenai
bagaimana untuk memproses kasus mereka melalui sistem peradilan formal. Pelatihan ini
diharapkan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar tersebut mengenai bentuk-bentuk
kejahatan dan pilihan mengenai prosesnya sesuai karakteristik kasus tersebut,” kata Direktur
JSMP, Luis de Oliveria Sampaio.
Dalam sesi pembukaan, Direktur SMA St. Antonio, Romo Hipolito da Costa, mengatakan
bahwa pihak sekolah siap untuk bekerja sama dengan semua organisasi guna meningkatkan
kemampuan para anak muridnya. Selain itu, beliau juga berterima kasih atas kehadiran JSMP,
untuk membagikan informasi hukum kepada para muridnya. Karena pelatihan ekstrakurikuler
tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para murid mengenai kekerasan yang berdampak pada
perempuan dan hak-hak mereka menurut hukum yang berlaku.
Dalam penutupan pelatihan ini, Wakil Kepala Sekolah St. Antonio, Mr. Afonso Carrceles
mengatakan bahwa atas nama pihak sekolahnya, St. Antonio menyampaikan rasa terima kasih
kepada JSMP karena memilih sekolah mereka untuk menyebarluaskan informasi. Beliau juga
melanjutkan untuk menegaskan bahwa sekolah mereka siap untuk bekerja sama dengan
organisasi manapun untuk mengembangkan pemahaman para anak muridnya.

Dalam pelatihan tersebut para peserta sangat menunjukan antusiasme mereka dan ketertarikan
mereka untuk mengetahui dengan mendalam mengenai peradilan justisa formal
Sesuai rencana pelatihan yang sama akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 di Distrik
Aileu dan Bobonaro.
Kegiatan pelatihan ini terlaksana dengan dukungan dari Kedutaan Besar Canada di JakartaIndonesia
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