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Kaoem Telapak (Kaoem) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 2016 oleh anggota dan pendiri 
Perkumpulan Telapak (didirikan pada tahun 1996). Kaoem Telapak berkomitmen untuk tetap setia pada 
cita-cita dan visi organisasi, untuk memimpin kerjasama dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat 
serta pemangku kepentingan lainnya menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan 
di Indonesia.

Laporan ini disusun sebagai rangkuman atas kerja-kerja pemantauan yang dilakukan Kaoem Telapak 
di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di 
Sumatera Utara, sepanjang tahun 2022. Artinya, yang kami sajikan di sini bukanlah hasil akhir atas kerja-
kerja yang sedang dan masih akan terus dilakukan di masa mendatang.

Area pemantauan dipilih dengan menggunakan purposive method dimana penentuan lokasi dilakukan 
secara selektif atau subjektif, yang merupakan bentuk pengambilan sampel non-probabilitas. Hal ini 
digunakan untuk mendukung basis argumentasi dalam melakukan komparasi antar wilayah dengan 
indikator umum yang telah ditetapkan.

Ada tiga tipologi lokasi yang dipilih dalam pemantauan ini. 

Pertama, wilayah yang secara resmi ditetapkan sebagai lokasi Food Estate dan tercantum di dalam PSN, 
di mana proyek tersebut sudah dimulai dan sedang berlangsung. Lokasi ini dipilih untuk menguji asumsi 
yang menjadi basis argumentasi Pemerintah, bahwa Food Estate akan menjadi solusi bagi ketahanan 
pangan dan tidak akan berdampak negatif secara sosial, budaya dan lingkungan.

Kedua, wilayah yang meskipun secara resmi telah ditetapkan sebagai lokasi Food Estate, namun proyek 
ini belum berjalan. Wilayah dengan tipologi ini dipilih untuk mengonfirmasi asumsi dasar yang digunakan 
Pemerintah bahwa rencana Food Estate adalah jenis proyek yang bebas dari ancaman deforestasi dan 
pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang tinggal dan hidup di dalam dan sekitar 
kawasan hutan.

Ketiga, tipologi wilayah secara resmi belum termasuk ke dalam daftar Food Estate yang tercantum dalam 
PSN, namun Pemerintah Daerah-nya sedang dan terus mengupayakan agar diikutkan sebagai rangkaian 
dari proyek Food Estate.

Secara nasional, ada dua provinsi yang sudah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi Food Estate PSN, 
yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

PENGANTAR
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Di Sumatera Utara, ada empat kabupaten yang telah ditunjuk untuk menjadi bagian proyek ini, yaitu 
Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten 
Tapanuli Selatan. Dari semuanya, Food Estate baru berjalan di Humbang Hasundutan. Sementara di 
Pakpak Bharat, proses persiapan masih terus digalakkan oleh Pemda Kabupaten.

Sementara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak termasuk ke dalam rencana proyek Food Estate. 
Namun Bupati Ketapang, berambisi agar daerahnya dapat diikutsertakan yang dibuktikan dengan lobi 
politik yang aktif ke tingkat nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Metode pemantauan ini dilakukan dengan mengombinasikan dua metode kualitatif: riset meja (desk 
research) dan investigasi lapangan (field investigation). Riset meja dilakukan dengan mengumpulkan dan 
menganalisis silang berbagai data terkait sejak tahun 2021 dan dilanjutkan kembali setelah investigasi 
lapangan dilakukan.

Untuk mengonfirmasi hasil temuan sementara yang dikompilasi dari riset meja, pemantauan dilakukan 
di Kabupaten Ketapang pada Mei-Juni 2022, dan dilanjutkan dengan investigasi lapangan di Kabupaten 
Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat pada Juli 2022.

Oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari organisasi-organisasi mitra 
di daerah pemantauan yang telah menyumbangkan waktu dan tenaga untuk mendukung kerja-kerja 
investigasi di lapangan. Kaoem Telapak mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kelompok 
Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Sumatera Utara, juga kepada Pengurus Wilayah 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Tano Batak dan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (PD AMAN) Tanoh Pakpak. Bantuan selama di lokasi pemantauan serta diskusi-diskusi kritis 
untuk menajamkan perspektif dan analisis, berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini.

Harapan kami, laporan pemantauan ini dapat menunjukan kepada publik bahwa mega proyek sejenis 
Food Estate tidak hanya cacat dari segi argumentasi dan melanggar hukum, tapi juga akan menyebabkan 
alih fungsi kawasan hutan dengan luasan masif yang akan bermuara pada deforestasi, serta berdampak 
negatif secara sosial kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang hidup bergantung dari hutan.

          Bogor, November 2022
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Lokasi Food Estate di Pak Pak Barat, Sumatera Utara
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Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional 
(LPN) atau kawasan pengembangan pangan 
skala luas merupakan implementasi atas 

konsep pengembangan produksi pangan yang 
dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas 
pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di 
suatu kawasan.1 Meski demikian, LPN bukanlah 
hal yang benar-benar baru di Indonesia. Sebelum 
tahun 2019, sudah ada beberapa kali percobaan 
pembangunan proyek yang tersebar di daerah-
daerah di luar Pulau Jawa. Dua yang paling 
terkemuka adalah PLG di masa Presiden Soeharto 
yang berlokasi di Kalimantan Tengah, dan MIFEE 
yang berlokasi di Papua (lihat box).
 
Maraknya pelaksanaan proyek-proyek Food Estate 
di berbagai daerah di Indonesia merupakan respon 
pemerintah atas peringatan Badan Pertanian 
dan Pangan PBB mengenai kemungkinan 
terjadinya krisis pangan yang diprediksi sebagai 
dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 di sektor 
pertanian.2 Proyek-proyek Food Estate dipandang 
penting oleh Pemerintah untuk meningkatkan 
jaminan produksi pangan (food security) dan 
penguatan cadangan pangan (food resilience).3 
Untuk mendukung suksesnya pembangunan LPN, 
proyek-proyek tersebut dimasukkan ke dalam 
daftar PSN.
 
 PSN merupakan serangkaian proyek infrastruktur 
Indonesia di berbagai sektor yang diluncurkan 
oleh Presiden Joko Widodo dan dinilai 
sebagai proyek yang memiliki peran penting 

1  P. Setyo dan J. Elly, “Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kaliman-
tan”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 147, (2018), hlm. 2.
2  Committee on World Food Security: High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Impacts of COVID-19 on food security and 
nutrition: developing effective policy responses to address the hunger and malnutrition pandemic, September 2020
3  Siaran Pers Sekretariat Kabinet, HM.4.6/564/SET.M.EKON.3/10/2022, 5 Oktober 2022, diakses 18 Oktober 2022 https://www.ekon.go.id/
publikasi/detail/4605/perkuat-food-soveregnity-dan-food-resilience-pemerintah-kembangkan-food-estate-di-sejumlah-wilayah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan pembangunan, kesejahteraan 
masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN 
diatur langsung melalui Perpres 3/2016, yang 
kemudian diamandemen melalui Perpres 58/2017, 
diamandemen kembali melalui Perpres 56/2018, 
dan paling mutakhir adalah melalui amandemen 
Perpres 109/2020. 

Perubahan-perubahan tersebut sangat terkait 
dengan penambahan dan pengurangan jenis PSN 
yang diatur di dalam Perpres. Jika suatu proyek 
termasuk daftar PSN, maka beberapa keunggulan 
yang diperoleh antara lain adalah kemudahan 
dalam persoalan regulasi dan perizinan untuk 
mempercepat penyelesaian pembangunan. Proyek 
PSN juga dipermudah dalam penyediaan lahan 
dan jaminan keamanan politik karena dukungan 
penuh dari para menteri terkait, gubernur hingga 
bupati.

Untuk dapat dikategorikan sebagai PSN, sebuah 
proyek diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, 
kriteria strategis, dan kriteria operasional. 

Unsur kriteria dasar yang dimaksud adalah 
kesesuaian dengan RPJM Nasional atau Daerah 
dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta 
memiliki kesesuaian dengan RTRW sepanjang 
tidak mengubah RTH. Kriteria strategis mengacu 
kepada manfaat proyek tersebut terhadap 
perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, 
keamanan nasional, serta konektivitas dan 

Food Estate Hari Ini
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keragaman distribusi antar pulau, sementara 
kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah 
adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai 
investasi proyek diharuskan bernilai lebih dari 100 
miliar rupiah atau proyek berperan strategis dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.4

Ada tiga alasan utama mengapa Food Estate 
merupakan proyek yang begitu menarik minat 
Pemerintah dan pihak swasta untuk berinvestasi.5 

Pertama, harga tanah tidak bergerak searah 
dengan harga komoditas lainnya. Sebaliknya, 
harga tanah akan terus meningkat karena 
disebabkan oleh faktor inflasi. Manfaat dari hal 
tersebut adalah peluang keuntungan yang dapat 
memberikan keseimbangan dalam portofolio 
investasi. 

Kedua, prediksi di sektor finansial menunjukkan 
bahwa harga jual pangan dan energi tidak memiliki 
gejala untuk turun. Harga pangan dan energi 
dipastikan akan terus naik seiring membesarnya 
permintaan. Bertambahnya populasi, degradasi 
lingkungan serta perluasan industrialisasi telah 

4  Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5  Andre Barahamin, “Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE”, IndoProgress, 21 Oktober 
2015, diakses pada 19 Oktober 2022, https://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-an-
im-melalui-mega-proyek-mifee/ 
6  Lusia Arumingtyas, Richardo Hariandja, Sapariah Saturi,  Mongabay Indonesia, Food Estate Melaju di Tengah Banjir Kritik, 30 September 
2020, diakses 6 Oktober 2022 https://www.mongabay.co.id/2020/09/30/food-estate-melaju-di-tengah-banjir-kritik/ 

mendorong berkurangnya alternatif akan pangan 
dan energi. 

Ketiga, bisnis pertanian skala raksasa adalah 
primadona baru badan-badan ekuitas keuangan, 
hedge fund, bank dan lembaga pendanaan yang 
dengan mudah mengucurkan pinjaman atau 
modal untuk melakukan akuisisi lahan untuk 
pembangunan bisnis pertanian.

