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3. Bagaimana proses hukum, mengenai uu pertanahan yang berlaku di Negara Timor – Leste

MCE-A juga melakukan advokasy mengenai uu pertanahan yang didiskusikan di parlemen, dan MCE-
A juga bekerja sama dengan organisasi Rede Ba rai dalam melakukan akti vitas  dalam rangka agar 
uu pertanahan jika berlaku harus sesuai dan relevan dengan situasi dan kondisi rill di kalanagan 
masyarakat. dengan  advokasy  MCE-A melakukan melalui akti vitas workshop kepada petani, dengan 
tujuan untuk memberikan arahan mengenai proses hukum yang ada dan memberikan  perlindungan 
kepada petani miskin dan melakukan rekomendasi kepada lembaga yang menyusun draff  uu per-
tanahan  dan kepada  parlemen untuk membuat perubahan uu pertanahan sesuai dengan situasi 
tanah  yang hadapi oleh para petani pada saat ini.
 Maka Pada tanggal 8 – 15 februari 2013.  Rede Ba Rai mewakili semua organisasi merekomenda-
sikan draft  uu pertanahan kepada kementrian justi ce untuk dibawah ke parlemen untuk diskusikan. 
Berbagai risk yang dihadapi oleh petani direkomendasikan juiga kepada lembaga yang berkompeten.

AKTIVTAS YANG DIIMPLEMENTASIKAN
1. Sosialisasi mengenai hak pada suatu tanah.
2. Treining mengenai kapasitas petani dalam parti sipasi Advokasi.
3. Workshop mengenai hak atas tanah proses uu pertanahan di parlemen nasional. dll

Karena MCE-A melalui Divisi Advocacy menidenti fi kasi  Sengketa tanah sebagai berikut:
• Sengketa tanah yang terjadi di Ermera adalah sebagai berikut:

1. Sengketa tanah adat.
2. Sengketa tanah pribadi.
3. Sengketa tanah yang dulu zaman penjajahan portugis masuk ke Timor Leste mengambil 

tanah petani menjadi miliknya untuk diperkerjakan bagi pemerintah portugis.
4. Sengketa tanah antara pemerintah Timor leste, mengenai tanah yang kosong.

• Sengketa tanah di Suai adalah sebagau berikut:
1. Sengketa tanah imigrasi (antara pemerintah dengan petani)
2. Sengketa tanah pribadi antara dengan petani salin menkomplain.

• Senketa tanah di maubisse adalah sebagai berikut:
1. Sengketa tanah adat, mengenai tanah yang dulu dan diperrebut antara petani dengan 

petani. (tanah pribadi) karena kekayaan tanaman kopi.
2. Sengketa tanah mengenai Warisan tanah dari nenek moyang para petani.

• Sengketa tanah di Baucau adalah sebagai berikut:
1. Sengketa terhadap tanah yang pertama dibersihkan lalu sudah puluhan tahun ti dak 

dibersihkan apakah tetap menjadi miliknya atau ti dak?
2. Tanah adat, (memperebut antara petani dengan petani).
3. Memperrebut Tanah yang di ti nggalkan oleh penjajahan Indonesia, apakah petani berhak 

untuk pake atau ti dak?
• Sengketa tanah di Maliana adalah sebagai berikut:
         Yaitu: Tanah Imigrasi 
Kendala yang berat bagi petani bila pemerintah ambil petani kemana?  
Solusinya adalah mediasi kepada lembaga yang berkompeten!

 

Rua: Bispo de Medeiros, Anti go Mercado Dili, Timor Leste 
Telefone: +6703322794;  Telemóvel: +67077239162

Koord Advokasi Telefone 77402035; 
ramosantonino27@yahoo.com



MCE-A ADVOKASI

MCE-A adalah sala satu organisasi yang memberikan perlindungan kepada petani di daerah 
pedesaan melalui kooperasi, MCE-A membentuk kooperasi untuk memperkuat ikatan kerja 
petani dalam gotong royong di kalangan masyarakat dengan tujuan agar petani dapat berubah 
dan berpandangan propfesional di bidang pertanian di daerah pedesaan dan tekun rajin beker-
ja untuk meningkatkan produksi lokal.

MCE-A juga memberikan perlindungan kepada petani yang sama sekali ti dak mendapatkan in-
formasi mengenai system yuridiksi dalam suatu Negara. Kemudian memberikan pelati han me-
lalui pendidikan non formal kepada petani yaitu treining, sosialisasi. Dan yang palin diutamakan 
adalah bagaimana petani mengetahui hukum yang berlaku, MCE-A juga memberikan sosial-
isasi kepada petani agar petani memahami dan mengetahui. Dan arahan berbagai pelati han 
tersebut adalah petani bisah menganalisa memberikan solusi, jika masalah yang dihadapinya, 
misalnya  sengketa tanah.

