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PENGGUNDULAN HUTAN 
SKALA MASIF BERDALIH 

KETAHANAN PANGAN

FOOD 
ESTATE 
PAPUA!

untuk	memberdayakan	hak	rakyat



Tanah Papua menjadi salah satu sasaran program 
pangan nasional yang disebut ,  Food Estate
yakni program usaha pangan yang terintegrasi 
mencakup usaha tanaman pangan, hor�kultura, 
perkebunan, peternakan dan perikanan, maupun 
usaha industri pada sebuah Kawasan dalam skala 
luas.

Program peningkatan penyediaan pangan 
nasional (Food Estate) merupakan salah satu dari 
10 program strategis nasional dan 201 Proyek 
Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar 
Rp. 4.809,7 triliun, yang tertuang dalam  
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 
tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan 
Ke�ga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional (PSN).
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Pemerintah telah merencanakan lahan 
program terletak Food Estate di Papua 
di Kabupaten Merauke, Kabupaten 
Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan 
Kabupaten Yahukimo, dengan total 
luas  2.684,680,68 hektar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) menerbitkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/202
0 tentang Penyediaan Kawasan Hutan 
untuk Pembangunan Food Estate, yang 
membolehkan penyelenggaraan food 
estate dalam kawasan hutan, dan 
diperkuat dengan adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, 
yang menjadikan Food Estate sebagai 
daerah strategis.  2
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onversi kawasan hutan K untuk 
lahan proyek Food Estate Papua 
dalam skala luas ratusan ribu 

hingga lebih dari 2 (satu) juta hektar akan 
mengancam kehilangan hutan dan 
kerusakan hutan dalam skala luas. 
Deforestasi dan kerusakan lingkungan 
dalam jangka panjang akan 
mempengaruhi daya dukung lingkungan, 
terjadinya bencana ekologi, menurunnya 
kemampuan  dan produk�vitas daya 
dukung dan kualitas kehidupan manusia 
dan mahluk hidup lainnya. Beresiko bagi 
meningkatkan biaya lingkungan dan biaya 
sosial.

eforestasi bertentangan dengan Dkomitmen negara berkontribusi 
(NDC, Na�onally Determined 

Contribu�on) untuk penurunan emisi gas 
rumah kaca dan pembangunan rendah 
emisi. Kebijakan Food Estate �dak sejalan 
dengan Kerangka Pembangunan 
Berkelanjutan Papua (Visi Papua 2100) 
untuk meningkatkan kebahagiaan dan 
kualitas hidup rakyat Papua, dan 
komitmen mempertahankan 90 % 
kawasan hutan.
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okasi L Food Estate Papua berada di Hutan Lindung seluas 
243.379,46 hektar, akan mengancam menghilangkan dan merusak 
kawasan hutan yang mempunyai fungsi-fungsi ekologi, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. 

ulau Kimaam dan daerah sekitarnya yang menjadi sasaran Food PEstate Papua akan mengakibatkan kerusakan ekosistem lahan 
basah dan keanekaragaman haya�nya, seper� mangrove, hutan 

rawa air tawar, padang rumput terendam, dan savanna basah, yang 
mana Kawasan ini mempunyai fungsi ekologi mengendalikan banjir dan 
fungsi ekonomi dari hasil perikanan.   
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erdasarkan data B Peta indika�f Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) 
ditemukan kawasan hutan alam dan lahan gambut  pada areal Food Estate 
Papua, sebagai berikut: 

rogram Food Estate Papua memasukkan kawasan PIPIB seluas P 972.624,84 
hektar 36 % dari areal Food Estate Papua berada di kawasan atau sekitar 
PIPIB. Harusnya kawasan hutan alam & gambut ini dilindungi dan �dak 

diperbolehkan untuk usaha eksploita�f yang menghilangkan fungsi ekologi 
setempat. 

PIPIB Kab. Mappi  
(ha) 

Kab. Boven 
Digoel  

(ha) 

Kab. Merauke 
(ha) 

Kab. 
Yahukimo 

(ha) 

Total  
(ha) 

Hutan Alam Primer 192.767,10 18.093,02 164.504,76 2.640,93 378.005,81 

Gambut 272.775,72 38.114,43 40.726,54 - 351.616,68 

Kawasan Lindung 79.891,39 - 163.110,95 - 243.002,34 

 545.434,21 56.207,45 368.342,25 2.640,93 972.624,84  
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rogram FE Papua pada kawasan hutan Pmaupun areal penggunaan lain untuk usaha 
perkebunan hanya menguntungkan korporasi 

pemilik izin usaha. Diperkirakan ada 20 perusahan 
perkebunan, HPH dan HTI, yang akan 
mendapatkan manfaat dan lahannya tumpeng 
�ndih dengan proyek Food Estate dengan luas 
areal sebesar 493.561,03 hektar. Areal terluas 
berada pada konsesi HTI seluas 368.629,21 hektar, 
atasu sekitar 18,4 persen dari total FE di Papua.
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