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JSMP memfasilitasi pelatihan di 16 desa di Kotamadya mengenai akses terhadap
keadilan dan hak-hak perempuan
Pada tanggal 19-31 Agustus 2015, Judicial System Monitoring Programme (JSMP),
mengorganisir pelatihan secara berturut-turut terhadap anggota dewan desa sebanyak
42 orang yang terdiri dari 17 orang perempuan dan 25 laki-lali dari 16 desa. Para
peserta meliputi kepala desa, tokoh adat, perwakilan perempuan dan tenaga bantuan
administrasi desa dari Kecamatan Maucatar, Fatululik, Tilomar, Fohoren, Fatumea no
Zumalai.
Pelatihan pertama di Desa Ogues, pada tanggal 19-21 Agustus 2015, melibatkan
anggota dewan desa dari Desa Holpilat, Belecasak dan Ogues, Kecamatan Maucatar
dan juga Desa Maudemu dan Casabauk, Kecamatan Tilomar.
Selain anggota dewan desa dari Kecamatan Fatululik, JSMP juga mengundang
anggota dewan desa dari Desa Taroman dan Fatululik, namun mereka tidak hadir
karena jarak pelatihan cukup jauh dan kesulitan mengakses transportasi umum. Dewan
desa yang hadir berjumlah 13 orang; perempuan 6 orang dan laki-lali 7 orang.
Kepala Kotamadya Covalima, Tuan Agusto Mendonça menerangkan bahwa kita butuh
penyadaran lebih banyak melalui pelatihan agar dapat hak-hak yang dilindungi oleh
undang-udang, sehingga dapat menjamin keadilan bagi perempuan dan laki-laki.
Para Tokoh Masyarakat seringkali tidak menghadiri program pelatihan semacam ini
sehingga mereka tidak begitu memahami peran mereka. Beliau juga mengatakan
pelatihan ini penting karena walaupun orang-orang yang duduk di struktur desa dapat
berganti, namun para tokoh adat tidak pernah digantikan, sehingga hanya dengan
pelatihan sejenis ini yang dapat meningkatkan pemahaman mereka.
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Dewan Kepolisian Komunitas (DKK) didirikan di desa untuk memperhatikan masalahmasalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait masalah hukum. Oleh karena itu Kepala
Kotamadya juga meminta kepada JSMP memberikan pelatihan kepada para anggota
DKK.
Dalam sesi pembukaan pelatihan Administrator Kecamatan Maucatar, Tuan Sebastião
Guterres mengatakan bahwa penting bagi kita semua untuk mengakses pengadilan,
karena perempuan dan laki-laki memahami hak mereka tetapi tidak memahami
kewajiban mereka, oleh karenanya pelatihan ini untuk memastikan semua orang
mengenai kepentingan umum.
Pelatihan kedua di Desa Lalawa Kecamatan Tilomar pada tanggal 24-26 Agustus 2015.
Pada saat pembukaan pelatihan, wakil administrator Kecamatan, Tilomar, Edianos Mau
mengatakan bahwa pelatihan ini penting karena membantu para pimpinan komunitas
untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dalam sesi terakhir beliau berterima kasih kepada JSMP dan donor yang telah
mendukung pelatihan ini, karena dapat memfasilitasi pelatihan di desa mereka.
Pelatihan terakhir direalisir di Desa Zulo, Kecamatan Zumalai, pada tanggal 28-31
Agustus 2015. Kepala Camat Admnistrasi Zumalai, Manuel Agostinho Freitas
mengatakan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan para pimpinan
komunitas agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat.
Hal-hal yang dibahas selama pelatihan, kebanyakan mengenai perkawinan menurut
kebiasaan dan hukum, hak-hak perempuan dan laki-laki atas benda, tanah dan
warisan. Selain itu, membahas tindak pidana berkarakter tindak pidana umum dan
tindak pidana semi publik sebagaimana undang-undang dan kebiasaan pada
umumnya.
Pertanyaan dan keprihatinan yang diangkat dalam setiap sesi pelatihan, dijelaskan
sesuai modul pelatihan dewan untuk dewan desa yang telah disiapkan sebelumnya
mengenai undang-undang dan aturan hukum di Timor-Leste.
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Krarifikasi JSMP menjadi dasar bagi semua peserta agar pelatihan ini dilanjutkan di
tingkat desa dan perkampungan untuk merubah kebiasaan budaya yang tidak setara
yang ada di masyarakat.
Pelatihan ini dijalankan dengan dukungan dari Kordinator BELUN dan Counterpart di
Kotamadya Liquiça, Ermera, Oe-cusse dan Covalima. Koordenator BELUN dan
Counterpart masih akan mengkordinasikan pelatihan terakhir di Kotamadya Baucau.
Sebelumnya pelatihan sejenis telah dilaksanakan di Kotamadya Liquiça pada tanggal
09-20 Juni 2015, Ermera pada tanggal 25 Juni - 06 JuloI 2015, Oe-Cusse pada tanggal
27 Juli hingga 07 Agustus 2015 dan Kotamadya Covalima, pada tanggal 19-31
Agustus 2015, dan kegiatan ini akan dilanjutkan di Kotamadya Baucau, pada tanggal
15 September 2015.
Pelatihan ini diimplementasikan oleh JSMP dengan dukungan kemurahan hati dari
rakyat Amerika Serikat melalui program Ba Distrito USAID, untuk memperkuat
kemampuan para anggota dewan desa mengenai perempuan dan hak mereka
termasuk akses kepada keadilan.
Untuk informasi lengkap silahkan hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telepon:3323883 | 77295795
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