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Masyarakat Desa Raifun Distrik Bobonaro prihatin mengenai akses ke peradilan dan 
perlakuan sistem peradilan terhadap masyarakat biasa dan pejabat  

Pada tanggal 5 Februari 2014, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit 
Penelitian Hukum (LRU) dan Unit Hubungan Masyarakat (Outreach) menfasilitasi sebuah 
pelatihan kepada masyarakat di desa Raifun, Distrik Bobonaro. Peserta yang mengikuti pelatihan 
tersebut terdiri dari struktur desa, termasuk kepada desa, kepala kampung, tokoh adat dan 
perwakilan pemuda dan pemudi. Para peserta berjumlah 30 orang yang meliputi 14 oang laki-
laki dan 16 orang perempuan.  

 Materi pelatihan mencakup  masalah-masalah hak asasi manusia, peranan hakim, jaksa, 
pengacara pribadi dan pengacara umum, klasifikasi kasus pidana dan bagaimana masyarakat 
memproses kasus pidana melalui sistem peradilan formal.        

 Selama sesi pelatihan berlangsung, masyarakat menyampaikan keprihatinan dan   kebingungan 
mereka yang sangat serius mengenai konsep hak anak yang seringkali mengakibatkan anak-anak 
menyalahgunakan  hak-hak mereka dan orangtua kehilangan hak untuk mengontrol anak-anak 
mereka. Selain itu, mereka juga prihatin mengenai perlakuan yang tidak sama di depan hukum 
antara orang-orang kecil atau masyarakat biasa dengan para pejabat atau orang kaya, proses 
peradilan formal dan pekerjaan pengacara dan kemampuan mereka untuk mendapatkan 
pengacara yang berkualitas untuk mewakili mereka di pengadilan.                

“Kebingungan ini terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang baik dan tidak 
memiliki kesempatan untuk mengakses informasi yang benar. Hal ini membutuhkan  upaya 
terpadu di antara institusi pemerintah terkait dan berharap bahwa dengan kegiatan pelatihan ini 
dapat mengklarifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan keraguan dan kebingungan 
publik mengenai jalannya sistema peradilan formal melalui para pemimpin komunitas, “  kata 
Direktur Eksekutif JSMP, Luis Oliveira Sampaio.       

Dalam pengantar  pembukaannya, Kepala Desa Raifun  Bapak Alberto Amaral menyampaikan 
perasaan senangnya  karena kehadiran JSMP di desa mereka dan terlebih karena dapat 
meyebarluaskan  hal-hal penting mengenai proses hukum kepada masyarakatnya di desanya.    
                                                                                                                                    

Oleh karena itu, beliau meminta dan mendorong para peserta yang mengikuti pelatihan ini untuk 
dapat memberikan perhatian yang maksimal terhadap materia yang disampaikan oleh fasilitator, 



agar informasi tersebut tidak hilang begitu saja  dan dapat diserbarluaskan lagi kepada 
masyarakat lain.       

Pada pihak lain, Kepala Kampung Raifun, Bapak Manuel Lacasari, merekomendasikan kepada 
JSMP untuk membantu menyampaikan kepada institusi yang berkompeten untuk memperhatikan 
anak-anak yang diabaikan oleh ibu atau bapak mereka, agar dapat mendirikan sebuah 
tempat/penampungan sosial bagi mereka.  

Sesuai dengan rencana JSMP, pelatihan yang sama akan dilakukan pada tanggal 13 Februari 
2014 di Distrik Ermera.  

Kegiatan pelatihan ini terlaksana melalui dukungan dana dari Kedutaan Canada di Jakarta-
Indonesia.  
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