
Notulensi  

Diskusi Rutin Koalisi Tenure 

14 Desember 2020 

 

Tujuan pertemuan: 

1. Membahas hasil pertemuan dengan Presiden 

2. Mendiskusikan rencana media briefing hasil riset Detrimental Law 

 

Tujuan 1: Membahas Hasil Pertemuan Dengan Presiden 

Pihak yang menghadiri undangan Presiden ini antara lain HuMa, Kemitraan, Bang Martua, dll. 

Secara umum ada dua kelompok yang hadir yaitu kelompok Isu Lingkungan Hidup dan 

Reforma Agraria.  

 

A. ISU LINGKUNGAN 

 

Agung HuMa  

HuMa dapat undangan yang hari Jumat tapi dibatalkan entah terlalu mepet atau apa. Senin yang 

hadir HuMa, kemitraan, Pokja PS, dewan kehutanan nasional, Yayasan Energi Terbarukan, 

Yayasan Bambu Indonesia. HuMa membuat naskah bersama sebelum pertemuan, dan disepakati 

oleh board. Kepresidenenan Jokowi tidak menyelesaikan perhutanan sosial dan konflik PSDA. 

Juga tidak aa partisipasi public. Konflik masih terjadi. RUU Cilaka lebih didahulukan dibanding 

RUU MA. Capaian pemerintah klaim dan kriminalisasi.  

Omnibus Law akan ada Tim yang menyampaikan dan turunan UU CK. 

Ada tim serap aspirasi nasional. Mengundang HuMa untuk berdialog tanggal 23 Desember 

disksusi penyusunan RPP sebagai tindaklanjut Rapat Nasional.  

Tim itu belum tau apakah bagian dari penyelesaian konflik agraria dan LH akan masuk pada sesi 

tersebut.  

 

Kemitraan 

Dari Kemitraan belum ada yang bisa dishare soal pertemuan dengan Pak Jokowi. 

 

Feedback  

1. Tilla 

 

Berarti di sesi pagi tidak jadi 10 organisasi dan apa saja yang lain-lainnya disampaikan. Juga 

dari koalisi Masy Sipil tidak ada yang hadir dan respon dari kepresidenannya apa? 

 



Agung  

 

10 organisasi yang diundang, entah karena mepet atau sifat politis organisasi. Ada 

pengganti. Tim LH briefing sekali: menjadikan itu advokasi. Konsolidasi dulu. 

Menyampaikan kajian lapangan. Mereka banyaknya mencatat. Nuansa pertemuannya 

seperti itu. Ditakutkan akan jadi claim (sudah bertemu dengan aktivis). Tapi tidak, justru 

OL ditakutkan masyarakat. Jokowi minta kawal RPP. Perpu sepertinya tidak akan 

ditanggapi. 

 

 

B. ISU REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL  

 

Kasmita Widodo 

Tema kedua RA untuk penyelesaian konflik. Upaya pengakuan wilayah adat penting untuk ini. 

Perlu ada perhatian pemerintah pusat dengan daerah. Pusat merasa bukan prioritas. Kementrian 

juga tidak sinkron.  

Lebih menyampaikan strategi percepatan verifikasi HA 

Pemda perlu membuka diri bahkan jadi pelaku utama dalam RA dan PS. Misal pemetaan 

Pengembangan ekonomi ada food estate. Ekonomi bertumpu kekuatan lokal dan jangan sampai 

investasi memutus hubungan dengan tanah. 

Percepatan perlu ada kemendagri. 

Perlu ada data-data kategori mana saja yang ringan dan berat untuk penyelesaian konflik dan RA. 

 

Dewi KPA 

Pilihan menerima undangan atau tidak jadi diskusi panjang. Sempat ada perdebatan KPA perlu 

direspon/tidak, apalagi 2019 pernah bertemu dalam hari tani. Ada 2 kelompok yaitu Lingkungan 

dan RA. Yang lingkungna di cancel harusnya jumat jadi senin. Rilis atau nggak juga tidak tahu 

kalau menolak, kecuali AMAN bikin rilis. 

KPA keluarkan siaran pers/rilis, ada 8 poin. Tuntutannya sama seperti pertemuan 2019: RA tidak 

jalan, klaim tidak jelas, janji perpres 86 tentang presiden memimpin langsung. Presiden klaim 

konflik belum selesai tapi ada kemajuan. Perlu ada Ratas dua-tiga kali. Mereka akan fokus ke 

BUMN (HGU expired dan terlantar).  