Proyek Food Estate juga tidak lepas dari 
kontroversi pelanggaran aturan. Hal ini bisa dilihat 
dari konsep KLHS cepat yang disiapkan demi 
memfasilitasi proyek ini. Kalau mengacu pada 
komponen-komponen regulasi terkait KLHS, kecil 
kemungkinan hal semacam itu bisa dilakukan 
cepat. Apalagi, beberapa aspek seperti daya 
dukung dan daya tampung lingkungan serta jasa 
ekosistem harus dikaji secara komprehensif. 
Keanehan lainnya adalah perumusan dan 
pembuatan KLHS yang dilakukan pasca penetapan 
lokasi, dan bukan sebaliknya.6

Lokasi Pembukaan Hutan untuk Food Estate di Pakpak Bharat
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Food Estate: Awalnya Tragedi, 
Berulang Sebagai Ironi

Di Kalimantan Tengah, Proyek PLG yang 
diluncurkan pada 1995, mengupayakan 
transformasi lahan gambut hingga lebih 

dari satu juta hektar sebagai bagian dari ambisi 
Presiden Soeharto untuk mencapai swasembada 
beras. Kementerian Transmigrasi dan PPH 
ditugaskan sebagai penanggungjawab, setelah 
Keppres 82/1995 mengenai proyek ini terbit. 
Targetnya adalah dengan membangun kanal-kanal 
yang membelah kubah gambut untuk mengubah 
areal gambut dan rawa menjadi layak untuk 
ditanami padi. 

Untuk mendukung suksesnya program ini, 
pembukaan lahan gambut dilakukan terburu-
buru tanpa studi pendahuluan mengenai analisis 
dampak lingkungan. Kementerian Transmigrasi 
dan PPH juga memobilisasi lebih dari 15.000 
keluarga dari wilayah padat seperti Jawa 
dan Sumatra menjadi transmigran lokal yang 
diharapkan menjadi tenaga kerja dalam dua tahun 
awal berjalannya proyek.1 Proyek ini kemudian 
dinyatakan gagal secara resmi di tahun 2001 
setelah menghabiskan 1,6 triliun rupiah anggaran 
negara.2 Dari target 1,45 juta hektar, ternyata 
hanya 110 hektar yang berhasil direalisasikan.3 
Akibatnya, lebih dari 15.000 keluarga transmigran 

1  KOMPAS, Food Estate dan Kilas Balik Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, 24 Juni 2020 https://properti.kompas.com/
read/2020/06/24/070000221/-food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar?page=all 
2  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan 
Gambut di Kalimantan Tengah
3  Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Oktober 2008
4  KOMPAS, loc.cit 
5  Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri, Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated 
Food and Energy Estate, makalah yang dipresentasikan di Konferensi Internasional: Global Land Grabbing, 6-8 April 2011. Diselenggarakan 
oleh Land Deals Politics Initiative (LDPI) dan Journal of Peasant Studies bertempat di Future Agriculture Consortium, Institute of Development 
Studies, University of Sussex
6  Dow Jones, “Indonesia, Binladin group discussing $4bn rice project”, Farm Land Grab, 13 Agustus 2008, diakses 15 Oktober 2022 http://
farmlandgrab.org/2454 

yang ditempatkan di lokasi proyek kemudian 
meninggalkan kawasan tersebut.4

Kegagalan ini kembali berulang di Merauke, Papua, 
dengan peluncuran MIFEE yang diinisiasi saat 
Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai 
presiden. Proyek ini awalnya peluncurannya 
pada April 2006 dengan nama MIRE. Proyek ini 
dibayangkan sebagai ‘pabrik beras’ yang tidak 
hanya masif dalam luasan proyek namun juga 
dalam skala produksi.5 Salah satu grup investor 
yang pada awalnya tertarik untuk berinvestasi 
adalah Bin Laden Group yang berasal dari Arab 
Saudi, sebelum akhirnya batal karena krisis 
ekonomi yang melanda dunia finansial global di 
tahun 2009.6

Secara umum, pemerintah Indonesia 
menggambarkan MIFEE sebagai rencana 
perkebunan raksasa yang akan menjadikan beras 
sebagai tulang punggung. Sebagai pendamping, 
beberapa proyek satelit akan dibangun. 
Rencana ini dituangkan dalam PP 28/2008 yang 
menjadikan Kabupaten Merauke sebagai pusat 
proyek, dan membaginya ke dalam enam daerah 
utama yang masing-masing akan menjadi daerah 
industri dengan tanaman spesifik. Disusul oleh 
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Inpres 5/2008, mengenai upaya mempercepat 
realisasi MIFEE. Inpres ini secara spesifik 
meminta BPN bekerjasama dengan Pemkab 
Merauke untuk segera melakukan pemetaan, 
pengukuran dan pembagian enam daerah kunci 
yang akan menjadi gelanggang aktualisasi MIFEE. 
Setelahnya, Pemerintah kembali mengeluarkan 
PP 18/2010 yang secara khusus memberikan 
perhatian terhadap MIFEE serta proyeksi tentang 
keuntungan nasional yang bakal didapat dari 
pajak dan keuntungan lain jika proyek ini berjalan.

Dari 1,28 juta hektar lahan yang diperuntukkan 
proyek MIFEE, ternyata sebanyak 90,2% berlokasi 
di dalam kawasan hutan yang telah diplot menjadi 
10 kluster dan tersebar di 16 distrik. Delapan 
diantaranya berada di Kabupaten Merauke 
(dengan wilayah seluas 4,7 juta hektar yang 95,3% 
diantaranya adalah kawasan hutan) sedangkan 
sisanya masuk ke dalam distrik di kabupaten 
Mappi dan kabupaten Boven Digul. 

Menurut hasil riset Greenomics Indonesia, dari 
1,28 juta hektar itu, sebanyak 125.485,5 hektar 
di antaranya adalah berada di kawasan hutan. 
Hal ini berarti lahan seluas 1.157.347,5 hektar 
merupakan kawasan hutan yang akan dikonversi 
secara massif menjadi lahan agrobisnis.7

MIFEE juga gagal memberdayakan masyarakat 
adat. Laporan Yayasan PUSAKA dan Perkumpulan 
Petrus Vertenten MSC Papua menemukan bahwa 
lahan-lahan milik masyarakat adat beralih kepada 
pemilik modal, dengan nilai kompensasi yang jauh 
dari kata masuk akal. Di Kampung Zanegi, untuk 
tanah adat seluas 300.000 hektar dengan masa 

7  Kantor Berita Antara, “Greenomics Minta Pemerintah Transparan Laksanakan Mifee”, 23 Maret 2010, diakses 18 Oktober 2022, https://
www.antaranews.com/berita/179168/greenomics-minta-pemerintah-transparan-laksanakan-mifee 
8  Rassela Malinda (ed), “Torang samua ini hanya jadi penonton saja: Lumbung Pangan dan Kegagalannya di Tanah Marind”, Yayasan PUSA-
KA dan Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua, Juni 2022
9  Krystof Obidzinski, et.al, “Can large scale land acquisition for agro development in Indonesia be managed sustainably?”, Land Use Policy, 
Vol. 30 (2013), hlm. 953.
10  P. Setyo dan J. Elly, “Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kali-
mantan”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 147, (2018)

pinjam pakai selama 60 tahun, ganti rugi yang 
diberikan hanya berjumlah Rp. 300.000.000 (Rp. 
1.000/hektar), sementara di Kampung Domande, 
40 ribu hektar tanah, dikompensasi banderol 
harga 75.000 rupiah per hektar dengan masa 
pinjam 35 tahun.8 

Selain dua mega proyek tersebut, kegagalan lain 
dari proyek kategori Food Estate adalah Delta 
Kayan Food Estate (DeKaFE) di tahun 2011 yang 
berlokasi di Kabupaten Bulungan (yang dahulu 
masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan 
Timur namun sekarang adalah bagian dari 
Provinsi Kalimantan Utara). 

Sama seperti proyek-proyek Food Estate 
terdahulu, DeKaDE diluncurkan oleh Pemerintah 
dengan alasan untuk mewujudkan ketahanan 
pangan. Proyek ini mulanya direncanakan 
pada lahan seluas 50,000 hektar di mana 60% 
diantaranya merupakan tanah subur dengan tipe 
tanah aluvial.9 

Sebuah laporan menunjukkan bahwa mengenai 
masalah peningkatan produksi padi melalui 
proyek Food Estate di Bulungan tidak berjalan 
optimal karena setelah enam tahun program 
berjalan tidak ditemukan adanya hasil yang 
signifikan. Beberapa permasalahan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan DeKaFE antara 
lain adalah status lahan yang belum clean and 
clear, peningkatan produksi terfokus pada padi 
padahal peta mengenai kecocokan tanaman padi 
belum tersedia, rendahnya produktivitas, dan 
infrastruktur pertanian yang tidak memadai.10
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Salah satu kekhawatiran dari kelompok 
masyarakat sipil saat RUU Cipta Kerja mulai 
dibahas oleh DPR adalah bakal dihapusnya 

beberapa ketentuan terkait tata kelola hutan. 
Hal itu diyakini untuk mempermudah jalan bagi 
pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang 
diserahkan pemerintah pengerjaannya kepada 
sektor swasta yang telah terbukti rentan dengan 
pelanggaran hak asasi manusia.7 

Langkah penyederhanaan regulasi oleh 
Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja dinilai 
berpotensi meningkatkan laju deforestasi karena 
adanya ketidakpastian minimal terkait batas 
kawasan hutan yang dipertahankan di tiap daerah. 
Di sisi lain izin-izin untuk kegiatan di hutan, baik 
untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, 
pertambangan, perkebunan dipermudah.8 
Termasuk di dalamnya adalah kemudahan dan 
percepatan dalam proses perubahan status 
kawasan hutan.

Menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan, 
perubahan kawasan hutan adalah suatu proses 
perubahan terhadap suatu kawasan hutan 
tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau 
menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan 
lainnya. Perubahan kawasan hutan terjadi akibat 
perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi 
lainnya, atau perubahan fungsi dalam fungsi 
pokok kawasan hutan, dan perubahan peruntukan 
kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan serta penunjukan parsial areal 

7  Koalisi Bersihkan Indonesia, Kertas Posisi dan Pernyataan Sikap Menolak Omnibus Law, 16 Juli 2020, diakses 8 Oktober 2022, https://bersi-
hkanindonesia.org/kertas_posisi_dan_pernyataan_sikap_menolak_omnibus_law 
8  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), “Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap 
Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, Seri #1 Kertas Kebijakan, 2020

penggunaan lain menjadi kawasan hutan.
Ruang lingkup perubahan kawasan hutan meliputi: 
perubahan fungsi kawasan hutan; perubahan 
peruntukan kawasan hutan; dan penunjukan 
parsial areal penggunaan lain menjadi kawasan 
hutan. UU 41/1999 tentang Kehutanan menjamin 
bahwa tujuan perubahan fungsi kawasan hutan 
seharusnya didedikasikan demi terwujudnya 
optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan 
secara lestari dan berkesinambungan.

