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JSMP kembali melakukan pelatihan mengenai 
akses terhadap kedialan di Desa Bandudato - 

Distritik Aileu 
  
Pada tanggal 11 Desember 2014, JSMP melalui Unit Peneliti 
Hukum dan Proyek Pemantau Parlamen, kembali melaksanakan 
pelatihan mengenai akses terhadap keadilan kepada masyarakat 
di Desa Bandudato, Kecamatan Aileu Vila, Kabupaten Aileu. 
  
Pelatihan ini dihadiri oleh 31 orang yang terdiri dari 16 
perempuan dan 15 laki-laki.  

Materi pelatihan yang diberikan dalam pelatihan tersebut 
meliputi; pengenalan dasar/umum mengenai hak-hak asasi 
manusia, undang-undang yang berlaku di Timor-Leste, bentuk-
bentuk kejahatan menurut hukum pidana Timor-Leste dan 
bagaimana mengakses hukum formal, ketika mereka berstatus 
sebagai tersangka maupun sebagai korban atas tindak pidana 
tertentu.  

“Pelatihan ini sebagai komitmen JSMP untuk tetap 
menyebarluaskan informasi terkait sistem hukum formal kepada 
masyarakat di desa yang megalami kekurangan informasi 
mengenai hukum formal. JSMP berharap bahwa melalui 
pelatihan para peserta dapat memahami dengan baik sistem 
hukum formal dan dapat membedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana aduan, dan sistem hukum Timor Leste 
secara umum," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveria 
Sampaio. 
  



Kepala Desa Bandudato, Mario Viera da Costa dalam sesi 
pembukaan pelatihan tersebut, menyampaikan terima kasih atas 
kehadiran dan inisiatif JSMP untuk melaksanakan pelatihan ini. 
Mario Viera da Costa menerangkan bahwa pelatihan ini sangat 
penting bagi komunitasnya terutama para remaja perempuan 
untuk memahami dengan baik sistem hukum formal. Proses ini 
juga sangat penting untuk menghindari diri dari perbuatan 
pidana di masa mendatang. 
  
Pihaknya menegaskan bahwa masyarakat di Desa Bandudato 
tetap terbuka dan menyambut baik setiap inisiatif JSMP di masa 
mendatang untuk meningkatkan penguatan hukum terhadap 
terhadap komunitasnya terutama di bidang hukum dan keadilan.  
  
JSMP mecatat bahwa para peserta sangat aktif untuk 
mengajukan berbagai bentuk pertanyaan dan klarifikasi terutama 
mengenai proses penyelesain tindak pidana umum dan tindak 
pidana aduan, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap 
perempuan dan anak di bawah umur.  
  
Untuk memastikan agar informasi ini dapat menjangkau 
masyarakat lainnya, JSMP meminta kepada para peserta untuk 
turut menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh kepada 
anggota masyarakat lainnya yang tidak berkesempatan 
mengikuti pelatihan tersebut.  
  
  
Pelatihan ini terlaksana karena dukungan dana dari Kedutaan 
Besar Canada di Jakarta.  
  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
info@jsmp.minihub.org 
Telepon:3323883 | 77295795 



Website: www.jsmp.tl 
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp 
Twitter: @JSMPtl 
  