Perlu melibatkan Kementerian BUMN karena banyak konflik yang terjadi di wilayah yang 

bertentangan antara BUMN dengan masyarakat juga TNI(?). 

Yang disampaikan hanya janji lama. 

Presiden minta timeline berapa banyak yang bisa disahkan misal dalam waktu 3 bulan. Tapi sama 

saja tidak ada terobosan, karena sudah ada rapat tingkat minteri, bahkan sudah bahas lokus. Saat 

ini justru cenderung kasuistik, bukan lagi tematik konflik dengan perhutani TN dll. Dan turun 

jadi 10 atau 20 saja. 

Fikri dukung omnibus dan diminta promosikan positifnya omnibus. 



Sepertinya KSP akan melead, makanya mereka minta lokasi. Tapi dari KPA sendiri masih 

menimbang-nimbang, belum menyerahkan. Terus juga pertemuan ini terkesan satu sisi saja yang 

mana media hanya mewawancarai Menteri.  

 

Martua 

Pendaftaran tanah adat Papua. Ada inpres pendaftaran tanah adat dan jenis apa yang cocok 

untuk pendaftaran tanah adat papua dan papua barat. Pemenuhan hak MA di papua sangat 

penting dan akan segera diwujudkan. Juga lamban yang ada di perhutani. Jawa direspon tapi 

Papua tidak direspon. 

Bima: Fokus bagaimana menjalankan amanat Inpres 9/2020 tentang isu-isu Papua. Banyak fokus 

terlaksana di Jawa tapi yang di Papua tidak banyak dibahas. 

 

Feedback 

1. Wahyu 

 

Adakah pembicaraan tentang satu peta dan nasib wilayah adat yang tidak terdokumentasi. 

Jawaban dari Pak Dodo: dibahas sedikit, tapi masih tumpang tindih. 

 

2. Dewi: Untuk isu RA sudah dipanggil 2x, dari kami tidak tahu apakah aka nada tindak 

lannut dari pemerintah atau langsung turun ke kementerian. Jika kemarin Kapolri dan KSP 

semua menulis, tidak ada yang diminta tindak lanjutnya. Yang baru gerak KSP, minta 

lokasi. Kementerian dan ATR belum ada. 

 

Risalah secretariat kabinet udah keluar dan ada instruksi. Jadikan itu tagihan untuk 

menindaklanjuti mengawal agenda. Kalau dari KPA masih menimbang ngasi lokasi atau 

high call (revisi perpres dan revisi kelembagaan). 

 

KSP diminta menindaklanjuti dan minta lokasi. Tapi KPA tidak mau membahas teknis, 

jika tidak disepakati Menteri nanti bahas kesepakatan kerja. 

 

Kata Kang Usep ini dibalik: minta lokasi dan mekanisme kerja/rapat tingkat Menteri. Dari 

KPA menanyakan jaminannya seperti apa, tapi Kang Usep sendiri tidak bisa menyebutkan 

jaminan itu. Dikhawatirkan Menteri ATR abuse of power. Kalau hanya lokasi dan maunya 

gampang, ringan-ringan semua. BUMN, ATR, Transmigrasi dll. 

 

3. Dodo: KSP diminta mengingatkan. Menteri atr bpn dan LHK mengajak dirjen/siapa yang 

harus hadir. 

 

4. Dahniar: diperlukan inovasi/terobosan. Perlu paham agenda/skenario politik ekonomi 

pemerintah saat ini. Agak ribet tapi mungkin jadi ada hal yang tidak perlu dilakukan oleh 

aktivis/LSM atau ada hal yang masih perlu dilakukan lagi 

 



5. Martua: Papua harus didikung, sudah ada inpres percepatan untuk registrasi HA Papua. 

Inpres ini memaksa ATR/BPN. Kami memberi masukan untuk itu.  Pendaftaran tanah 

adat dipandang jadi reforma agrarian yang cocok untuk MA. 

 

Ratas mengeluarkan konflik lahan di wilayah perhutani. Perlu ada terobosan hukum dan 

revisi PP Perum terjadi (melepaskan wilayah2 konflik dari wilayah perhutani: PS dan RA + 

BUMN dijadikan gesit supaya tidak terbebani konflik. 

