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Masyarakat Desa Tutuluro memberikan apresiasi terhadap 
kegiatan pelatihan JSMP  

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Judicial System Monitoring Programme (JSMP), memfasilitasi 
kegiatan pelatihan terhadap perwakilan kelompok perempuan dan laki-laki di Desa Tutuluro, 
Kecamatan Same, Kotamadya Manufahi.  

Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 orang peserta yang meliputi 20 orang perempuan dan 10 orang 
laki-laki. Para peserta tersebut berasal dari berbagai kampung seperti Kampung Ailau, Dalun dan  
Bubulau.  Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum 
untuk mendorong mereka agar mengakses peradilan formal. 

“Pelatihan ini sebagai  kegiatan penyadaran terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang 
Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, hak-hak anak dan bagaimana memproses kasus-kasus 
tersebut dan mendorong mereka untuk melakukan pencegahan, dan perlindungan terhadap pada 
korban dalam kehidupan keseharian mereka,” kata Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio. 

Selain itu, JSMP memperkenalkan peranan Hakim, Jaksa, Pembela Umum, Pengacara Pribadi 
dan Polisi. Pada kesempatan ini, JSMP juga memberikan informasi mengenai institusi-institusi 
terkait yang ada dan dapat dihubungi untuk membantu mereka ketika mereka menjadi korban 
kekerasan berbasis gender sehingga organisasi-organisasi ini dapat membantu mereka 
menjangkau/mengakses sistem hukum formal.  

Pada pelatihan ini, para peserta menyampaikan masalah yang mereka hadapi diantaranya 
kekerasan dalam rumah, kekerasan seksual dan kasus-kasus lain yang berkarakter perdata seperti 
berpoligami, penelantaran dan ketidakpahaman mereka dalam menyelesaikannya kasus mereka 
melalui sistem peradilan formal. 

Wakil Camat Kecamatan Same, Izabel da Costa  dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan 
pelatihan yang diberikan oleh JSMP dan menjelaskan kepada para peserta pelatihan bahwa 
kegiatan ini sangat penting karena dapat berkontribusi terhadap pemahaman mereka.  

Dalam sambutan penutupnya beliau menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya 
kepada JSMP dan mengatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai 
sistem peradilan formal. Beliau juga menekankan bahwa Desa Tutuluro bersedia untuk 



bekerjasama dengan semua institusi manapun yang ingin melakukan kegiatan di desa mereka dan 
JSMP merupakan organisasi pertama yang mendatangi dan memberikan pelatihan di desanya. 

Kegiatan ini terealisir atas dukungan dana dari Kedutaan Besar Canada di Jakarta – Indonesia.  

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: 

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Email : luis@jsmp.minihub.org  


