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Kebahagiaan dan kualitas 
hidup seluruh rakyat Papua 

berada pada �ngkat se�nggi-
�ngginya secara adil dan 

merata. Bersamaan dengan 
pencapaian hal tersebut,  
kondisi alam Papua, baik 
daratan, perairan, udara, 

tetap lestari dan terjaga, serta 
meningkat kualitasnya.

Visi Papua 2100 
Pemerintah Provinsi Papua

Mewujudkan tata ruang wilayah secara 
lestari, aman, nyaman dan produk�f, serta 
menjamin kualitas hidup masyarakat 
dengan memperha�kan kearifan lokal dan 
karakteris�k ekosistem Papua. Dengan 
upaya mempertahankan luas minimal 
seluas  dari 60 % kawasan berfungsi lindung
seluruh luas Provinsi Papua, dan kawasan 
hutan minimal seluas 90 % dari seluruh 
wilayah Provinsi Papua. 
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Peraturan Daerah Provinsi Papua 
No. 23 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi (RTRWP) Papua 
Tahun 2013 – 2033
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Proyek Food Estate ini akan 
mengurangi luas kawasan 
hutan Papua sekitar 9,1 % 
dan berkurang menjadi 
sebesar 26.894.141,32 
hektar, sehingga luas 
kawasan hutan menjadi hanya 
81,19 %.

Kebijakan ini mengabaikan 
komitmen Pemerintah Daerah 
dan Masyarakat Papua 
tentang yang  Visi Papua 2100 
ingin mempertahankan 
kawasan hutan seluas 90 % 
dari seluruh wilayah provinsi 
Papua, bahkan bertentangan 
dengan pola ruang dan 
strategi pembangunan 
berkelanjutan Papua.

Food Estate 
abai terhadap 
Komitmen 
Pemerintah 
Provinsi Papua

untuk memberdayakan hak-hak masyarakat
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Proyek Food Estate akan merubah bentang alam, merubah tutupan hutan 
dan tata guna lahan, berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem dalam 
skala luas yang akan mempercepat penurunan fungsi dan kemampuan 
lingkungan hidup, merusak kesuburan tanah dan penyediaan air. 

Pengabaian atas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
dan sosial dapat berdampak meningkatkan bencana ekologi dalam jangka 
panjang, seper� kepunahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, permasalahan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi, dan sebagainya. !

Food Estate 
Tingkatkan 
Kerawanan 

Bencana 
Ekologis

Tingkat Kerawanan Bencana 
di Lokasi Food Estate 
di Provinsi Papua
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Kehilangan hutan dan pembatasan akses 
atas sumber kehidupan akan beresiko 
menurunnya kualitas hidup yang layak, 
menimbulkan masalah Kesehatan dan gizi 
buruk, penurunan pendapatan dan mata 
pencaharian, ketergantungan pada ekonomi 
baru, kesulitan sumber pangan dan air 
berkualitas, merosotnya kesejahteraan, 
pendidikan, terjadi konflik, ke�dakamanan 
dan mengganggu ketenteraman hidup, dan 
sebagainya. Pembangunan yang 
mengakibatkan penderitaan, konflik dan 
kema�an, adalah pembangunan yang 
memusnahkan kemanusiaan.

169.045 Jiwa Orang Asli Papua di 
+ 200 Kampung di Kabupaten 

Merauke, Mappi, Boven Digoel, 
& Yahukimo, sangat terdampak 

proyek Food Estate, karena 
kehidupan mereka sangat 

tergantung pada keberadaan 
hutan dalam ruang hidup mereka.

untuk memberdayakan hak-hak masyarakat

4 Food Estate 
Mengancam

Ruang Hidup
Rakyat Papua



Papua mandiri berar� 
mampu mewujudkan 

kualitas hidup yang lebih 
baik dengan mengandalkan 

kemampuan dan kekuatan 
sendiri. Papua berkeadilan 

berar� pembangunan yang 
adil dan merata dengan 

par�sipasi ak�f adat dan 
agama serta seluruh 

masyarakat, yang hasilnya 
dapat dinikma� seluruh 
masyarakat, khususnya 

Orang Asli Papua

Lukas Enembe
Gubernur Papua 
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