Pada Pasal 19 ayat (1) UU tersebut disebutkan 
bahwa perubahan peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah 
dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. 
Selanjutnya, di ayat (2) dari pasal tersebut 
menyebutkan bahwa perubahan peruntukan 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan 
yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan 
oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Kedua klausul regulasi tersebut kemudian 
diperjelas di ayat (3) yang menyebutkan 
bahwa ketentuan tentang tata cara perubahan 
peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Dalam Pasal 38, pada ayat (1) Penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 

Omnibus Law sebagai Jalan Tol 
Food Estate
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di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan 
di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung. Pada ayat (2) disebutkan bahwa 
Penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa 
mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Permasalahan yang timbul dari ketentuan 
normatif di atas yaitu masih luasnya penafsiran 
atas ketentuan tersebut. Problem ini semakin 
kusut saat UUCK diterbitkan yang memberikan 
keleluasaan absolut kepada Pemerintah untuk 
mengatur tata cara perubahan peruntukan 
kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan 
hutan. 

Sementara itu, putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 
terkait pengujian formil terhadap UUCK 
menyatakan bahwa undang-undang tersebut 
“inkonstitusional bersyarat”, yang salah satu 
amar putusannya dengan jelas menyatakan untuk 
“menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak 
dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana 
baru berkaitan dengan UUCK”.

Namun putusan MK tersebut tidak menyurutkan 
penggunaan UUCK oleh Pemerintah sebagai 
landasan regulasi. Sebaliknya, Pemerintah justru 
makin memperkuat posisinya dengan menerbitkan 
Instruksi Mendagri 68/2021.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut kemudian 
terbukti setelah disahkannya UU 11/2020 tentang 
Cipta Kerja pada 2 November 2020 (UUCK), yang 
memberi lampu hijau kepada berbagai proyek 
infrastruktur prioritas yang berada di bawah 
bendera PSN untuk meningkatkan percepatan 
intensitas dalam aktivitasnya. Terutama proyek-
proyek yang tercantum dalam Permenko Ekonomi 
7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Langkah tersebut dimulai dengan terbitnya PP 
23/2021 tentang tata cara alih fungsi kawasan 
hutan yang didedikasikan untuk mendukung 

PP 19/2021 dan kemudian PP 42/2021, yang 
keduanya digunakan sebagai alas hukum bagi 
memuluskan pelaksanaan agenda proyek yang 
tercantum di dalam PSN.

Terbitnya PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, ditujukan agar menjadi 
acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam 
upaya percepatan realisasi pembangunan proyek-
proyek infrastruktur yang tercantum dalam 
Permenko Ekonomi 7/2021. 

UUCK juga melahirkan peraturan turunan 
seperti PP 42/2021 tentang Kemudahan Proyek 
Strategis Nasional. Aturan ini digunakan untuk 
menyelesaikan hambatan-hambatan utama 
PSN terkait regulasi, kerjasama antar institusi 
pemerintah, fiskal, infrastruktur, dan sumber daya 
manusia. 

PP 42/2021 tersebut hadir karena regulasi 
yang ada dinilai Pemerintah Pusat belum dapat 
mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, 
bahkan cenderung membatasi pelaksanaan PSN. 
Sehingga diperlukan regulasi yang memberikan 
fasilitas kemudahan dalam percepatan 
pelaksanaan PSN pada tahapan perencanaan, 
penyiapan, transaksi, konstruksi, serta kemudahan 
dalam operasional dan pemeliharaan termasuk 
kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah untuk mendukung PSN.

Tiga PP tersebut - PP 19/2021, PP 23/2001 
dan PP 42/2021 - memberikan berbagai 
kemudahan dalam proses pengurusan PSN untuk 
di semua tahapan proyek yaitu perencanaan, 
penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran 
pengendalian operasi. Food Estate, yang 
termasuk di dalam rangkaian PSN adalah salah 
satu rangkaian proyek pembangunan yang 
paling diuntungkan dari kemudahan-kemudahan 
tersebut. 
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Terbitnya Permen LHK 24/2020 yang lebih dikenal 
dengan sebutan P.24 tidak lain ditujukan sebagai 
penguat regulasi yang kemudian berimplikasi 
kepada bagaimana penyediaan kawasan hutan 
untuk Food Estate. P.24 ini mengatur dua skema 
penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan 
Food Estate. 

Pertama, dengan mempermudah proses perubahan 
peruntukan kawasan hutan, yang memberi 
kemudahan birokratis dan penghematan waktu 
bagi Pemerintah untuk mengubah status suatu 
kawasan hutan yang termasuk dalam lokasi 
proyek. 

Kedua, memberi alasan legal formal yang 
membuat sebuah kawasan hutan dapat ditetapkan 
sebagai lokasi proyek untuk mendukung 
narasi Pemerintah tentang ketahanan pangan. 
Merujuk pada Pasal 1 dalam P.24, Food Estate 
dipandang sebagai satu usaha penyediaan pangan 
berskala luas sehingga secara signifikan mampu 
mendorong deforestasi.
Ada dua lokasi yang disiapkan sebagai prioritas 

9  Sekretariat Kabinet RI, Rapat Terbatas (melalui Video Conference) mengenai Lanjutan Pembahasan Food Estate, 23 September 2020, di 
Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 23 September 2020, diakses 27 Oktober 2022. https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-confer-
ence-mengenai-lanjutan-pembahasan-food-estate-23-september-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/ 

proyek Food Estate, yaitu di Kalimantan Tengah 
dan di Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, 
proyek ini akan berlokasi di Kabupaten Kapuas 
dan Kabupaten Pulang Pisau. Di Sumatera Utara, 
lokasi proyek Food Estate dilakukan di Kabupaten 
Humbang Hasundutan. Kabupaten Pakpak Bharat, 
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli 
Selatan. Beberapa lokasi lain (Papua, Nusa 
Tenggara Timur dan Sumatera Selatan) juga akan 
dilanjutkan dengan pengerjaan di lapangan.9

Meski demikian, Food Estate ternyata masih 
menghadapi beberapa kendala serius. Pertama, 
yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area 
proyek. Kedua, mengenai perumusan rencana 
induk pelaksanaan proyek, termasuk perumusan 
masterplan. Ketiga, terkait dengan infrastruktur 
pendukung suksesnya proyek skala raksasa 
seperti akses jalan yang belum optimal. Keempat, 
mengenai kejelasan tentang badan pengelola yang 
akan bertanggung jawab terhadap proyek, jenis 
tanaman yang akan dikembangkan di area Food 
Estate, teknologi yang digunakan, hingga masalah 
pembiayaan.

Lokasi Perencanaan Food Estate Teluk Keluang
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BAGIAN 2:
STUDI KASUS
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Ketapang

Food Estate Ketapang (FEK) pertama kali 
dimulai saat diluncurkannya program cetak 
sawah yang direncanakan oleh Menteri 

BUMN, Dahlan Iskan, pada tahun 2012-2014. 
Proyek ini menargetkan luas lahan hingga 100.000 
hektar, meski akhirnya yang terealisasi hanya 
sekitar 0,1 persen (100 hektar) yang berlokasi di 
Desa Sukamaju, Ketapang. FEK ini dinyatakan 
gagal dan dihentikan lantaran ada dugaan 
korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 
mencapai Rp.67,69 miliar dan menjebloskan 
mantan Direktur Utama PT. Sang Hyang Sri (SHS) 
Upik Rosalina Wasrin ke dalam penjara. PT. SHS 
merupakan pelaksana 

1  Syah Deva Ammurabi, Alinea, “Cetak sawah tak luput dari masalah”, 6 Mei 2020, diakses 20 Oktober 2022 https://www.alinea.id/infografis/
cetak-sawah-tak-luput-dari-masalah-b1ZMQ9ufc

proyek FEK sebelum akhirnya digantikan oleh 
Pupuk Indonesia Holding Company.1

Selain terlilit korupsi, FEK juga dianggap gagal 
mengatasi kendala kelangkaan air di musim 
kemarau dan banjir di musim penghujan. 
Penyebabnya adalah pembangunan jaringan 
irigasi yang tidak sesuai dengan bentang alam 
(landscape) lahan gambut di lokasi pelaksanaan 
program. FEK juga dihadapkan pada kenyataan 
bahwa biaya untuk mendorong mekanisasi 
lahan sawah membutuhkan biaya yang mahal, di 
samping problem serangan hama di sawah-sawah 
yang sudah dicetak. Hasil panen FEK juga tidak 
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Rencana Food Estate di 
Ketapang, Kalimantan 
Barat

Ketapang adalah kabupaten terbesar di 
Kalimantan Barat dengan luas wilayah 
31.240,74 km2 yang beribukota di 

Kecamatan Delta Pawan.10 Kabupaten ini memiliki 
daerah pantai memanjang dari utara ke selatan 
dan daerah aliran sungai merupakan dataran 
berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Telok 
Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir 
Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan 
Pulau Maya Karimata. 

10  Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Ketapang Dalam 
Angka 2021, Februari 2022

sesuai harapan karena jenis padi yang ditanam 
ternyata tidak sesuai dengan karakteristik lahan. 
Apalagi lahan-lahan sawah tersebut dibuka oleh 
kontraktor jalan yang tidak mengerti metode 
pembukaan lahan pertanian.
Mekanisasi sawah yang dicetak oleh FEK juga 
mengalami kendala karena kesulitan menemukan 
sumber daya manusia untuk menjalankan 
teknik ini. Akhirnya, sawah-sawah tersebut 
mesti dikerjakan secara manual yang membuat 
kebutuhan tenaga kerja membengkak. Hal ini 
dibarengi dengan buruknya sistem perekrutan 
tenaga kerja dan ketidakjelasan kontrak 
yang membuat jaminan kelayakan hidup dan 

2  Pantau Gambut, Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi, hal.9, Februari 2021, diakses Juni 2022, https://foodes-
tate.pantaugambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf 

keselamatan pekerja menjadi masalah tambahan.
Problem lain yang dihadapi oleh FEK adalah 
terkait penyediaan areal untuk proyek yang terlilit 
problem tumpang tindih lahan. Dari total luasan 
area proyek, 38% diantaranya masih memiliki 
status HP dan HPK karena lambatnya proses 
revisi RTRW, dan 42% lain merupakan kawasan 
non-hutan dengan status APL yang dikuasai 
oleh warga sekitar melalui SKT dan SHM. Hingga 
setahun proyek FEK diluncurkan, hanya 20% dari 
total area proyek yang memiliki kejelasan hukum 
melalui pelepasan HGU seperti yang diatur oleh 
UU 18/2004 tentang Perkebunan.2

Peta Ketapang, Kalimantan Barat
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Dengan penduduk yang sebanyak 579.927 jiwa, 
wilayah perhuluan Ketapang umumnya berupa 
daerah berbukit-bukit. Terdiri dari 20 kecamatan, 
9 kelurahan, dan 253 desa, sungai terpanjang 
di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan 
dengan sungai-sungai besar lainnya seperti sungai 
Merawan, Kendawangan, Pesaguan, Jelai, dan 
lain-lain.