 

6. Agung: dari tim LH juga ada proyeksi dua hal besar sebagai dinamika kerja LSM. Pertama, 

aka nada 40 RPP yang akan dibuat pasca UU Cilaka. Bagaimana kita mengawal ini? Kedua, 

akan ada RED berikutnya. Itu jadi projek emas KLHK (dana LH yang besar akan 

diberikan kepada para pengampu). Ini jadi pemantik RA. 

 

Ada tupoksi tapi tidak jelas. RA di kawan hutan dan status tanah tidak jelas. Ada yang hadir 

dan menolak hadir itu juga perlu ada yang diskusi di dalam, tapi ada juga yang mengawal 

dari luar.  

 

Kesimpulan  

Bima  

Secara umum poin penjelasan dari Ibu Dahniar (mengenai paham dan maksud dari ekonomi 

politik), Bang Martua (penting melakukan pencatatan tanah di Papua dan Papua Barat), Mas 

Agung (40 rancangan pemerintah dan 6 rancangan presiden, juga gelontoran dana RED+ 

periode kedua) menjadi bagian-bagian penting yang dapat diketahui oleh rekan-rekan peserta 

diskusi.  

1. Anne-Sophie:  

 

Koalisi Tenure wajib mengambil posisi terhadap momentum ini. Sepertinya ada dua topik 

yg dibahas:  

 

1) Momentum untuk kompilasi lokasi prioritas yg mau diproses 

2) Omnibus Law dan RPPnya dan Tim serap aspirasi nasional. Sejauhmana keduanya ini 

terkait?  Apa posisi terhadap poin 1) juga mempengaruhi posisi terhadap poin 2)? 

 

2. Dewi KPA 

 

jangan sampai terlalu cepet senang dan high call-nya diturunkan, karena modusnya sama 

saja dan selama 6 tahun ya itu-itu saja. Pernah KPA diskusi dengan pihak teknis. Perlu ada 

terobosan politik dan hukum. Siti Nurbaya Bakar hanya fokus pada… 

 

Presiden tidak niat mau reform, political will tidak ada. High call diturunkan, dinegosiasi, 

nanti hangus. 

 

Kami mengajak: Bagaimana mempertahankan posisi politik. Political position, posisi tawar 

tidak ada (apapun yang ditawarkan kita ikut jadinya kita tidak punya posisi politik). 

Percuma tidak ada posisi politik dan hukum. Rezim Jokowi mau semua diliberalkan. Revisi 



RPP tidak bisa ruang untuk itu. Apa yakin kita akn revisi di RPP? Kalau KPA, jaga posisi-

posisi prioritas saja.  

 

Kalau tidak, konsolidasi koalisi ini pun tidak tahu: akan yang high call atau taktis. Kita 

ketemunya di mana? 

 

AMAN hanya fokus ke mereka yang hadir, bukan critic jadi menegasi teman-teman yang 

hadir. 

 

3. Asep Y. Firdaus 

 

(1) apakah membahas teknis (kompilasi data lokasi) atau mempertahankan high call?  

(2) mengawal RPP atau RPPres → “Manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan.  

 

Misal AMAN, posisi politiknya jelas dan tidak perlu diubah. Perlu membangun strategi di 

nasional dan daerah. 

 

4. Dodo 

 

ada high-call yang tetep dipertahankan, ada kebutuhan taktis yang diperlukan melihat 

peluang yang ada. Sejauh ini bergulatnya… Jangan mengendorkan tekanan dari berbagai 

lembaga. Mana ruang yang jadi call politik tertinggi tetap dilakukan: merespon high call dan 

situasi politik di nasional ataupun daerah. 

 

5. Tilla:  

 

Bimbang, karena kita yang beragam ini supaya dapat punya bargaining position. Yaudah 

yang tipologi, kasus-kasus, dll. Posisi kita tidak terpecah sehingga tidak ada komentar-

komentar dari luar. 

 

Otak-atik data yang pernah disampaikan (tanahkita.id, brief dll). Apakah disampaikan dari 

jauh 

 

6. Anne  

Jika mau memanfaatkan momentum untuk memajukan kasus prioritas, apakah bisa 

disampaikan lebih dari 20 kasus, yg menjadi prioritasnya masyarakat (jadi bukan hanya yg 

clean and clear) dan berikan batas waktu agak ada realisasinya sebagai syarat untuk teruskan 

proses "positive engagement" ini? 

