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JSMP memberikan  pelatihan kepada NGO  Luzeiro dengan jaringan 
kerjanya di Distrik Lautem   

Pada tanggal 28/04/2011, JSMP melalui Unit Keadilan bagi Perempuan atau WJU, 
merealisasikan pelatihan hukum kepada LSM Luzero dengan mitra kerjanya, yang selama ini 
juga menyediakan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan berbasis gender di Distrik 
Lautem.  

Kegiatan pelatihan ini dengan tema “Korban pèrempuan dari Perspektif Hukum Pidana dan 
Hukum Acara Pidana, termasuk Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga ”. 
Kegiatan pelatihan ini terealisir atas dukungan keuangan dari AusAid.  

Direktur Sementara  JSMP Casimiro dos Santos mengatakan bahwa tujuan dari pelatihan ini 
adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota atau staff LSM Luzero dengan jaringan 
kerjanya mengenai undang-undang yang berlaku, terlebih Undang-Undang Anti Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan KUHP termasuk KUHAP, dengan harapan bahwa LSM tersebut 
dengan seluruh jaringannya dapat memberikan bantuan kepada korban kekerasan berbasis 
gender dengan baik dan optimal sesuai dengan proses hukum yang berlaku.. 

Di pihak lain,, Direktur LSM Luzero dalam sambutannya mengatakan bahwa “LSM  Luzerio 
sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada JSMP dengan segenap tim karena dengan 
pelatihan yang diberikan oleh JSMP dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh staff 
dan pada saat yang sama dapat memperkuat jaringan kerja perlindungan bagi korban di Distrik 
Lautem. Beliau juga  menambahkan bahwa pihaknya akan tetap meminta kesediaan JSMP untuk 
memberikan pelatihan yang relevan di masa mendatang.. 

Peserta pelatihan tersebut terdiri dari jaringan kerja dukungan bagi korban kekerasan berbasis 
gender diantaranya adalah staff LSM Luzeiru, Petugas Perlindungan anak (OPL/MSS) Distrik 
Lautem, Profesional Kesehatan, Yayasan Seraphine dan lain-lain . 

JSMP juga menyadari bahwa hanya dengan kerjasama secara kolektif antara pemerintah, 
masyarakat sipil dan seluruh entitas lainnya  kita dapat mencapai tujuan untuk menguranggi 
jumlah kekerasan berbasis gender di Timór Léste dan membantu para korban agar dapat 
mengakses proses peradilan formal. .  



 

 

 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas hubungi : ; 

Casimiro dos Santos  

Direktur Sementara JSMP 

Email; casmiro@jsmp.minihub.org 

Telepone: +670 3323883 

 

 

 

 