Kabupaten Ketapang memiliki tren kemiskinan 
yang cenderung turun selama tiga tahun berturut-
turut (2018-2020) meskipun tidak signifikan. 
Jumlah penduduk miskin terakhir sekitar 53,45 

ribu jiwa atau sekitar  10.29% dari keseluruhan 
jumlah penduduk.11

Kabupaten Ketapang juga memiliki kawasan 
Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) seluas 504,40 
hektar di Kelompok Hutan Bakau Sungai 
Tembilokan – Sungai Air Mata, Desa Sungai Awan 
Kanan, Kecamatan Muara Pawan yang ditetapkan 
dengan SK Bupati Ketapang 29/2011.  SK tersebut 
diperkuat oleh DPRD Kabupaten Ketapang 
dengan menerbitkan Perda 2/2015 tentang Areal 
Konservasi Daerah. 

11  BPS Kabupaten Ketapang, Indikator Kemiskinan 2018-2020, diakses 20 Oktober 2022, https://ketapangkab.bps.go.id/indicator/23/73/1/
indikator-kemiskinan.html 
12  Paparan Musrembang RKPD 2023 Kabupaten Ketapang.
13  Bupati Ketapang cukup aktif dalam melakukan lobi politik untuk menggalang dukungan di Jakarta dalam memuluskan langkah Food 
Estate Teluk Keluang menjadi PSN. Baca: Media Edukasi Borneo, Wujudkan Ketapang Maju, Lewat “Food Estate” Jadi Program Strategis 
Nasional, 7 September 2021, diakses 18 Oktober 2022 https://mediaedukasiborneo.com/wujudkan-ketapang-maju-lewat-food-estate-jadi-pro-
gram-strategis-nasional6682 
14  Pontianak Post, Food Estate Berikan Multiplier Effect, 25 Februari 2021 diakses 10 Oktober 2022 https://pontianakpost.jawapos.com/
daerah/ketapang/25/02/2021/food-estate-berikan-multipliereffect/ 

Hingga Desember 2020, terdapat 80 izin 
perusahaan perkebunan (IUP) yang mencakup 
areal lebih dari 775.000 hektar yang tersebar di 
18 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten 
Ketapang, kecuali di Delta Pawan dan Benua 
Kayong.

Food Estate Teluk Keluang merupakan proyek 
daerah yang menjadi salah satu poin dari fokus 
pembangunan Ketapang Sejahtera.12 Hingga kini, 
program ini belum termasuk dalam PSN namun 
merupakan respon Bupati Ketapang, Martin 
Rantan,13 terhadap seruan Presiden tentang 

cadangan pangan daerah untuk mengatasi 
bencana alam, kemiskinan, dan keadaan darurat, 
dan diharapkan akan membawa efek berlapis 
(multiplier effect) peningkatan kesejahteraan 
petani, penciptaan lapangan kerja, penurunan 
tingkat kemiskinan, dan peningkatan pendapatan 
daerah.14 

Dalam peta rencana, lokasi Food Estate Ketapang 
berpusat di area bernama Teluk Keluang, yang 
secara administratif termasuk wilayah Dusun 
Panca Bakti, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan 

Alokasi Kawasan Food Estate Teluk Keluang Luas (hektar)

Kehutanan 10.194,83

Tanaman Pangan 6.263,75

Perkebunan 5.555,71

Hortikultura 5.278,82

Sempadan 1.562,04

Perikanan 1.043,77
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Matan Hilir Selatan. Sementara dari peta luasan 
yang diajukan, proyek ini mencakup juga beberapa 
wilayah desa lain diantaranya Desa Sungai Pelang, 
Sungai Besar, Pematang Gadung, Desa Harapan 
Baru sampai desa Kemuning Biutak di Kecamatan 
Tumbang Titi. 

Kawasan Teluk Keluang adalah hamparan rawa 
gambut sehingga dinilai cocok untuk menjadi 
penyuplai bahan pangan seperti ikan, daging, 
beras, palawija dan hortikultura.15 

Pada tahap awal sosialisasi, proyek ini 
direncanakan  membutuhkan 32.600,48 hektar 
lahan yang sekitar 13.000 hektar diantaranya 
berada di lahan yang berstatus kawasan 
HPT dan kawasan konservasi. Mengusung 
konsep agropolitan, Food Estate Teluk Keluang 
direncanakan akan dibagi ke dalam 21 pola ruang 
yang akan disesuaikan dengan tujuan masing-
masing dalam mendukung pengembangan 
proyek.16

Selain itu, di dalam areal proyek nantinya akan 
juga dialokasikan untuk pembangunan jalan, 
pemukiman, industri pengolahan, lumbung, 
sarana pelayanan umum, bengkel alat dan mesin 

15  Widi Heru “Gundul” Wasana, YouTube, “Ayo Maju bersama ‘Food Estate’”, 12 Mei 2021, diakses 20 Oktober 2022, https://www.youtube.
com/watch?v=wJ0bXqkXAf8  
16  Peta Rencana Pembangunan Food Estate Teluk Keluang 
17  Agustiandi, Suara Ketapang, “Pemkab Ketapang Bersama TNI akan Buka Jalan Pesaguan Kanan - Teluk Keluang”, 5 Oktober 2021, diak-
ses 15 Oktober 2022, https://ketapang.suarakalbar.co.id/2021/10/pemkab-ketapang-bersama-tni-akan-buka.html 

pertanian, gudang, taman, sungai, fasilitas 
keamanan, fasilitas pariwisata, penangkaran 
buaya, danau dan kantor untuk badan pengelola.
Untuk menunjukkan komitmen dalam usaha tetap 
menjaga kelestarian hutan yang ada di Teluk 
Keluang serta membangun area cadangan pangan 
tanpa merusak ekosistem yang ada, Bupati 
Ketapang mengadakan konsultasi publik tahap 
pertama untuk penyiapan KLHS.
Walaupun belum ada dukungan resmi dari 
Pemerintah Pusat dan landasan hukum melalui 
pencantuman Teluk Keluang ke dalam daftar 
PSN, Pemkab Ketapang berinisiatif untuk segera 
menyiapkan beberapa fasilitas dan infrastruktur 
pendukung. 

Penataan infrastruktur transportasi terlihat 
dalam bentuk pembangunan jalan baru dari 
Pesaguan Kanan menuju Teluk Keluang,17 dan 
pembangunan dermaga perahu cepat (speedboat) 
di Pematang Gadung. Pemda Ketapang juga telah 
membangun beberapa unit perumahan nelayan di 
Rasau, Perendaman, Teluk Keluang dan Sunsang. 
Pengadaan ribuan bibit kopi dan sawit serta 
pembangunan peternakan sapi juga difasilitasi 
oleh Pemda Ketapang.

Peta lokasi rencana Food Estate 
Ketapang Tropenbos
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Lokasi Perencanaan Food Estate Teluk Keluang
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Food Estate di 
Humbang Hasundutan, 
Sumatera Utara

Kabupaten Humbang Hasundutan yang 
beribukota di Dolok Sanggul, memiliki luas 
wilayah 251.765,93 hektar dan terdiri dari 10 

kecamatan. Secara topografi, wilayah Humbang 
Hasundutan adalah daerah perbukitan dengan 
ketinggian antara 330 hingga 2075 mdpl. Sekitar 
69% dari luas wilayah di kabupaten ini memiliki 
kemiringan yang terjal. 

Selama tiga tahun 2018-2020 angka kemiskinan 
di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 
tren yang fluktuatif meskipun masih cenderung 
rendah. Jumlah penduduk miskin sampai dengan 
tahun 2022 ada di angka 17,29 ribu jiwa dengan 

Peta Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
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persentase kenaikan 0,6% dari tahun sebelumnya 
atau 9,36% dari jumlah penduduk.18

Dengan profesi mayoritas penduduk yang 
merupakan petani, komoditas utama (mencapai 
40% dari total luas lahan pertanian) yang menjadi 
andalan penduduk adalah cabe dengan luas kebun 
mencapai 612 hektar yang mampu menghasilkan 
3.086 ton setiap panen. Selain cabe penduduk 
juga bertanam andaliman, kubis, tomat, kentang, 
sawi, wortel dan bawang merah. 

Humbang Hasundutan memiliki kawasan hutan 
seluas 159.392 hektar yang terdiri dari 84.540 
hektar hutan produksi dan 74.852 hektar hutan 
lindung. Sebagian besar kawasan hutan (38,58%) 
terletak di kecamatan Parlilitan.19 Dimekarkan 
sebagai daerah otonom pada tahun 2003 dari 
Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan memiliki 
penduduk sebanyak 197.751 jiwa berdasarkan 
hasil Sensus Penduduk Nasional 2020.

Proyek Food Estate di Sumatera Utara sudah 
dimulai sejak tahun 2020, dengan lokasi proyek 
di tiga desa yaitu Desa Ria-Ria, Desa Hutajulu 
dan Desa Aek Nauli yang berada di Kecamatan 
Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan 
walaupun sampai saat ini hanya berjalan di dua 
desa yaitu Desa Ria-Ria dan Desa Hutajulu.20 
Rencananya, ada areal seluas 1.000 hektar yang 

18  BPS Humbang Hasundutan, Indikator Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2020, diakses 20 Oktober 2022, https://hum-
banghasundutankab.bps.go.id/indicator/23/66/1/indikator-kemiskinan-kabupaten-humbang-hasundutan.html
19  Badan Pusat Statistik (BPS), Humbang Hasundutan Dalam Angka 2021, Februari 2022
20  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Laporan Kunjungan Kerja Spesifik, Komisi IV DPR Dalam Rangka Pengawasan 
Pelaksanaan Program Food Estate Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Masa Sidang IV, Tahun 
Sidang 2020-2021 (25-27 Maret 2021), Maret 2021

digarap di tahap pertama proyek Food Estate 
ini dimana 215 hektar akan berada di bawah 
pengawasan Kementerian Pertanian melalui Dirjen 
Hortikultura seluas 200 hektar, dan sisanya akan 
digunakan oleh Balitbang.

