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POLEMIK KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI LAHAN GAMBUT UNTUK 

MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah 

Program Food Estate yang digadang oleh Presiden Jokowi identik dengan kisah 

kelam proyek lahan gambut sejuta hektar. Sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya pada 

masa pemerintahan orde baru yang diawali pada tahun 1995 melalui Keputusan Presiden 

Nomor 82 Tahun 1995 yang dulunya dikenal dengan istilah Cetak Sawah di lahan gambut 

kerap menemui banyak kendala, hingga akhirnya diputuskan berakhir dan dinyatakan gagal 

pada tahun 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998, yang bersamaan 

dengan transisi pemerintahan Presiden Soeharto yang diganti dengan BJ Habibie.1 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 (disingkat “Keppres No. 

82/1995”) yang membahas mengenai pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman 

pangan di Kalimantan Tengah, diatur bahwa sebanyak satu  juta hektar lahan gambut 

dimanfaatkan  sebagai program pengembangan lahan dalam rangka penyiapan dan perluasan 

lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 2 

Selain itu, dijelaskan pula dalam Keppres No. 82/1995, bahwa perencanaan tata ruang dalam 

rangka Pengembangan Lahan Gambut mengacu pada struktur kesuburan tanah dan sistem 

jaringan pengairan, serta dikaitkan dengan program transmigrasi, aspek lingkungan, ekologi, 

dan analisis mengenai dampak lingkungan (disingkat “AMDAL”).3  

Di samping itu, kegiatan perencanaan dan pembangunan di atas lahan gambut ini 

diikuti dengan pencadangan/penyediaan lahan, pelepasan lahan bekas kawasan hutan, 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan, penyiapan sarana pr asarana 

 
1 ELSAM, “Hentikan Proyek Cetak Sawah Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Jangan 

Menciptakan Malapetaka Baru”, <https://elsam.or.id/hentikan-proyek -cetak-sawah-food-estate-d i-lahan-

gambut-di-kalimantan-tengahjangan-menciptakan-mal.apetaka-baru-%E2%80%BC/>, diakses 2 Juli 2020. 
2 Vide Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Ga mbut  

untuk Pertanian Pangan Di Kalimantan Tengah. 
3 Vide Pasal 3 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Ga mbut  

untuk Pertanian Pangan Di Kalimantan Tengah. 

https://elsam.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengahjangan-menciptakan-mal.apetaka-baru-%E2%80%BC/
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dan sarana percontohan pengolahan pertanian, perencanaan tenaga atau tenaga petani beserta 

pemukimannya, dan perencanaan jaringan transportasi air dan darat berikut prasarana 

pendukungnya.4 Namun pada kenyataannya, Pengembangan Lahan Gambut tersebut tidak 

didahului dengan perencanaan yang baik dan matang sesuai kaidah akademis dan kearifan 

lokal sebagai akibat dari dampak krisis moneter saat itu.  

Pada akhirnya, Presiden Habibie kemudian mengesahkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan 

Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yang mencabut 

Keppres No. 82/1995 dan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998.  Kenyataan bahwa 

proyek Pengembangan Lahan Gambut yang tidak didahului dengan perencanaan yang baik 

dan matang pada saat orde baru, kemudian berdampak sistemik pada kerusakan lingkungan 

dan ekosistem yang telah terjadi pada saat itu. Aset pemerintah yang besar dan bernilai 

sekitar Rp2,5 triliun dan sumber daya alam berupa lahan yang mencapai 1.462.295 hektar 

menjadi terbengkalai dan terlantar.5  

Pada era pemerintahan saat ini, sebagai suatu upaya solutif untuk menopang 

ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19, pemerintah yang diwakili oleh 

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

mencanangkan pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan Food Estate. Kegiatan ini didasarkan 

kepada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2011 tentang Penanganan Produksi Beras Nasional 

dalam Kondisi Iklim Ekstrim.6 Muncul kemudian potensi risiko yang mungkin ditimbulkan 

dari pembukaan lahan gambut tersebut, melihat pada romantisme masa lalu perihal proyek 

Pengembangan Lahan Gambut pada era orde baru. Pembukaan lahan gambut berpotensi 

menimbulkan dampak buruk yang besar, jika proyek ini dilaksanakan tanpa melihat 

perspektif perlindungan lingkungan yang terdapat di peraturan perundang-undangan. 

