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JSMP melakukan pelatihan kepada Lesbian, Gay, Transgender & Biseksual 

(LGBT) dan Kepala Desa dan anggota masyarakat lainnya di Yurisdiksi Pengadilan 
Distrik Baucau 

 
JSMP, melalui Unit Pelatihan dan Advokasi, pada tanggal  7, 13 dan 16 Februari 2018 
memberikan pelatihan dengan sasaran untuk kelompok minoritas seperte Lesbian, Gay, 
Transgender & Biseksual (LGTB), dan pegawai dewandesa dan beberapa anggota 
masyarakat di Kota Baucau, Viqueque dan Lautem yang merupakan bagian dari 
Yurisdiksi Pengadilan Baucau. 
 
Pada tanggal 7 Februari 2018 JSMP mengadakan pelatihan di Kotamadya Baucau untuk 
kelompok LGBT sebanyak 27 peserta,  yang terdiri dari 11 wanita (lesbian) dan 16 pria 
(Gay & Biseksual). 
 
Pada tanggal 13 Februari 2018 JSMP mengadakan pelatihan dengan peserta yang terdiri 
dari kepala desa dan pegawai dewan dan administrasinya, serta beberapa anggota 
masyarakat di Desa Builale, Pos Administrasi Ossu, Kota Viqueque. Terdapat 30 peserta 
yang  hadir dan terdiri dari 11 wanita dan 19 laki-laki. 
 
Pada tanggal 16 Februari 2018 JSMP melakukan pelatihan di Desa Lakawa,  Kecamatan 
Luro, Kotamadya Lautem untuk kepala desa dan beberapa pegawai administratornya, 
serta beberapa anggota masyarakat. Terdapat 30 peserta yang hadir, dan terdiri dari 11 
wanita dan 19 laki-laki. 
 
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan LGTB dan tokoh masyarakat 
serta beberapa anggota masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, peran organ 
kedaulatan, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan akses 
terhadap keadilan formal. 
 
Para peserta menunjukkan keinginan yang kuat untuk belajar selama pelatihan ini dan 
memberikan apresiasi yang besar terhadap materi yang diberikan oleh JSMP. Selama 
pelatihan ini, JSMP juga membagikan informasi tentang kasus perdata seperti perceraian, 
tanggungjawab penafkahan untuk memberikan tunjangan, sengketa tanah dan bagaimana 
menerima bantuan melalui akses terhadap keadilan formal. 
 
"Kelompok LGTB adalah kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi yang serius 
dan mereka dikucilkan dalam masyarakat Timor-Leste. Oleh karena itu, penting untuk 
berbagi informasi yang relevan tentang hak sipil dan politik serta akses terhadap keadilan 
formal berdasarkan peraturan hukum dan demokrasi di negara baru seperti Timor-Leste, 
khususnya untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini menikmati hak yang sama 



dengan warga negara lain, tanpa diskriminasi ", kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis 
Oliveira Sampaio. 
 
'Pelatihan untuk Kepala Desa dan staf administrasinya juga sangat penting untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka dalam memahami bagaimana mereka dapat 
membantu masyarakat mereka dalam kasus-kasus tertentu yang perlu ditangani melalui 
mekanisme peradilan formal, khususnya bagaimana menangani dan memperlakukan 
komunitas LGBT secara adil, sesuai aturan hukum yang berlaku', tambahnya. 
 
Para peserta mengatakan bahwa pelatihan ini sangat baik karena mereka mengetahui hak-
hak mereka dan bagaimana memproses kasus mereka melalui pengadilan jika seseorang 
telah melanggar hak mereka. Kepala desa juga menghargai dan mengucapkan terima 
kasih kepada JSMP karena pelathan ini merupakan pengalaman pertama kali mereka 
dengan materi khusus sepeti ini di desa mereka. 
 
Sementara peserta LGBT mengatakan bahwa sampai saat ini mereka telah mengalami 
berbagai macam bentuk penghinaan, tekanan dan pelanggaran lainnya di masyarakat 
namun mereka tidak mengajukan pengaduan karena mereka tidak tahu bagaimana dan 
tidak mengetahui hak mereka sebagai warga negara dalam negara  hukum dan demokrasi 
seperti Timor-Leste. Melalui pelatihan ini mereka memperoleh pengetahuan dasar 
tentang peran sistem peradilan formal dan fungsi-fungsi  regular mereka. 
 
JSMP mengamati bahwa selama pelatihan, semua peserta benar-benar  menunjukan 
ketertarikan mereka untuk mendengar dan mendiskusikan materi yang disampaikan oleh 
fasilitator. Hal ini  menunjukkan bahwa para peserta percaya bahwa informasi ini sangat 
penting bagi mereka. 
 
Pelatihan ini dimungkinkan dengan dukungan finansial DFAT. 
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 
Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Email: luis@jsmp.tl  
Telepon: 3323883 | 77295795 