Dari hasil pemantauan Kaoem Telapak di 
lapangan, baru 215 hektar di Desa Ria-ria yang 
telah berada di tahap pengelolaan yang ditandai 
dengan pembukaan dan pengelolaan lahan, 
penataan irigasi, penanaman dan pemanenan. 
Sementara sisa areal yang ditargetkan masih 
berada di tahap pembebasan lahan. 

Lambatnya proses pembebasan lahan di 
Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang 
Hasundutan, Sumatera Utara, dipengaruhi oleh 
timbulnya konflik antar warga di dua desa yang 
menjadi lokasi proyek Food Estate. Warga Desa 
Parsingguran mengklaim bahwa sebagian mereka 
memiliki hak kepemilikan atas tanah yang akan 
menjadi objek proyek di Desa Ria-ria, walau batas 
dan luas tanah yang dimaksud belum dilengkapi 
dengan bukti SHM. 

Klaim tersebut tidak lepas dari kondisi sosial 
budaya Masyarakat Adat Tano Batak dimana 
tapal pembagian batas tanah ditentukan 
secara musyawarah di internal keluarga yang 
penguasaan dan pengelolaannya masih bersifat 

Lokasi Food Estate di Desa Ria-ria
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komunal.21 Untuk mencegah berkembangnya 
konflik, LMA Desa Ria-ria memutuskan untuk 
menunda penyerahan tanah untuk proyek Food 
Estate sampai ada kejelasan mengenai status 
kepemilikan.

Pemerintah sendiri, menjanjikan bahwa objek 
tanah seluas 1.000 hektar yang akan dijadikan 
bagian dari lokasi proyek Food Estate akan 
mendapatkan pengakuan hak milik dalam bentuk 
SHM. Janji ini tidak terbukti karena hingga 
Agustus 2022, hanya 156,37 hektar lahan yang 
berhasil disertifikasi, termasuk di dalamnya 
adalah 87 bidang tanah di Desa Ria-ria seluas 
82,05 hektar yang menerima bukti pengesahan di 
tahun 2019.

Pemberian SHM sendiri kepada para petani 
yang akan menjadi bagian proyek Food Estate 
dikabarkan memiliki beberapa syarat:22

1. Kesediaan mengikuti program Food Estate 
berbasis holtikultura melalui pola kemitraan 
dengan investor/offtaker.

2. Tidak akan mengalihkan (menjual/
menghibahkan/menyerahkan) tanah kepada 
pihak lain apabila tanah sudah disertifikatkan 
kecuali kepada ahli waris yang sah.

Tidak akan mengalih-fungsikan tanah 
untuk kegiatan non-pertanian dan tetap 
mempertahankan penggunaannya untuk kegiatan 
Food Estate. Dampaknya, para petani yang ingin 
mendapatkan SHM diharuskan untuk mengikuti 
skema kerjasama dalam bentuk kontrak. Hal 
tersebut membuat petani tidak lagi memegang 

21  Sebelumnya telah ada dokumen pemerintah yang mengakui tanah adat masyarakat Siria-Ria lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli 
Utara No:138/Kpts/1979. SK ini muncul sebagai buntut dan penyelesaian konflik antara masyarakat dan Pemda serta Dinas Kehutanan yang 
dipicu oleh kegiatan reboisasi pada saat itu. Pada tahun 1979 wilayah Siria-Ria masih menjadi bagian wilayah administratif Kabupaten Tapan-
uli Utara sebelum dilakukan pemekaran kabupaten.
22  Fuad Abdulgani dkk, Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi: Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food 
Estate di Sumatera Utara,  hal 77, diterbitkan oleh FIAN Indonesia – KSPPM – BITRA Indonesia – PETRASA – KPA Sumatera Utara
23  Hasil wawancara Kaoem Telapak dengan PS, pada 4 Juli 2022 

kontrol penuh atas tanahnya serta menyusutnya 
peran petani yang hanya sekadar menjadi pekerja.

Meski mengusung jargon proyek untuk mengatasi 
krisis pangan, Food Estate ternyata justru 
digunakan untuk membudidayakan jenis tanaman 
seperti kentang, jagung dan kubis yang bukan 
merupakan jenis yang biasa dikonsumsi oleh 
masyarakat sekitar.23 Sebaliknya, varietas-
varietas tersebut justru ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan perusahaan-perusahaan pembeli 
tangan pertama (off-taker) seperti PT. Indofood, 
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PT. EWINDO, PT. Parnaraya, dan PT. BISI, yang 
nantinya akan bermuara ke industri makanan.

Masalah lain yang membuat Food Estate di Desa 
Ria-ria tidak maksimal adalah perencanaan 
yang tidak matang yang dikawinkan dengan 
pelaksanaan yang tergesa-gesa sehingga 
melahirkan lebih banyak masalah teknis di lokasi 
proyek. Hasil wawancara di lapangan menemukan 
para petani menilai bahwa jeda pembukaan lahan 
menuju waktu penanaman yang diinstruksikan 
oleh Pemerintah sangat singkat menjadi salah 
satu penyebab hasil panen tidak maksimal bahkan 
gagal total.24 

Selain itu, meskipun beberapa faktor produksi 
disubsidi oleh pemerintah, hasil pertanian yang 
buruk serta masalah pemasaran yang sengkarut 
oleh Koperasi Unit Bersama, proyek ini justru 
malah menyebabkan kerugian finansial bagi 
petani.

Fasilitas proyek juga dianggap ikut menjadi 
faktor buruknya pelaksanaan proyek Food 
Estate. Saluran irigasi yang disediakan oleh 

24  Wawancara Kaoem Telapak dengan PS, pada 4 Juli 2022
25  Wawancara Kaoem Telapak dengan PS, pada 4 Juli 2022

Pemerintah dinilai petani dibangun secara asal-
asalan sehingga banyak yang tidak berfungsi dan 
akhirnya ditelantarkan.25 Infrastruktur pendukung 
lain seperti gudang pupuk, gudang untuk 
pengeringan hasil panen dan kamera pengawas 
(CCTV) juga banyak yang rusak.

Saat laporan ini ditulis, sekitar 50% lahan proyek 
dalam kondisi tidak dikerjakan, sementara yang 
masih aktif sebagian besar dikelola secara mandiri 
oleh petani dengan menanam tanaman non-proyek 
seperti cabai dan tomat. Sebagian lainnya dikelola 
oleh PT. Parnaraya yang menanami kol dan PT. 
Ewindo yang menanam jagung. Perusahaan off-
taker juga memilih untuk menyewa langsung lahan 
dari petani dengan metode pembayaran seusai 
panen yang didasarkan pada sistem persentase 
hasil panen yang didapat. Para petani yang masih 
ingin terlibat dalam proyek Food Estate hanya 
dilibatkan sebagai pekerja harian tanpa kontrak 
kerja.

Akibat lain dari panen yang tidak maksimal 
secara kuantitas dan kualitas adalah timbulnya 
keengganan dari perusahaan-perusahaan off-taker 

Kondisi depan reservoir air untuk Food Estate Ria-ria yang tidak terurus
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untuk bermitra sebagai penampung hasil dari para 
petani peserta proyek Food Estate. Hasil panen 
banyak yang membusuk sebelum berhasil 

dijual yang berdampak pada berkurangnya nilai 
pendapatan, yang berimplikasi pada menurunnya 
kapasitas modal petani, yang dikombinasikan 
dengan ketidakjelasan masa depan proyek Food 
Estate sendiri.26 

Kini proyek tersebut berada di bawah otoritas 
Tim Transisi yang dibentuk oleh Kemenkomarves, 
yang diketuai langsung oleh Bupati Humbang 
Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. 

Di Desa Hutajulu, kondisi juga tak jauh berbeda. 
Dari 143 hektar yang direncanakan, hanya 
17 hektar yang berhasil dioperasikan hingga 
September 2021 dengan kentang sebagai 
komoditi utama. PT. Indofood, PT. Eden Pangan 
Indonesia, PT. Agricon Indonesia, dan PT. Daya 
Sentosa Rekayasa yang menjadi penanggung 
jawab memilih mengoperasikan lahan dengan 
model demoplot (demonstration plot) atau lahan 
percontohan. Dari hasil pemantauan Kaoem 
Telapak, hal ini ditengarai karena perusahaan-
perusahaan ini memiliki kekhawatiran mengenai 
derajat kesuksesan dari proyek ini.27

Perbedaan mendasar adalah mekanisme sewa 
lahan di Desa Hutajulu yang berdurasi 24 tahun 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000 per 
tahun per hektar. Rendahnya harga sewa lahan 
disebabkan oleh minimnya informasi yang 
diterima oleh para petani mengenai model 
kerjasama dalam penyelenggaraan proyek Food 
Estate, serta skema pembagian hasil keuntungan 
dan mekanisme pembayaran.

26  Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Laporan Kinerja 2020  
27  Wawancara Kaoem Telapak dengan PS, pada 4 Juli 2022
28  SK Menteri LHK 331/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020
29  Tempo.co, Menko Marves Tinjau Proyek TSTH2 Garapan Abipraya, 20 Juli 2022, diakses 18 Oktober 2022, https://nasional.tempo.co/
read/1613978/menko-marves-tinjau-proyek-tsth2-garapan-abipraya

Untuk memastikan kesuksesan proyek Food 
Estate di Desa Ria-ria dan Desa Hutajulu, Pemkab 
Humbang Hasundutan membangun proyek satelit 
pendukung di Desa Aek Nauli, sebagai lokasi 
program TSTH2 yang merupakan bagian integral 
dari perencanaan proyek Food Estate di Sumatera 
Utara berdasarkan SK Menteri LHK 331/2020.28

Dari penelusuran yang dilakukan, TSTH2 Aek 
Nauli yang berlokasi di dalam KHDTK ditujukan 
sebagai sumber pengembangan bibit yang akan 
digunakan di lahan-lahan pertanian proyek Food 
Estate Humbang Hasundutan.29 Direncanakan 
menempati area seluas 500 hektar yang dahulu 
berstatus HPK di dalam konsesi IUP milik PT. 
Toba Pulp Lestari. Proyek TSTH2 oleh Pemerintah 
diserahkan pengelolaannya kepada PT. Brantas 
Abipraya dan rencananya akan digunakan sebagai 
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Lokasi Food Estate di Desa Hutajulu

pusat riset dan inovasi pengembangan herbal dan 
hortikultura bertaraf internasional.