Secara yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(disingkat “UUD NRI”) mengatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

 
4 Ibid. 
5 W. Megandika Wicaksono,“Eks Lahan Gambut Sejuta Hektar dan Suara Kalteng yang Ta k Didengar 

Pusat”, <https://pusaka.or.id/2015/10/eks-lahan-gambut-sejuta-hektar-dan-suara-kalteng-yang-tak-didengar-
pusat>, diakses 2 Juli 2020 

6 Indonesia, Instruksi Presiden Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Kondisi  Ikl im Ekstrim , 
Inpres No. 5 Tahun 2011 
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merupakan hak asasi setiap warga negara yang tertera pada pasal 28H UUD NRI,7 Menurut 

Jimly Asshiddiqie, UUD NRI sebagai green constitution atau konstitusi hijau menerapkan 

kedaulatan lingkungan atau ecocracy, dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat 

sembarangan diotak atik oleh manusia, melainkan subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri 

untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan.8   

Dalam upaya perlindungan lingkungan dan implementasi dari green constitution, 

dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (disingkat “UU PPLH”) sebagai upaya perlindungan terhadap 

lingkungan.9 UU PPLH sendiri memberikan definisi perlindungan lingkungan sebagai:  

“upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum.”10  

Pencegahan terhadap lingkungan hidup yang tercantum dalam UU PPLH tersebut termasuk 

di dalamnya mengenai pencegahan kerusakan di wilayah-wilayah rentan, seperti lahan 

gambut.11  

 Wilayah gambut menjadi perhatian besar dalam upaya pencegahan kerusakan 

lingkungan karena risikonya yang tinggi terhadap kerusakan dan kebakaran hutan yang sulit 

untuk dipadamkan.12 Risiko kebakaran hutan tersebut pernah terjadi pada 2015, yang menjadi 

kebakaran terparah dan menghabiskan setidaknya 2,6 juta hektare lahan hutan.13 Oleh karena 

itu, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin 

Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer & Lahan Gambut sebagai salah satu 

 
7 Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ps. 28 H 
8 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009) , Hlm.  182. 
9 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan  Hidup, UU No. 32  Ta hun 

2009, Lembaran Negara No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Menimbang. 
10 Ibid., Ps. 1 ke-2. 
11 Melda Hazrini, “Identifikasi Wilayah Gambut yang Rentan Terbakar Menggunakan Cit ra Opt ik”, 

<https://circlegeo.com/details/5e296d96b52c52291ce4a887_Identifikasi%20Wilayah%20Gambut%20yang%20

Rentan%20Terbakar%20Menggunakan%20Citra%20Optik>, diakses pada 06 Juli 2020. 
12 Ibid. 
13Dimas Jarot Bayu, “Sejak Tahun 2015, Titik Keba karan Hutan Berkurang 89%", 

<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a560d125c4/sejak-tahun-2015-titik-kebakaran-hutan -berkurang-
89#:~:text=Selama%20dua%20tahun%20terakhir%2C%20jumlah,Indonesia%20berkurang%20drastis%20hingg

a%2089%25.&text=Pada%202015%2C%20kebakaran%20hutan%20tercatat,kebakaran%20hutan%20berkurang
%20hingga%2095%25>, diakses pada 06 Juli 2020. 

https://circlegeo.com/details/5e296d96b52c52291ce4a887_Identifikasi%20Wilayah%20Gambut%20yang%20Rentan%20Terbakar%20Menggunakan%20Citra%20Optik
https://circlegeo.com/details/5e296d96b52c52291ce4a887_Identifikasi%20Wilayah%20Gambut%20yang%20Rentan%20Terbakar%20Menggunakan%20Citra%20Optik
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upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.14 Selain itu, dibentuk suatu Badan 