 

7. Dewi 

 

Kemarin KSP itu jadi sangat teknis. Ketemu dulu, kalau sudah ada mandate dari presidan 

maka akan disepakati kesepakatan kerja. 

 

Langsung Pak Presiden putuskan langsung, kalau begini akan terus Menteri saling lempar. 

Sekarang balik lagi kasuistik. Posisi dan mekanisme kerjanya saja disepakati mau bagaimana. 

Yang saya sarankan kita parallel saja, jika ada yang mau menyerahkan lokasi silakan. Tapi 



hugh call jangan dilupakan (korupsi, kolusi, objek, dan subjek). Kalau kata Bu Anne, sudah 

pertahankan positive engagement padahal sudah bkan positive juga. 

 

8. Bima  

 

Kalau begitu apa sekarang perlu dibagi tipologi taktik organisasi?  

 

9. Dodo  

 

Jangan dibagi karena dari awal sadar anggota koalisi ini strategi dan posisinya macam-

macam. Jangan lupa high call, supaya terobosan jangka panjangnya tercapai (reformasi 

kebijakan, politik dan hukum). Jika mempertahankan di high call di nasional, dan di daerah 

memanfaatkan peluang. Di koalisi ini bisa saling terbuka dan berbagai informasi. 

 

Update data selama dua minggu misalnya supaya bisa memanfaatkan data-data update di 

lapangan. Tapi jika tetep perlu press release, itu bisa dimanfaatkan juga. 

 

10. Dahniar 

 

Koalisi ini organisasinya beragam. Kalau langsung teknis strategi itu analisisnya akan datar. 

Apa yang koalisi cita-citakan? Lalu turun ke strategi, pada akhirnya nanti keluar siapa 

bermain di rung mana? 

 

11. SAINS  

 

Perlu membedakan taktik dan strategi. Taktik itu pertempuran kecil dan mungkin berbeda-

beda juga 

 

Tujuan Dua: Mendiskusikan Rencana Media Briefing Hasil Riset Detrimental Law 

 

Bima 

Konsepnya Akan dilaksanakan secara online pada tanggal 17 Desember, hari kamis. Membuka 

kacamata public bahwa prosesnya dibuat tidak sesuai konstitusi 

Mekanismenya akan disampaikan kepada jurnalis lalu ada juga yang menyampaikan data-data. 

 

Anne-Sophie 

Sejauh mana bisa mengkaitkan riset ini dg High Call Koalisi Tenure yg dibicarakan tadi, dlm 

media briefing hari Kamis? 

Tilla 

Secara umum sepakat dengan Bu Anne perlu dihubungkan dengan high call koalisi. Nanti 

rencananya aka nada juga akademisi. 



Dewi KPA 

Perlu disepakati sikap anggota koalisi, perlu ada proses untuk itu karena memakai nama koalisi. 

Misalnya saya sendiri belum tahu apakah anggota Omnibuslaw menolak seluruhnya bagian dari 

Omnibuslaw atau tidak 

Dahniar 

Isu detrimental law ini sudah sering dishare di KT, kalau merugikan maka sudut apa yang akan 

ditangkap dengan keberagaman organisasi KT. Baiknya mengangkat proses dan produk hukum 

yang dihasilkan dalam dua rezim terakhir. Bukan hanya OL, tapi sebenarnya banyak peraturan 

lain yang mendukung kerusakan lingkungan (KPK, minerba, dll). Tapi tetap perlu disampaikan 

juga posisi koalisi untuk ini. 

Anne 

Sekilas untuk informasi proses pembuatan hukum/legislasi, ganti rugi yang diberikan, juga solusi 

(food estate yang justru melemahkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi pangan. 

Dewi 

Belum tentu juga anggota koalisi sudah mengerti dan sepakat. Arahnya ke mana belum tau atau 

sekadar listing kebijakan-kebijakan yang berbahaya. Nanti dari KPA akan dibantu Roni 

Bima 

Oke, kita putuskan Kamis dan akan berfokus pada highlight isu seperti bank tanah, agraria, 

pertambangan, 


