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Masyarakat dari Desa Coto-Lau, Sub-distrik Laulara, Aileu menunjukan rasa antusiasme
yang tinggi terhadap pelatihan diselenggarakan oleh JSMP mengenai Undang-Undang
Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan akses terhadap peradilan formal
Pada tanggal 19 Januari 2016, Judicial System Monitoring Programme (JSMP), melalui Unit
Hubungan Masyarakat dan Unit Pemantauan Parlemen mengadakan pelatihan bagi anggota
masyarakat di Desa Coto-Lau, Sub-distrik Laulara, Distrik Aileu.
Pada pelatihan tersebut, JSMP membahas materi mengenai kasus kekerasan domestik, peranan
dan kompetensi aktor pengadilan dan institusi peradilan terkait bentuk-bentuk tindak pidana dan
karakteristiknya, prosesnya sesuai dengan sistem peradilan formal, alternatif lain seperti sistem
peradilan tradisional dan konsep dasar mengenai hak asasi manusia
Pelatihan tersebut dihadiri oleh para pimpinan komunitas termasuk anggota masyarakat dari
empat perkampungan yakni kampung Ornai, Buinona, Coto-Lau dan Ramelau. Peserta
berjumlah 30 orang yang terdiri dari 11 orang perempuan dan 19 orang laki-laki.
Selama pelatihan, para peserta menunjukan rasa antusiasme yang tinggi terhadap materi terkait
pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan peranan aktor
pengadilan.
“Pelatihan di bidang hukum dan peradilan formal sangat penting bagi anggota masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman secara layak agar dapat memberikan solusi dan pencegahan yang
efektif terhadap kasus yang terjadi di dalam komunitas mereka,” kata Direktur Eksekutif JSMP,
Luis de Oliveria Sampaio.
Dalam pelatihan ini, para peserta menanyakan sehubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hak
asasi manusia yang dilakukan oleh anggota institusi PNTL dan F-FDTL terhadap warga negara
biasa. Mereka juga mempersoalkan ketidakseriusan PDHJ dalam menjalankan peranan mereka
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dilayangkan kepada institusi relevan terhadap oknumoknum yang dituduh melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

Kepala Desa Kotolau, Mateus Barreto sangat mengapresiasi kehadiran JSMP. Sebagai
penanggungjawab dari desa tersebut, mengganggap bahwa pelatihan tersebut sangat penting
untuk meningkatkan pengetahuan umum masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga
dan kekerasan berbasis gender lainnya dan proses berjalannya sistem peradilan formal secara
umum
JSMP merasa bangga karena dapat melanjutkan program pelatihan ini kepada masyarakat, di
mana dapat membantu masyarakat untuk memahami proses formal yang telah ada.
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