Restorasi Gambut (disingkat “BRG”)  berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dalam upaya restorasi dan pemulihan 

gambut pada provinsi-provinsi yang terdapat kerusakan lahan gambut akibat dampak 

kebakaran hutan tahun 2015.15 

Berdasarkan penjabaran pada paragraf-paragraf sebelumnya, tentunya lahir sebuah 

dilema dalam proses pengambilan kebijakan pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan Food 

Estate yang ditilik dari berbagai sudut pandang. Baik jika ditinjau dari urgensi f undamenta l 

yaitu diadakannya Food Estate sebagai jawaban atas krisis pangan di tengah situasi pandemi 

saat ini. Hal tersebut didukung dengan data pada hasil Rapat Terbatas tentang Lanjutan 

Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor pada 28 April 20 20, 

Presiden Jokowi menyatakan bahwa sejumlah bahan pangan, seperti cabai, jagung, telur 

ayam, bawang merah, gula pasir, dan bawang putih mengalami defisit pasokan, secara khusus 

persediaan beras yang mengalami defisit di tujuh provinsi.16 Dalam rapat ini juga ditekankan 

mengenai pentingnya pengelolaan dan produksi beras. 

Food Agricultural Organization (disingkat “FAO”) telah memperingatkan bahwa ada 

posibilitas terkait munculnya kelangkaan dan darurat pangan. Lantas, muncul pertanyaan, 

apakah Food Estate menjadi satu-satunya alternatif langkah yang cocok dan dapat diambil 

dalam memulihkan pangan nasional di tengah tantangan global saat ini? Masih sangat banyak 

dikotomi perspektif dalam menyikapi kebijakan ini yang diyakini merupakan jawaban dalam 

proses pemulihan pangan nasional.  

Ada pula sudut pandang yang berbeda perihal krisis pangan pun dapat 

diinterpretasikan bahwa bahan pokok yang dibutuhkan bukan hanya sek adar beras saja,17 

tetapi kearifan lokal dan kondisi keberagaman masyarakat dengan konsumsi yang berbeda-

beda juga perlu diakomodasi sebagai bentuk solusi terkait krisis pangan secara komprehensif.  

 
14 Indonesia, Instruksi Presiden Penghentian Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer & Lahan Gambut, Inpres No. 5 Tahun 2019. 
15 Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Restorasi Gambut , Perpres No. 1  

tahun 2016,  Ps. 2. 
16 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai 

Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, 28 April 2020, d i I stana Kepresidenan Bogor, 
Provinsi Jawa Barat”, <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalu i-v ideo-conference-mengenai-la njutan-

pembahasan-antisipasi-kebutuhan-bahan-pokok-28-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-
barat/>, diakses 5 Juli 2020. 

17 Lusia Arumingtyas, “Cetak Sawah di Lahan Gambut? Mereka I ngatkan Risiko  dan Usul Sum ber 

Pangan Lokal”, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/14/cetak-sawah-di-lahan-gambut-mereka -inga tkan-
risiko-dan-usul-sumber-pangan-lokal/>, diakses 5 Juli 2020. 

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-lanjutan-pembahasan-antisipasi-kebutuhan-bahan-pokok-28-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-lanjutan-pembahasan-antisipasi-kebutuhan-bahan-pokok-28-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-lanjutan-pembahasan-antisipasi-kebutuhan-bahan-pokok-28-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
https://www.mongabay.co.id/2020/05/14/cetak-sawah-di-lahan-gambut-mereka-ingatkan-risiko-dan-usul-sumber-pangan-lokal/
https://www.mongabay.co.id/2020/05/14/cetak-sawah-di-lahan-gambut-mereka-ingatkan-risiko-dan-usul-sumber-pangan-lokal/
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Maka dari itu, penting untuk disadari bahwa dengan memproduksi beras secara masif melalui 

program Food Estate, belum tentu cocok dengan kebutuhan masing-masing daerah serta 

bertentangan dengan upaya pelestarian kearifan lokal dan keanekaragaman sumber pangan 

yang menjadi ciri khas tersendiri. Misalnya, di Maluku Utara terdapat sumber karbohidrat 

pengganti beras dan dapat dikatakan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dari beras , 

sehingga lebih menyehatkan khususnya bagi penderita diabetes seperti sagu dan sukun. 18 