Saat laporan ini disusun, pembangunan jalan 
dan sarana pendukung lain sedang berlangsung 
yang berdampak pada penebangan pohon-pohon 
kemenyan milik masyarakat adat yang berada di 
dalam kawasan proyek TSTH2.30 Dalam konsep 
perencanaannya, KHDTK akan menyediakan 
satu bagian lahan hutan dengan tegakan 
haminjon (kemenyan) yang tetap dipertahankan 
Rencananya, pemanfaatan hutan tersebut akan 
dikelola oleh KTH.

30  Hasil investigasi Kaoem Telapak pada Juli 2022, informasi mengenai TSTH2 sangat minim diterima masyarakat. Saat Menteri Koordi-
nator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Panjaitan berkunjung ke lokasi Food Estate, perwakilan masyarakat seperti Kepala Desa tidak 
diundang hadir.
31  Hasil investigasi lapangan Kaoem Telapak

Namun pola pemanfaatan hutan tersebut 
menuai masalah baru. Anggota masyarakat yang 
membentuk KTH ternyata bukanlah mereka yang 
memiliki hak atas tanah ulayat di wilayah lokasi 
KHDTK. Hal ini mendorong berkembangnya 
tuduhan bahwa para anggota KTH memanfaatkan 
mekanisme kerjasama ini untuk mendapatkan 
kesempatan mengelola tanah yang bukan 
merupakan hak mereka. Tuduhan tersebut makin 
menguat setelah para anggota KTH menyepakati 
bahwa hutan yang disediakan di dalam lokasi 
KHDTK merupakan hutan milik negara dan bukan 
hutan adat.31
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Meski proyek Food Estate di Sumatera Utara 
ini pada akhirnya diawali di Humbang 
Hasundutan, beberapa kabupaten lainnya 

tetap mengusahakan proyek serupa di wilayah 
masing-masing di antaranya di Kabupaten Dairi, 
Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, 
Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk Pakpak 
Bharat.32  

32  Yoseph Pencawan, Media Indonesia, “5 Kabupaten Awali 
Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu di Sumut”, 3 Septem-
ber 2022, diakses 17 Oktober 2022 https://mediaindonesia.com/
nusantara/519878/5-kabupaten-awali-pembangunan-kawasan-per-
tanian-terpadu-di-sumut 

Food Estate
di Pakpak Bharat

Peta Pakpak Bharat, Sumatera Utara
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Pakpak Barat dengan ibukotanya di kecamatan 
Salak, terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan 
dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter di 
atas permukaan laut. Memiliki kondisi geografis 
berbukit-bukit, Pakpak Bharat yang dimekarkan 
dari Kabupaten Dairi pada tahun 2003, memiliki 
luas wilayah 1.218,30 km² atau 1,67% dari total 
luas provinsi. Kabupaten ini merupakan wilayah 
dengan jumlah penduduk paling sedikit di provinsi 
Sumatera Utara dengan hanya 52.351 jiwa yang 
tersebar di 8 kecamatan dan 52 desa.

Selama periode 2019-2021 jumlah penduduk 
miskin Kabupaten Pakpak Bharat mengalami 
kenaikan. Di tahun 2020 penduduk miskin berada 

33  BPS Pakpak Bharat, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pakpak Bharat (Ribu Jiwa), 2019-2021, diakses November 3, 2022 https://pak-
pakbharatkab.bps.go.id/indicator/23/46/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-pakpak-bharat.html 

pada angka 4,60 ribu naik 0.1% dari tahun 
sebelumnya, dan kembali naik pada akhir 2021 
dengan jumlah penduduk miskin mencapai angka 
4,70 ribu jiwa.33

Kegiatan perekonomian utamanya terfokus pada 
sektor pertanian dan perkebunan meskipun 
menurut laporan BPS, produksi tanaman pangan di 
Pakpak Bharat tahun 2020 mengalami penurunan 
sebesar 8,34% dalam dua tahun terakhir. Pada 
tahun 2020 di sub-sektor tanaman pangan, 
tanaman jagung masih menjadi komoditas 
andalan, dengan luas areal tanaman 2.471 hektar 
memproduksi sebesar 15.563,3 ton hasil panen.

Peta perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi terbatas dan kawasan Hutan Produksi tetap menjadi 
kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan Food Estate
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Dalam SK Menteri LHK 448/2020, tersurat 
informasi mengenai rencana pelaksanaan proyek 
Food Estate di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, 
selain Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli 
Utara, dan Kab. Tapanuli Tengah. Ketertarikan 
Pemkab Pakpak Bharat atas program Food Estate 
ini salah satunya ditandai dengan dihelatnya 
beberapa kali pertemuan antara bupati, Gubernur 
Sumatera Utara, dan perwakilan Kemenkomarves 
sepanjang tahun 2021 hingga 2022.34

Pada rancangan awal, proyek Food Estate akan 
berlokasi di Kecamatan Kerajaan dan beberapa 
lokasi lain.35 

Bakal lokasi proyek kemudian oleh Pemkab 
Pakpak Bharat dipindahkan ke Kecamatan Sitellu 
Tali Urang Julu dengan luas areal 1.440 hektar, 
dengan pertimbangan bahwa di lokasi awal, areal 
yang rencananya akan menjadi lokasi proyek Food 
Estate masih berstatus hutan lindung. Kecamatan 
Sitellu Tali Urang Julu dipilih karena lokasi yang 
direncanakan sudah berstatus APL,36 yang di 
tahap pertama, direncanakan akan menggarap 

34  Beberapa dokumentasi mengenai pertemuan-pertemuan ini dapat dibaca di:
https://www.pakpakbharatkab.go.id/v1/berita/2021-09-28/tim-kemenko-maritim-dan-investasi-kunjungi-pakpak-bharat dan https://www.
pakpakbharatkab.go.id/v1/berita/2022-06-07/percepat-realisasi-program-food-estate-bupati-pakpak-bharat-kirim-tim-percepatan-food-es-
tate-ke-jakarta
35  Robert Panggabean, Wahana News, 4 Desember 2021, diakses pada 26 Oktober 2022
https://dairi.wahananews.co/utama/rencana-mulai-2022food-estate-pakpak-bharat-difokuskan-di-desa-ulu-merah
36  Hasil investigasi Kaoem Telapak menemukan bahwa di kawasan yang diklaim Pemerintah telah berstatus APL, terpampang plang yang 
mengklaim bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap mereka yang berupaya memanfaat-
kan hutan tersebut tanpa izin Pemerintah.
37  Selain peta lampiran SK MenLHK 448/2020 yang lebih bersifat pencadangan, peta resmi lokasi Food Estate Pakpak Bharat sementara ini 
tidak tersedia sehingga menyulitkan pemantauan.
38  Pemkab Pakpak Bharat, Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Food Estate Masyarakat STTU Julu Nyatakan Dukungan Penuh, 16 Maret 
2022, diakses 20 Oktober 2022 https://www.pakpakbharatkab.go.id/v1/berita/2022-03-16/sosialisasi-percepatan-pelaksanaan-food-es-
tate-masyarakat-sttu-julu-nyatakan-dukungan-penuh
39  Meski mendapatkan dukungan positif dari sukut ni talun, banyak pemegang hak ulayat yang terdampak langsung oleh proyek Food Estate 
mengaku tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh dan terbuka mengenai dampak ekologis, sosial dan ekonomi jika tanah mereka 
digunakan.
40  Selain peta lampiran SK MenLHK 448/2020 yang lebih bersifat pencadangan, peta resmi lokasi Food Estate Pakpak Bharat sementara ini 
tidak tersedia. Hal ini menyulitkan proses verifikasi untuk memastikan apakah 115 hektar yang direncanakan berada di area pembukaan hutan 
ini atau berada di lokasi lain.

areal seluas 115 hektar untuk komoditi jagung 
yang akan bekerja sama dengan PT. Parna Raya.37

Sosialisasi kepada komunitas Masyarakat Adat 
yang akan terdampak oleh proyek Food Estate ini 
sudah dilakukan oleh Pemerintah. Pertemuan ini 
dihadiri oleh Manajer Lapangan Tim Transisi Food 
Estate Sumatera Utara, Dr. Van Basten Panjaitan, 
yang berjumpa dengan para pemangku hak ulayat 
(sukut ni talun).38 Pertemuan ini berakhir positif 
dengan adanya dukungan dari para sukut ni talun 
yang menilai bahwa proyek Food Estate diyakini 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.39

Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Kaoem 
Telapak pada Juli 2022 di Desa Ulu Merah, Sitellu 
Tali Urang Julu, menemukan bahwa sedang terjadi 
pembukaan hutan seluas 500 hektar yang sudah 
dimulai setidaknya sejak April 2022.40 

Sementara, dengan melihat perubahan tutupan 
hutan yang diperbaharui setiap saat melalui 
laman situs Global Forest Watch serta pendekatan 
kubikasi kayu yang telah ditebang lewat laman 
situs SIPNBP, dapat diperkirakan bahwa hingga 
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September 2022 luasan hutan yang telah dibuka 
setidaknya mencapai 100 hektar.41

Meskipun setelah melakukan pengecekan lokasi 
tersebut berstatus APL,42 namun hutan tersebut 
merupakan hutan alam merupakan ruang hidup 
bagi satwa-satwa yang dilindungi seperti harimau 
sumatera (Panthera tigris sondaica),43 beruang 
madu (Helarctos malayanus), dan beragam burung 
endemik lainnya. 

41  Pembukaan hutan di Kec. STTU Julu ini telah menghasilkan total 2714,99 m3 kayu. Menggunakan pendekatan volume dari FFA4 bahwa 
hasil kayu dari land clearing lahan dengan sifat-sifat HPK diestimasi sebesar 38 m3 per hektar maka didapatkan 71,5 ha hutan yang telah 
dibuka. Mempertimbangkan informasi lapangan serta perubahan citra dari laman GFW yang menunjukkan bahwa pembukaan dimulai sejak 
April namun pelaporan pertama pada SIPNBP terjadi pada Juni menunjukkan adanya gap waktu selama 2 bulan sehingga 71,5 ha merupakan 
angka yang sangat konservatif.
42  Hasil investigasi Kaoem Telapak menemukan bahwa di kawasan yang diklaim Pemerintah sudah berstatus APL, terpampang plang yang 
mengklaim bahwa areal tersebut masih berstatus kawasan hutan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap mereka yang berupaya 
memanfaatkan hutan tersebut tanpa izin Pemerintah.
43  Di areal yang akan menjadi lokasi proyek Food Estate, terjadi beberapa kasus penyerangan oleh harimau sumatera di kemah-kemah 
pembalak selama proses pembukaan hutan.
44  Di masa lalu, pernah terjadi penangkapan masyarakat oleh aparat karena menebang tanaman durian milik mereka yang terletak di dalam 
kawasan hutan. Hal ini menjadi salah satu faktor didukungnya Food Estate karena dijanjikan hutan tersebut legal milik masyarakat lewat 
pemberian sertifikat.

