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Pemimpin lokal di Desa Casbauk merasa senang  karena JSMP melakukan 
diseminasi informasi hukum di Desa mereka    

 
Pada tangga 23, Januari 2014, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit 
Hubungan Masyarakat (Outreach) dan Unit Penelitian Hukum (Legal Research Unit – LRU) 
mengadakan pelatihan mengenai akses ke “peradilan formal” di Desa Casabauk, Sub Tiloma’ar, 
Distrik  Covalima. 
 
Para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut terdiri dari para struktur desa yang meliputi 
Kepala Desa, Kepala Kampung, Tokoh Adat, perempuan dan perwakilan pemuda. Para peserta 
tersebut berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 orang perempuan dan 15 orang laki-laki.  
 
Materi pelatihan yang diberikan mencakup   hak asasi manusia, peranan dan kompetensi aktor 
pengadilan seperti Hakim, Jaksa, Pengacara Pribadi dan Pembela Umum, Polisi dan  bentuk-
bentuk kejahatan serta bagaimana masyarakat memproses kasus pidana melalui sistem peradilan 
formal.  
 
“Pelatihan bagi pemimpin komunitas merupakan sebuah komitmen dari JSMP untuk dapat 
menyebarkan informasi hukum bagi pemimpin komunitas dengan segenap strukturnya. 
Meninggat mereka adalah aktor utama yang tinggal bersama dengan masyarakat dan memahami 
situasi real dalam desa mereka, sehingga diharapkan bahwa pelatihan tersebut dapat memberikan 
kontribusi kepada masyarakat dengan mengelola konflik mereka sesuai dengan mekanisme 
formal yang ada”, demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif JSMP, Luis Oliveira Sampaio. 
 
 
Pada pihak lain, Kepala Desa Casabauk, Bapak Quintino Cardoso dalam pengantar 
pembukaannya menyampaikan perasaan  senang dan berterima kasih karena JSMP karena dapat 
merealisasikan kegiatan pelatihan di desa mereka. Pada kesempatan tersebut, beliau meminta 
kepada semua peserta, terlebih struktur desa untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap 
kegiatan tersebut dan beliau juga berharap bahwa setelah pelatihan tersebut, para peserta 
memiliki tanggungjawab yang besar untuk terus membagi informasi yang diterima kepada 
masyarakat lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi penting 
tersebut. 
 
 
  



Para pesersta yang hadir sangat aktif dan menunjukan ketertarikannya untuk mengetahui secara 
mendalam mengenai pelatihan tersebut. Mereka juga merkomendasikan agar pelatihan yang 
sama dapat dilakukan di desa mereka dan Desa yang lain.  
Sesuai dengan rencana, pelatihan yang sama dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014, Distrik 
Lautem. 
 
Kegiatan pelatihan ini terlaksana melalui dukungan dana dari Kedutaan Canada di Jakarta-
Indonesia.  
 
Untuk informasi lebih detail silahkan hubungi:  

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org 
info@jsmp.minihub.org 
Telpon:3323883 | 77295795 
Website: www.jsmp.tl 
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp 
Twitter: @JSMPtl 
 
 
 