Pangan lokal di provinsi tersebut juga menandakan bahwa masih adanya pelestarian makanan 

tradisional seperti Papeda dan Kobong sebagai bentuk revitalisasi tradisi atau kearifan lokal 

yang mulai tergerus oleh zaman. 

Pertanyaan lainnya muncul, melihat urgensi terkait perlindungan lingkungan adalah 

apakah Food Estate dapat dikatakan sebagai solusi konstruktif? Terlebih lagi jika meninjau 

secara historis mengenai rekam jejak implementasi program ini di masa lampau yang selalu 

dibanjiri dengan kegagalan disertai kompleksitas kasus yang beragam seperti kasus korupsi 

pencetakan sawah oleh Kementerian BUMN tahun 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan 

Barat yang disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal 

(Bareskrim)19 maupun kasus korupsi cetak sawah baru di Kecamatan Kuala Kampar yang 

menggunakan dana APBN 2017.20 

Khususnya dengan penjabaran secara ilmiah bahwa hipotesis terhadap pembukaan 

sawah di lahan gambut akan hanya menimbulkan berbagai problematika yang dapat 

memperburuk kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, sangat banyak pertimbangan ekologis 

yang perlu diperhatikan secara mendalam dan diharapkan dengan adanya Food Estate ,  tidak 

menjadi penyebab baru atas rusaknya aspek-aspek ekologis tersebut. Begitu pula dengan 

eksistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan gambut dan tata 

kelola lingkungan yang menjadi salah satu indikator penilaian atas kelayakan Food Estate 

untuk bisa menjadi bentuk kebijakan yang terharmonisasi dalam memperhatikan amanat dari 

peraturan yang berlaku atau justru menjadi bentuk penyimpangan baru. Melalui kajian inilah, 

penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam atas rencana implementasi Food Estate dengan 

 
18 Mahmud Ichi, “Walau Bukan Sentra Beras, Maluku Utara Kaya Sumber Pangan Lokal”, 

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/05/walau-bukan-sentra-beras-maluku-u tara-kaya-sumber-pangan -

lokal/>, diakses 3 September 2020. 
19 Eko Siswono Toyudho, “KPK Supervisi Polri Terkait Kasus Korupsi Pencetakan Sawah”, 

<https://nasional.tempo.co/read/898787/kpk-supervisi-polri-terkait-kasus-korupsi-pencetakan-sawah>, diakses 3 
September 2020. 

20 Nurul Fadillah, “Usut Korupsi Cetak Sawah”, < https://mediaindonesia.com/read/detail/144971-usut -

korupsi-cetak-sawah>, diakses 3 September 2020. 
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melakukan berbagai rangkaian analisis media hingga wawancara ke beberapa narasumber 

terkait dengan kredibilitas yang telah tervalidasi.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana regulasi dan dasar hukum yang digunakan untuk rencana 

implementasi program Food Estate di lahan gambut untuk mengoptimalkan 

ketahanan pangan nasional? 

1.2.2 Bagaimana Urgensi dan Mitigasi Perlindungan Lingkungan dalam Program Food 

Estate untuk mengoptimalkan ketahanan pangan nasional? 

1.2.3    Bagaimana implikasi penerapan program Food Estate di lahan gambut terhadap 

tata kelola lahan masyarakat yang berbasis kearifan lokal? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui regulasi dan dasar hukum yang digunakan untuk rencana 

implementasi program Food Estate di lahan gambut untuk mengoptimalkan 

ketahanan pangan nasional. 

1.3.2 Untuk mengetahui urgensi dan Mitigasi Perlindungan Lingkungan dalam 

Program Food Estate untuk mengoptimalkan ketahanan pangan nasional.  

