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Seminar nasional mengenai perlindungan hak perempuan dari perspektif
kerangka hukum Timor-Leste
Pada tanggal 15 Desember 2015, Judisial System Monitoring Programme (JSMP) melalui Unit
Keadilan bagi Perempuan dan Ank (WCJU) merealisir seminar nasional dengan topik ‘
perlindungan hak perempuan dari perspektif kerangka hukum Timor-Leste ”
Pembicara yang hadir dalam seminar ini adalah Ketua Kelompok Perempuan Parlemen Nasional
(GMPTL), Dekan Fakutas Hukum UNTL, Dekan Fakultas Hukum UNDIL.
“Untuk menjamin perlindungan yang memadai dan efektif bagi perempuan, menunut upaya
kolektif dari semua orang dan institusi yang relevan untuk dapat berkontribusi dalam
mengembangkan perempuan dengan konsisten sesuai kerangka hukum yang berlaku,” kata
Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.
Secara relatif saat ini berdasarkan pemantauan JSMP, Timor-Leste memiliki kerangka hukum
yang memadai untuk mengatur tindak pidana kekerasan berbasis gender dan perlindungan
terhadap hak-hak para korban kekerasan berbasis gender. Kerangka hukum tersebut meliputi
konstitusi dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Timor-Leste dan
hukum nasional lainnya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, banyak perempuan yang
masih menghadapi berbagai macam hambatan untuk mengakses hak-hak atas perlindungan
tersebut.
Oleh karena itu, JSMP ingin melibatkan institusi akademisi dalam mengelaborasi perspektif
akademik dan pandangan politik dari Parlemen Nasional yang berhubungan dengan kerangka
hukum yang ada dan menjamin kerangka hukum tersebut benar-benar melindungi perempuan.
Seminar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa
mengenai hak-hak perempuan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi bentuk
perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam kerangka perlindungan yang sederhana dan cepat
serta memberikan informasi kepada para mahasiswa untuk mengakui persamaan hak antara
perempuan dan laki-laki berdasarkan prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi.
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Peserta dalam seminar meliputi mahasiswa dari fakultas hukum, masyarakat madani, polisi,
VPU, institusi relevan dan media
Program ini terealisir dengan dukungan keuangan Kedutaan Norwegia di Jakarta-Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.minihub.org

