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Para Siswa Sekolah Teknik Suai menganggap penting pelatihan “Akses
terhadap Peradilan Formal” dari JSMP
Para siswa Sekolah Teknik Kejuruan (ESTV) Akar-laran, Suai-Kota, Distrik Covalima
menganggap pelatihan mengenai “Akses terhadap Peradilan Formal adalah penting. Pelatihan ini
dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016, dengan fokus kepada perempuan dan anak dalam
mengakses sistem peradilan formal.
Materi yang dibahas selama pelatihan mencakup hal-hal mengenai hak azasi manusia secara
umum, hak-hak perempuan dan anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
kekerasan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Total siswa yang
berpartisipasi dalam pelatihan tersebut sebanyak 30 orang yang terdiri dari; perempuan 20 orang
dan laki-laki sebanyak 10 orang.
Para siswa menganggap bahwa pelatihan ini sangat penting bagi mereka karena melalui pelatihan
ini dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hukum
formal terutama mengenai akses perempuan dan anak terhadap sistem peradilan formal.
“Pelatihan ini penting karena dapat menyebarluaskan informasi mengenai akses perempuan dan
anak terhadap sistem peradilan formal kepada para siswa untuk meningkatkan pemahaman
mereka terhadap sistem hukum formal, pada khususnya terhadap perempuan dan anak yang
sering kali menjadi Target kekerasan berbasis gender,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de
Oliveira Sampaio.
Selama pelatihan, para siswa tersebut menunjukan ketertarikan untuk mendalami UndangUndang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama perihal pengaturan mengenai kekerasan
dalam rumah tangga sebagai kejahatan umum/publik, pelecehan seksual terhadap anak, (korban
yang belum mencapai umur 14 tahun), terutama jaminan oleh undang-undang kepada korban
yang memberikan persetujuan tetap dihukum sebagai tindak pidana. Selain itu, para siswa juga
menunjukan antusiasme mereka mengenai kasus penelaran terhadap keluarga.
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Dalam pembukaan, Kepala Sekolah setempat memberikan apresiasinya terhadap materi yang
disampaikan oleh JSMP karena materi-materi tersebut tidak ada dalam kurikulum sekolah
terutama topik spesifik yang disampaikan JSMP.
Dalam sesi terakhir penutupan terhadap pelatihan tersebut, Kepala Sekolah meminta kepada
JSMP untuk melanjutkan pelatihan ini di masa mendatang dengan durasi yang memadai.
Pelatihan ini direalisasikan karena dukungan dana dari Kedutaan Besar Canada di JakartaIndonesia.
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