Hal tersebut sebenarnya sudah digarisbawahi dan 
diidentifikasi dalam KLHS yang juga membahas 
mengenai beberapa fungsi lain dari hutan yang 
menjadi lokasi Food Estate. Di dalam hutan 
ini terdapat pula pokok-pokok kemenyan yang 
masih produktif dan menjadi salah satu sumber 
pendapatan masyarakat, dan tanaman buah 
lainnya seperti durian.44

Peta perubahan tutupan 
hutan dari GFW pada bulan 
Maret 2022

Peta perubahan tutupan 
hutan dari GFW pada bulan 

September 2022
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BAGIAN 3: DAMPAK 
FOOD ESTATE
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Melalui surat No.660/225/HH/VIII/2020 
yang dikirimkan oleh Bupati Humbang 
Hasundutan kepada Gubernur Sumatera 

Utara pada 22 Agustus 2020, kawasan hutan 
seluas 31.738 hektar yang masih berstatus 
kawasan hutan diajukan untuk diubah statusnya 
menjadi APL.45 Dari total luasan tersebut, 30.000 
hektar rencananya akan dijadikan lokasi proyek 
Food Estate, sementara lahan seluas 1.120 hektar 
akan digunakan untuk pembangunan kebun raya, 
dan seluas 618 hektar yang akan dijadikan taman 
sains dan teknologi.

Surat Bupati Humbang Hasundutan kemudian 
direspon oleh Gubernur Sumatera Utara dengan 

45  Delima Silalahi, “Food Estate di Sumatra Utara: Anugrah atau Bencana?” dalam Mangan Siang Tano Ni Ompung, INSIST Press September 
2021, hal 26
46  Surat Gubernur Sumatera Utara No.552/6620/2020 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Pembangunan 
Food Estate
47  Perbedaan tersebut merupakan hasil pengecekan hamparan (overlay) peta lampiran berdasarkan SK No.579/MENLHK-II/2014 tentang 
Kawasan Hutan di Sumatera Utara dan SK No.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan 
Provinsi Sumatera Utara.

mengajukan permohonan resmi kepada Menteri 
LHK dengan perubahan peruntukan seluas 
19.120 hektar untuk proyek Food Estate dan 
1.154 hektar untuk pembangunan kebun raya.46 
Perbedaan luasan yang diajukan oleh Gubernur 
Sumatera Utara dengan yang diusulkan oleh 
Bupati Humbang Hasundutan didasarkan pada 
klaim kajian dari tim yang dibentuk oleh Pemprov 
Sumatera Utara.47

Hasil pengecekan hamparan peta (overlay) 
tersebut menemukan bahwa ada 10.673 hektar 
hutan lindung yang termasuk di dalam pengusulan 
Bupati Humbang Hasundutan, dan 780 hektar 
merupakan HPT. Luasan APL hanya 783 hektar 

1 Blok 1 Parsingguran 1 724

2 Blok 2 Ria-ria 1.738

3 Blok 3 Pandumaan 263

4 Blok 4 Parsingguran 2 106

5 Blok 5 Si Batu-batu 253

6 Blok 6 Parsingguran 2 710

7 Blok 7 Ria-ria 40

8 Blok 8 Pansur Batu 136

9 Blok 9 Pansur Batu 47

No Lokasi Proyek Desa Administratif Luasan (hektar)

Ancaman Deforestasi
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yang membuat keseluruhan total kawasan menjadi 
lebih luas.48 

Setelah direspon oleh Menteri LHK, maka 
ditetapkan area kawasan hutan di Humbang 
Hasundutan yang akan diubah fungsinya menjadi 
HP Konversi untuk Food Estate mencapai 2.711 
hektar, yang terdiri dari 85 hektar yang awalnya 
berstatus HPT, dan 2.626 hektar yang berstatus 
HP. Sementara area pencadangan terkait Food 
Estate yang tidak akan mengubah kawasan fungsi 
hutan mencapai 11.445 hektar yang terdiri dari 
821 hektar HPT dan 10.624 kawasan berstatus 
HP.49

Menurut paparan Dirjen Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan KLHK, dua sumber lahan untuk 
proyek Food Estate akan berasal dari APL dan 
Hutan Negara.50

Artinya, ada ancaman pembukaan lahan skala 
masif di kawasan hutan di wilayah Humbang 
Hasundutan hingga mencapai luas 2.711 hektar. 

48  Delima Silalahi, Op.cit, hal 27
49  SK No.448/MENLHK/Setjen/PLA/2/11/2020
50  Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Proses Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyediaan Lahan Food Estate 
di Sumatera Utara, 28 September 2020
51  Anak perusahaan dari Parna Raya Group yang salah satu anak perusahaannya, PT Mitra Andalan Sejahtera, bergerak di bidang perkebu-
nan kelapa sawit dengan konsesi seluas 13.000 hektar di Kalimantan Barat.
52  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pakpak Bharat 2021-2026

Di dalamnya termasuk hutan kemenyan yang 
dimiliki oleh komunitas-komunitas masyarakat 
adat. Selain kemenyan, di areal yang dimiliki dan 
dikelola oleh masyarakat juga terdapat durian, 
jengkol, petai dan berbagai jenis kayu alam 
yang memiliki peran penting untuk mendukung 
kelangsungan hidup mereka.

Untuk mendukung suksesnya pembangunan Food 
Estate di kawasan berstatus APL, Pemerintah 
menggandeng perusahaan-perusahaan swasta 
yang bergerak di bidang pangan seperti PT. 
Parnaraya Yustus,51 PT. Eden Pangan Indonesia, 
dan PT. Bisi Internasional, dengan wilayah 
proyek seluas 785 hektar yang seluruh tanahnya 
berstatus APL. 

Di Pakpak Bharat, menurut Bupati Franc Bernhard 
Tumanggor, luasan yang direncanakan untuk 
Food Estate berkisar 8.000 hektar yang memiliki 
tujuan utama sebagai upaya untuk menjadikan 
Kabupaten Pakpak Bharat mandiri pangan dan 
tidak lagi tergantung dengan daerah lain.52 
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Euforia untuk membangun Food Estate di Pakpak 
Bharat diawali dengan surat yang dikirimkan oleh 
Bupati kepada Menteri LHK pada 25 Agustus 
2020.53 Surat tersebut mengusulkan areal seluas 
11.474 hektar yang nantinya akan diperuntukkan 
untuk pengembangan pertanian dan peternakan 
skala besar.

Permintaan Bupati Pakpak Bharat tersebut 
direspon oleh Menteri LHK dalam surat yang 
sama, yang juga menjawab permintaan dari 
Pemda Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara 
dan Tapanuli Tengah, melalui Gubernur Sumatera 
Utara.54

Di Pakpak Bharat, luasan kawasan HPT yang akan 
diubah statusnya menjadi HP Konversi untuk Food 
Estate mencapai 1.332 hektar, yang merupakan 
ancaman serius terhadap deforestasi. Hal ini tidak 
lepas dari fakta bahwa 87% dari total luas wilayah 
kabupaten ini adalah wilayah hutan yang terdiri 
dari HSA seluas 5.943 hektar, Hutan Lindung 
seluas 44.136 hektar, HT seluas 49.390 hektar, dan 
Hutan Produksi seluas 10.224 hektar.55

Keseluruhan hutan di Pakpak Bharat di bawah 
KPHP Unit XV yang merupakan bagian dari KPH 
Wilayah XIV Kabupaten Dairi. Di KPHP Unit XV 
terdapat 6 (enam) blok pengelolaan yang berada 
dalam kewenangan KPHP Unit XV, yaitu blok inti 
seluas 4.936 hektar, blok pemanfaatan seluas 
36.380 hektar, blok perlindungan seluas 5.244 
hektar, blok pemanfaatan jasa lingkungan dan 
HHBK seluas 3.284 hektar, blok pemanfaatan HHK-
HA seluas 26.210 hektar, dan blok pemberdayaan 
seluas 14.701 hektar.

53  Surat No.552/2211/1219.230/VII/2020
54  SK No.448/MenLHK/Setjen/PLA/2/11/2020
55  Surung Suranyate Manik, Rochmat Martanto, M. Nazir Salim, “Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak 
Bharat, Sumatera Utara,” Jurnal Tunas Agraria, Vol.4 No.3, September 2021
56  Dari hasil pemantauan lapangan, pemukiman yang dibangun di Teluk Keluang dalam kondisi terlantar dan tidak tepat sasaran.
57  Hasil pemantauan lapangan Kaoem Telapak di Teluk Keluang, Mei-Juni 2022.

Pemborosan Anggaran Negara

Dengan memeriksa struktur anggaran Kabupaten 
Ketapang pada periode 2020-2022, Kaoem 
Telapak menemukan bahwa anggaran publik justru 
digunakan secara sepihak untuk mendukung 
ambisi Bupati Ketapang agar wilayahnya menjadi 
lokasi proyek Food Estate. 

Misalnya dari rehabilitasi irigasi permukaan di 
Teluk Keluang yang memakan biaya hingga 2,5 
miliar rupiah yang dianggarkan pada rentang 
tahun anggaran 2020-2021. Pembangunan 
infrastruktur jalan yang akan menghubungkan 
bakal lokasi proyek dengan ibukota kabupaten, 
sudah menelan anggaran hingga 7,8 miliar 
rupiah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang 
seluruhnya bersumber dari APBD Ketapang. Di 
dalam rencana pengembangan pemukiman di 
kawasan strategis tahun anggaran 2020 dan tahun 
anggaran 2021 yang menyedot total biaya hingga 
5,6 miliar rupiah, ternyata 30% persen diantaranya 
dialokasikan di bakal lokasi proyek Food Estate 
Ketapang, di Teluk Keluang.56

Pengadaan ternak sapi di tahun anggaran 2020 
yang menyedot dana publik hingga 500 juta 
rupiah dengan lokasi Teluk Keluang adalah bukti 
pemborosan yang lainnya. Selain lokasi yang jauh 
dari akses publik, pemeliharaan dan penanganan 
ternak sapi ternyata tidak tepat sasaran dan tepat 
guna.57

Dalam riset KSPPM, diperkirakan anggaran untuk 
membiayai pelaksanaan program Food Estate di 
Humbang Hasundutan mencapai 1,06 triliun rupiah 
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yang bersumber dari APBN empat tahun anggaran 
(2020-2023).58

Anggaran ini terbagi ke dalam beberapa pos 
anggaran utama. Untuk bidang sumberdaya air, 
dianggarkan biaya sebesar 406,9 miliar rupiah 
dan konektivitas sebesar 619,1 miliar rupiah. Di 
tahun anggaran 2020, dana sebesar 17,7 miliar 
dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur 
seperti pembangunan reservoir air baku untuk 
lahan hortikultura dengan nilai 15 milyar rupiah. 
Selain itu, pembiayaan survei investigasi desain 
air baku dan penyediaan irigasi hortikultura 
sebesar 2,7 milyar rupiah.