1.3.3 Untuk mengetahui implikasi penerapan program Food Estate di lahan gambut 

terhadap tata kelola lahan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan socio-legal research. Penelitian ini mengkaji kesenjangan 

antara objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat 

sebagai bahan hukum (das sollen), dengan objek ilmu sosial berupa kenyataan atau perilaku 

manusia yang berpedoman pada norma hukum (das sein) sebagai masalah utama dalam 

socio-legal research.21 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press  1986).[51]. 
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(conceptual approach).22 Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau jenis 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, dengan bahan berupa 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diteliti.  

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka 

dan teknik wawancara. Studi pustaka sebagai langkah awal pengumpulan data dilakukan 

dengan pencarian data dan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diarahkan 

kepada topik yang akan dibahas. Sementara melalui wawancara peneliti menggali data dan 

informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak 

terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai 

dengan situasi dan kondisi lapangan.  

Wawancara dilakukan kepada pihak perwakilan Direktur Perluasan dan Perlindungan 

Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia (disingkat “Kementan”) dan Badan Restorasi Gambut, serta beberapa non-

governmental organization, seperti Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (disingkat “WALHI”), Indonesian Center for Environmental Law (disingkat 

“ICEL”) sebagai narasumber. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan Kepala 

Desa di salah satu desa Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak program Food Estate  

sebagai responden yang mewakili masyarakat di desa tersebut untuk mengetahui kebenaran 

data yang didapatkan dengan kenyataan di lapangan karena kedua desa terkait merupakan 

salah satu desa yang masuk dalam wilayah eks PLG dan tercantum dalam rencana wilayah 

program Food Estate di wilayah Kalimantan Tengah. 

 

1.5 Dasar Hukum 

1.5.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

1.5.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pengelolaan dan  

     Perlindungan Lingkungan Hidup.  

1.5.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian   

     Pangan Berkelanjutan. 

 
22Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif  (Bayumedia Publishing 

2006).[300]. 
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1.5.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya  

     Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil  

     dan Seimbang yang muncul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman   

     Hayati. 

1.5.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian   

     Pangan Berkelanjutan. 

1.5.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan            

     Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

1.5.6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

     Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan     

     Ekosistem Gambut. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Regulasi dan Urgensi Perlindungan Lingkungan dalam Rencana Implementasi    

Program Food Estate di Lahan Gambut untuk Mengoptimalkan Ketahanan Pangan 

Nasional 

2.1.1  Urgensi Food Estate di Lahan Gambut untuk Mengoptimalkan Ketahanan Pangan 

FAO mengklaim kondisi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung secara 

tidak langsung berpengaruh kepada sektor pangan, khususnya pada masalah ketahanan 

pangan. Mengingat pasokan pangan global yang terus menipis karena adanya 

pembatasan dalam kegiatan ekspor dan impor, membuat negara-negara yang 

mengandalkan sektor pangan dari komoditas impor menjadi terancam.23 Menurut data 

The United Nations World Food Programme, diprediksi tidak kurang dari 265 juta orang 

akan mengalami krisis pangan pada medio akhir 2020, dan 135 juta orang akan 

mengalami krisis pangan ditambah krisis ekonomi yang lebih dahulu melanda, sehingga 

berpotensi menyebabkan bencana kemanusiaan yang lebih besar.24 

Permasalahan lain yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 adalah produksi 

agrikultur yang menurun drastis, hal tersebut disebabkan oleh alur distribusi komponen -

komponen pendukung pertanian yang tersendat seperti pestisida dan pupuk yang 

diproduksi di lain tempat, yang setidaknya saat ini telah berpengaruh kepada 23 negara.25 

Negara-negara dengan tingkat depresiasi keuangan yang tinggi pun riskan dalam sektor 

pangan, imbas dari aliran dana yang terhambat membuat banyak sektor produksi terhenti, 

termasuk pangan, hingga tingkat inflasi yang meningkat.26 

 

    

 

 

 

