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JSMP mengorganisir pelatihan mengenai keadilan bagi semua orang di Sekolah 
Menengah Atas  No. 1 Maliana 

Pada tanggal 8 Mei 2014, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit 
Penelitian Hukum (LRU) dan Unit Hubungan Masyarakat, memberikan pelatihan kepada 
para pelajar Sekolah Menengah Atas-No. 1 Maliana, Kabupaten Bobonaro. Pelatihan ini 
bertujuan untuk meningkatan pengetahuan para pelajar mengenai fungsi hukum formal 
menurut hukum yang berlaku.  

Total pelajar yang menghadiri pelatihan tersebut sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 
laki-laki 12 orang dan perempuan 18 orang. 

Materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut mengenai fungsi sistem hukum 
formal, terutama menekankan pada masalah hak asasi manusia, hukum formal yang 
berlaku di Timor Leste, klasifikasi bentuk-bentuk pidana dan bagaimana mengakses 
hukum formal ketika mereka berstatus sebagai terdakwa atau sebagai korban.  

“JSMP terpanggil untuk terus menyebarluaskan informasi-informasi hukum kepada para 
pelajar karena mereka juga seringkali rentan terhadap kekerasan dan mereka sendiri 
tidak tahu bagaimana memproses kasus mereka menurut hukum formal. Pelatihan ini 
penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual, kekerasan 
berbasis gender dan kejahatan lainnya dan bagaimana mengakses sistem hukum formal,” 
kata Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.  

Direktur Sekolah No. 1 Maliana, Bapak Juvencio de Jesus, dalam sesi pembukaan dan 
penutupan pelatihan tersebut menyampaikan penhargaan kepada JSMP atas 
terselenggaranya kegiatan ini. Pihaknya melanjutkan bahwa para pelajar sebagai masa 
depan bangsa, mereka perlu mengetahui bagaimana sistem hukum bekerja dan dapat 
diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

Selama pelatihan, JSMP mencatat bahwa para pelajar menunjukan ketertarikan mereka 
dan secara aktif dan energik mengajukan pertanyaan dan membagi pengalaman mereka 
sendiri. Mereka menerangkan bahwa pelatihan mengenai hukum formal ini merupakan 
pengalaman baru bagi mereka. Oleh karena itu, mereka sangat senang dan memberikan 
penghargaan atas inisiatif yang dilakukan oleh JSMP melalui pelatihan dan 
penyebarluasan informasi-informasi hukum penting  tersebut.  

Kegiatan pelatihan ini terselenggara karena dukungan dana dari Australian Aid melalui 



programa Ending Violence against women 

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap silahkan hubungi:  

Luis de Oliveira Sampaio 

Direktur Eksekutif JSMP 
Alamat email: luis@jsmp.minihub.org 
info@jsmp.minihub.org 
Telefone: 3323883/77295795 
Webiste: www.jsmp.tl� 
Facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp 
Twitter: @JSMPtl 
 