58  Tim KSPPM, Mangan Siang Tano Ni Ompung, INSIST Press, September 2021.
59  A Samosir, LIRA Pakpak Bharat Minta Pembelian Alat Berat Senilai Rp10 M untuk Food Estate Ditunda Dulu, Orbit Digital Daily, 25 November 
2021, diakses 29 Oktober 2022. https://orbitdigitaldaily.com/lira-pakpak-bharat-minta-pembelian-alat-berat-senilai-rp10-m-untuk-food-estate-
ditunda-dulu/ 
60  Kabupaten Pakpak Bharat, Percepat Realisasi Program Food Estate Bupati Pakpak Bharat Kirim Tim Percepatan Food Estate Ke Jakarta, 
7 Juni 2022, diakses 28 Oktober 2022 https://www.pakpakbharatkab.go.id/v1/berita/2022-06-07/percepat-realisasi-program-food-estate-bu-
pati-pakpak-bharat-kirim-tim-percepatan-food-estate-ke-jakarta 

Di tahun anggaran 2021, dana APBN sebesar 
126,2 miliar dikucurkan untuk melanjutkan survei 
investigasi desain penyediaan irigasi hortikultura 
dan penyediaan air baku. Di tahun anggaran 
2022 dan 2023, dana sebesar 263 miliar akan 
difokuskan pada pengembangan jaringan irigasi di 
lahan seluas 30.000 hektar.

Di Pakpak Bharat, untuk tahun anggaran 2022, 
Dinas Pertanian Daerah berencana membeli alat 
berat pendukung kegiatan Food Estate sebesar 
10 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran 
daerah.59 Belum termasuk rencana pembangunan 
beberapa fasilitas dan infrastruktur terkait, baik 
jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya yang 
berkaitan dengan proyek Food Estate.60

Petani Kemenyan di Hutan terancam rusak atas rencana Food Estate



39

BAGIAN 4: KESIMPULAN



40

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan 
kekhawatiran di banyak negara, termasuk 
di Indonesia mengenai ancaman terjadinya 

krisis pangan yang salah satunya disebabkan 
oleh rencana pembatasan perdagangan dan 
ekspor impor oleh beberapa negara produsen 
yang diprediksi akan mengganggu produksi 
dan distribusi pangan. Di masa awal pandemi, 
berbagai pemberitaan menyebutkan rencana 
Vietnam dan Thailand untuk mengurangi ekspor 
beras mereka demi memenuhi kebutuhan pasar 
domestik,61 meskipun hal tersebut tidak pernah 
terbukti.

Ancaman krisis pangan yang dijawab tergesa-
gesa melalui pembangunan Food Estate tidak 
bisa lepas dari problem utama lain, yaitu pola 
pikir Pemerintah yang memandang bahwa 
ketahanan pangan selalu sinonim dengan 
ekstensifikasi dengan pendekatan industrialisasi. 
Mengacuhkan fakta bahwa menurunnya produksi 
pangan di Indonesia selama dua puluh tahun 
terakhir,62 disebabkan oleh hilangnya area-area 
yang sebelumnya digunakan untuk pertanian 
telah diambil alih dan diubah menjadi kompleks 
perumahan, jalan dan bandara seiring dengan 

61  Apornrath Phoonphongphiphat dan Cliff Venzon, Nikkei Asia Review, “Coronavirus exposes ASEAN divisions on rice security” 15 April 
2020, diakses 29 Oktober 2022 https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Coronavirus-exposes-ASEAN-divisions-on-rice-security 
62  Anny Mulyani, Dedi Nursyamsi, Muhammad Syakir, Jurnal Sumber Daya Lahan Vol 11 No 1, “Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan 
untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan”, 2017 https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jsl/article/view/8187/6987  
63  M Ivan Mahdi, Dataindonesia.id, “Krisis Petani Muda di Negara Agraris”, 3 April 2022, diakses 29 Oktober 2022. https://dataindonesia.id/
sektor-riil/detail/krisis-petani-muda-di-negara-agraris 
64  Sri Hery Susilowati, Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan 
Pertanian, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 35-55
65  Salah satu dari segudang perubahan hukum yang dikemas dalam UUCK adalah keputusan untuk membentuk bank tanah nasional. Lem-
baga ini akan menjadi badan khusus yang bertugas mengelola dan menjamin ketersediaan tanah yang prioritas utamanya adalah pembebasan 
dan distribusi tanah untuk proyek infrastruktur seperti Food Estate. Bank tanah pada dasarnya akan menangani tanah seperti bank tradisional 
menangani obligasi. Tanah yang dinilai tidak produktif dan tidak terpakai akan dikumpulkan mengumpulkan dan menahan tanah yang tidak 
aktif atau tidak terpakai, dan mendistribusikannya kembali untuk penggunaan produktif. Lebih lanjut silakan baca Yahman, The Concept of 
Land Bank from the Perspective of Law and Agrarian Politics in Indonesia, Volume 23 Issue 1 2022, Central Asia and The Caucaus, English 
Edition https://doi.org/10.37178/ca-c.23.1.055 

berkembangnya daerah perkotaan. Ironisnya, 
jumlah petani yang berkurang secara signifikan 
dalam satu dekade terakhir,63 tidak lepas dari 
buruknya penanganan sektor pertanian, lemahnya 
perlindungan terhadap komoditi petani yang 
berdampak pada rendahnya harga beli komoditi 
pertanian di level petani.64

Dengan tidak mengacuhkan akar masalah dari 
kompleksitas problem pangan utama di seantero 
negeri, Pemerintah Pusat justru memilih jalan 
pintas dengan memastikan bahwa stok pangan 
harus tersedia dan tetap terjangkau bagi 
mayoritas penduduk Indonesia melalui tangan 
industri. Untuk itu, jalan pintas yang dipilih adalah 
dengan menyetujui rencana jangka pendek untuk 
membangun Food Estate.

Meski kenyataannya, ketertarikan industri untuk 
berinvestasi di proyek semacam Food Estate 
sama sekali tidak berkaitan dengan upaya 
memastikan ketahanan pangan dalam negeri. 
Sebaliknya, ketertarikan tersebut dilandasi oleh 
faktor ekonomi semata. Konsolidasi kawasan 
yang dianggap tidak produktif ke dalam format 
bank tanah (land banking)65 yang dilakukan 

Kesimpulan
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oleh Pemerintah Pusat melalui UUCK66 justru 
menguntungkan bagi pihak industri karena 
kenaikan harga tanah secara konsisten yang 
disebabkan oleh faktor inflasi.

Food Estate juga merupakan bentuk liberalisasi 
di mana Negara menyerahkan tanggung jawab 
penyediaan pangan kepada industri. Dengan 
menjadikan pangan sebagai komoditas semata, 
maka yang diuntungkan adalah industri yang 
terlibat berinvestasi karena dapat menangguk 
keuntungan finansial secara maksimal. 
Sementara, berbagai analisis menunjukkan bahwa 
harga jual pangan dan energi akan terus naik 
akibat pertambahan populasi dan perubahan 
iklim.67 Akibatnya, campur tangan industri dalam 
proyek Food Estate merupakan pembiaran negara 
terhadap munculnya monopoli di sektor vital 
yang berdampak luas bagi semua orang, yang 
bertentangan dengan mandat UUD 1945.

Selain itu, menjadikan Food Estate sebagai jalan 
pintas dengan tameng tentang bahaya krisis 
pangan yang mengancam, adalah manipulasi 
terhadap fakta bahwa industrialisasi pertanian 
yang disertai konversi lahan secara masif adalah 
karpet merah bagi lembaga-lembaga pendanaan 
untuk mengucurkan modalnya. Kajian Forest 
and Finance terhadap ratusan perusahaan dan 
lembaga keuangan menemukan bahwa aliran 
kredit dengan total mencapai US$ 258,156 juta 
dollar di periode 2016 hingga 2021, mendarat di 
kantong perusahaan-perusahaan yang 

66  Aminah Nurmillah, Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan 
RI. 24 Mei 2021, diakses 1 November 2022 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13916/Bank-Tanah-untuk-Mewujudkan-Ekonomi-
Berkeadilan.html 
67  Philip Barrett, International Monetary Fund, How Food and Energy are Driving the Global Inflation Surge, 12 September, 2022, diakses 2 
November 2022. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/09/09/cotw-how-food-and-energy-are-driving-the-global-inflation-surge 
68  Forest and Finance, Finance’s Role in Deforestation, https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2021/06/F_F_Briefing_2021_
ENG.pdf 

memproduksi dan menggunakan komoditas yang 
terindikasi menyebabkan deforestasi di kawasan-
kawasan hutan tropis terbesar di dunia, termasuk 
Indonesia.68

Ironisnya, semua fakta tersebut tidak mengubah 
pandangan Pemerintah bahwa jalan pintas dalam 
bentuk Food Estate bukan tanpa masalah dan 
tidak akan pernah jadi jalan keluar dari problem 
mengenai ancaman krisis pangan di Indonesia.

Sebaliknya, proyek raksasa seperti Food Estate 
hanya akan melahirkan lebih banyak problem 
turunan yang akan berdampak luas secara sosial, 
ekonomi, kultural dan ekologis. Selain ancaman 
deforestasi karena rencana alih fungsi kawasan 
hutan untuk dijadikan lokasi proyek, Food 
Estate juga sudah berkali-kali terbukti gagal dan 
merupakan pemborosan anggaran publik.

Ditambah lagi dengan domino konflik tenurial 
serta pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat 
Adat dan komunitas lokal yang bergantung pada  
hutan sebagai sumber kehidupan, termasuk 
pangan. Selain itu, melakukan alih fungsi kawasan 
hutan tanpa perencanaan dan kajian dampak yang 
komprehensif, adil dan bertumpu pada komitmen 
untuk memerangi krisis iklim, Food Estate 
merupakan tindakan yang tidak bijak di tengah 
masih lemahnya pengakuan Negara atas tanah 
dan hutan adat, serta akan menjadi catatan baru 
episode gelap bagi Masyarakat Adat di tengah 
lambatnya pengesahan RUU Masyarakat Adat.



42

Plang Tanah Adat di Desa Ria-Ria
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