 AKTIVITAS WORKSHOP ERMERA DAN BAUCAU, SUAI

MCE-A implementasikan work-
shop melalui Divisi Advokasi di 
Baucau, Dan Ermera kop, komusoi 
Dan Erhatubu, tentang hak milik 
atas tanah, dan peranan advokasi 
memberikan arahan perlindungan 
berdasarkan dengan garansi bahwa 
berdasarkan bukti  yang ada, diten-
gah masyarakat atau petani mem-
punyai bukti  tanaman, Bukti  Adat. 
sampai sekarang yang dimiliki oleh 
masyarakat atau Anggota kooperasi 
sekarang, uu akan mempertah-
ankan hak dan kewajibannya dalam 
Membersihkan tanah yang  bertahun-tahun petani membersihkan, dan mengabdi kepada tanah, 
sebab tanah memberikan  penghasilan dan memenuhi kehidupan bagi petani.

BUKTI YANG DIPERTAHANKAN DAN DIADVOKASIKAN YAKNI  SEBAGAI 
BERIKUT
Bukti  yang sekarang petani pegan adalah:
1. Pengunaan tanah yang lebih lama, (Berdasarkan sejarah dimana petani membersihkan tanah) 
2. Dengan bukti  tanaman
3. Warisan

4. Bukti  adat rumah adat
5. Serti fi kat, (tambahan, legalitas hukum, dimasa pemerintahan Indonesia, dan portugis)

Dengan implementasi akti vitas di berbagai tempat:
1. Memahami proses uu pertanahan
2. Serti fi kat tanah.
3. Bagaimana proses selanjutnya jika ada sengketa tanah.
4. Berbagai bukti  lainya mengenai warisan yang berdasarkan kebiasaan adat yang secara turun 

temurun.
5. Bukti  tanaman (plantasaun).

Pada dasarnya akti vitas yang diselenggarakan oleh MCE-A melalui divisi advokasia untuk mem-
berikan arahan perlindungan kepada tanah petani agar Petani  mempertahankan hak dan 
kewajiban berdasarkan bukti  yang ada,  berdasarkan UU dasar RDTL pasal 54 dan kemudian 
uu pertanahan jika diterbitkan sesuai dan relevan dengan konsti tusi ti mor leste.dan juga ma-
syarakat mempunyai hak atas tanah dalam suatu Negara. jadi para anggota  dalam peningkatan 
kemampuan masyarakat,  menganalisa berbagai permasalahan untuk menjadi objekti fi tas yang 
di targetkan   sebagai bukti  untuk peningkatan kapasitas para petani  mengenai hak milik atas 
tanah maka  masyarakat  mengati sipasi dalam berbagai pengetahuan dan sadar mempertahankan 
hak  dan dan kewajiban mereka sebabnya masyarakat memahami bahwa segala bukti  mengenai 
pertanahan cukup kuat bagi masyarakat atau petani dalam mempertahankan dan  hukum Adat 
juga sejak Zaman dahulu, dan memberikan berargumentasi kepada petani berdasarkan kebiasaan 
adat, petani baik perempuan maupun laki dalam suatu daerah masing-masing.

Proses pelaksanaan workshop dan sosialisasi sebagai Target dan 
Target yang dicapai oleh MCE-A  adalah sebagai berikut
1. Tercapainya pemahaman, bahwa masyarakat kreati f dalam mengikuti nya yang dilaksanakan dan  

berwawasan kerakyatan hinga sadar dan mengetahuinya tentang bukti  tentang  pertanahan.
2. Keterlibatan petani yang dimaksud adalah untuk keperluan bagaimana membebaskan tanah 

mereka dari sengketa.
3. Akti vitas  adalah merupakan perencanaan imformasi dan membangun petani, dimana para pet-

ani berada atau seluruh masyarakat petani dalam masalah. Dan ti dak dapat mendapat solusi. 
4. Proses lebih lanjut dari perencanaan akti vitas ini adalah kesepakatan bersama dalam mem-

bagikan informasi pada petani anggota kooperasi sesuai dengan akti vitas MCE-A. agar ma-
syarakat atau petani sadar akan mempertahankan hak dan kewajiban dan memelihara tanah. 
Adalah kewajiban sebagai petani.

Tangapan pertanyaan
Pada proses kelanjutan penjelasan mengenai kasus tanah. yang selama petani hadapi adalah dan, 
didenti fi kasi melalui workshop antara lain:
1. Sengketa tanah yang dulu diambil oleh pemerintah Indonesia yakni menjadi asset pemerin-

tah. Apakah sekarang petani mempunyai hak atau ti dak?
2. Bagaimana mempertangunjawabkan pada tanah atau lahan komunal untuk mendapat legali-

tas hukum jika uu pertanahan diterbitkan.


