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JSMP melanjutkan pelatihan bagi komunitas Lesbian, Gay, 
Transgender & Bisexual (LGBT) dan Kepala Desa dengan Jajarannya 

dan anggota komunitas di Jurisdiksi Pengadilan Distrik Suai 
	
JSMP kembali melaksanakan pelatihan untuk para kelompok komunitas minoritas seperti 
lesbian, gay, transgender no bisexual (LGBT) dan kepala desa berikut jajaran strukturnya 
serta beberapa anggota masyarakat di Jurisdiksi Pengadilan Distrik Suai (PDS) yang 
dimulai pada tanggal 7, 13 dan 15 Maret 2018. Jurisdiksi Pengadilan Distrik Suai terdiri 
dari Kotamadya Ainaro, Bobonaro, Covalima dan Manufahi. Sementara Kotamadya yang 
menjadi target pelatihan JSMP dalam beberapa sesi pelatihan ini antara lain Kotamadya 
Ainaro, Bobonaro dan Covalima.	
 
“Kelompok LGTB merupakan kelompok minoritas yang masih mendapatkan 
diskriminasi serius dan terpinggirkan di tengah masyarakat. Pelatihan ini sebagai sebuah 
kontribusi JSMP untuk meningkatkan kesadaran semua kalangan masyarakat mengenai 
eksistensi (keberadaan) kelompok ini, sehingga dapat memastikan bahwa kelompok ini 
mendapatkan perlakuan yang sama dan dengan terhormat di tengah masyarakat tanpa 
diskriminasi”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis Oliveira Sampaio. 
	
‘Pelatihan untuk para jajaran desa juga sangat penting karena dapat meningkatkan 
pemahaman mereka mengenai bagaimana melayani anggota komunitas mereka yang 
terlibat dalam kasus tertentu agar diproses menurut mekanisme peradilan formal, 
terutama mengenai bagaimana memperlakukan kelompok LGBT dengan cara yang sama 
di depan hukum,’ ia melanjutkan.	
 
Kegiatan pelatihan ini menargetkan kelompok LGBT, anggota Dewan Desa, Polisi 
Keamanan Desa dan beberapa anggota masyarakat. Materi pelatihan mencakup hal-hal 
mengenai demokrasi, peranan dan lembaga-lembaga berdaulat Negara, partisipasi 
masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan akses terhadap keadilan formal. 	
 
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok komunitas LGTB 
dan pimpinan/otoritas masyarakat serta anggota masyarakat mengenai demokrasi, hak-
hak asasi manusia, peranan lembag-lembaga berdaulat, partisipasi masyarakat dalam 
pembuatan undang-undang dan akses kepada peradilan formal. 
	



Pada tanggal 7 Maret 2018, JSMP merealisasikan pelatihan kepada LGTB di Kotamadya 
Suai. Para peserta  semuanya berjumlah 27 orang yang berdasarkan daftar hadir yang 
disiapkan JSMP mengidentifikasi kelompok ini dalam kategori sebagai berikut lesbian 1 
orang, gay & bisexual  3 orang, transgender & bisexual 4, perempuan 2 orang dan laki-
laki 17 orang.	
 
Pada tanggal 13 Maret 2018, JSMP menyelenggarakan pelatihan yang sama kepada para 
kepala desa dan strukturnya, serta polisi keamanan desa termasuk sebagian anggota 
masyarakat tertentu di Desa Cassa, Kecamatan Ainaro Vila, Kotamadya Ainaro. Total 
para peserta 28 orang yang terdiri dari  perempuan 7 orang dan laki-laki 21 orang. 
	
Pada tanggal 15 Maret 2018, JSMP mengadakan pelatihan kepada para kepada desa dan 
jajaranya serta beberapa anggota masyarakat di Desa Carabau, Kecamatan Bobonaro, 
Kotamadya Bobonaro. Para peserta berjumlah 29 orang yang terdiri dari 7 orang 
perempuan dan 22 orang laki-laki.	
 
Para peserta menunjukan kemauan yang kuat untuk belajar selama proses pelatihan 
tersebut dan sangat menyambut baik materi yang dibawakan oleh JSMP. Di setiap 
pelatihan tersebut, JSMP juga menyebarluaskan informasi mengenai kasus-kasus perdata 
seperti proses perceraian, kewajiban penafkahan, sengketa tanah dan bagaimana 
mendapatkan akses ke peradilan formal.  
	
Kepala Desa Debos dalam sambutannya pada sesi pembukaan pelatihan atas kelompok 
LGBT di Debos, Kotamadya Suai mengatakan bahwa “Ia merasa tidak bahagia jika 
masyarakat mencemohkan atau mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti banci 
kepada kelompok LGTB, karena kata-kata tersebut sangat menyudutkan kelompok atau 
elemen-elemen masyarakat tersebut, sehingga pelatihan ini sangatlah penting bagi 
kelompok LGTB, para pimpinan masyarakat dan semua anggota masyarakat pada 
umumnya agar dapat mengetahui dan menghormati kelompok masyarakat LGTB di 
dalam masyarakat”.   	
 
Sementar para peserta dari Desa Carabau, Kecamatan Bobonaro, Kotamadya Bobonaro 
dalam sesi mengenai demokrasi, mengangkat isu mengenai situasi politik terkini setelah 
pemilu parlemen 2017. Para peserta mempersoalkan aspek konstitusionalitas keputusan 
Presiden mengenai pembentukan pemerintahan dan mengenai pembubaran Parlemen 
Nasional tersebut.  
	
Menanggapi hal-hal tersebut, JSMP menerangkan bahwa perihal mengenai pembentukan 
pemerintah dan pembubaran Parlamen Nasional adalah sah dan konstitusional. JSMP 
juga menerangkan bahwa JSMP telah menyampaikan pandangannya ke Parlemen 
Nasional dan intitusi terkait lainnya. Dalam pandangan JSMP tersebut menekankan 
bahwa keputusan Presiden sesuai dengan syarat-syarat yang tertera dalam Konstitusi 
sehingga keputusan itu tidak menyalahi aturan Konstitusional.  
	
Para peserta mengatakan bahwa pelatihan sangat penting bagi mereka karena dapat 
membantu mereka memahami hak-hak mereka dan bagaimana memproses kasus-kasus 



ke Pengadilan apabila hak-hak mereka dilanggar oleh orang lain. Selain itu para kepada 
desa juga sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada JSMP karena pelatihan 
dengan materi seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di desa mereka.  
	
Sementara para peserta dari kelompok LGBT meminta kepada Negara untuk mengakui 
hak-hak mereka melalui pengakuan terhadap perkawinan sejenis seperti halnya anggota 
masyarakat lainnya di Negara berdasarkan sistem demokrasi ini. 
	
JSMP mencatat bahwa dalam setiap sesi pelatihan tersebut, para peserta menunjukan 
antusiasme yang besar untuk mendengarkan dan mendisikusikan topik-topik yang 
dibawakan oleh fasilitar. Ini berarti para peserta menganggap informasi yang dibagikan 
melalui pelatihan-pelatihan ini sangat penting bagi mereka.  
	
Kegiatan pelatihan ini dilaksankan dengan dukungan dana dari Pemerintah Australia 
melalui Keduataan Besar Australia di Timor-Leste CARDNO. 
	
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 	
Luis de Oliveira Sampaio	
Direktur Eksekutif JSMP	
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl	
Telepon: 3323883  |  77295795	