 
23 World Bank, “Food Security and COVID-19”, 

<https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19>, diakses pada 13 Agustus 
2020 

24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
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Tabel 2.1 Luas Lahan Panen Padi di Indonesia Tahun 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data Badan Pusat Statistika 2019) 27  

 

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa sebelum COVID-19 ini pun 

berlangsung Indonesia telah mengalami penurunan luas lahan panen padi dari 2018 

hingga 2019. Jumlah produksi pun menurun, total produksi padi di Indonesia pada 2019 

sekitar 54,60 juta ton menurun sebanyak 4,60 juta ton (7,76 persen) dibandingkan tahun 

2018 dan diprediksi menurun kembali sebesar 1 juta ton di tahun 2020 karena dampak 

COVID-19 ini.28  

Indonesia biasanya menyiasatinya dengan mengandalkan sektor impor pangan 

sebagai solusi cepat dan efisien karena harganya yang lebih terjangkau. Tercatat dari data 

Badan Pusat Statistika (BPS), Indonesia bergantung pada impor padi yang pada tahun 

2018 mencapai 2.253.824,5 Ton dan di tahun 2019 sebesar 444.508,8 Ton. 29 Namun, 

mekanisme impor akan menjadi sulit untuk direalisasikan akibat pembatasan yang 

dilakukan oleh banyak negara, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang 

berlangsung.  

 
27 Badan Pusat Statistika, Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019, (Jakarta: BPS, 2020), [3]. 
28 Ibid. 
29 BPS, “Impor Beras Menurut Negara Asal Utama 2000-2019”, 

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2019.html>, 
diakses pada 13 Agustus 2020. 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2019.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2019.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2019.html
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Selain itu, gangguan dalam distribusi pangan domestik sendiri juga terdampak, 

bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (disingkat “PSBB”) 

diberlakukan. Seminggu sebelum PSBB diberlakukan di Jakarta, pengiriman beras dari 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tertunda meskipun stoknya melimpah karena 

ketakutan pada distributor beras untuk memasuki pusat episentrum pandemi atau adanya 

kemungkinan truk akan ditahan di Jakarta.30   

 Maka dari itu, untuk menanggulangi kondisi yang semakin memburuk, pemerintah 

berusaha untuk menciptakan program yang bertujuan untuk mendorong ketahanan 

pangan nasional jangka panjang sebagai antisipasi Pandemi COVID-19 yang masih 

belum diketahui kapan akan berakhir. Pemerintah melalui Presiden Jokowi 

mencanangkan program kerja untuk membuat Food Estate di Kalimantan Tengah 

sebagai tindakan yang dianggap tepat untuk jangka panjang guna memenuhi kebutuhan 

pangan ke depannya.31  

 Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan lahan pangan yang dilakukan 

secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu 

kawasan.32 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (disingkat “PUPR”), 

Basuki Hadimuljo, mengatakan telah menyiapkan kurang lebih 165.000 hektare lahan 

eks-Pembukaan Lahan Gambut ( disingkat “PLG”) era orde baru yang dapat 

dimanfaatkan untuk program ini.33 Dari 165.000 hektare lahan tersebut seluas 85.500 

hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setia p 

tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar, sehingga perlu 

dilakukan pembersihan (land clearing).34  

Dalam proyek ini, Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (disingkat “BUMN”) yang akan melakukan pemetaan lahan 

karena sebagian besar lahan yang digunakan adalah milik BUMN serta pilot project yang 

 
30 CIPS Indonesia, “Policy Brief Mitigating Food Supply Chain Disruptions Amid  COVID-19”, 

<https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-mitigating-food-supply-chain-disruptions-amid-covid -19>, 
diakses pada 13 Agustus 2020. 

31 Sugiarto, ”Food Estate dan Kebutuhan Pangan Jangka Panjang”, <https://www.bantennews.co.id/food-
estate-dan-kebutuhan-pangan-jangka-panjang/>, diakses pada 13 Agustus 2020. 

32 Eri Sutrisno, “Food Estate Untuk Hasil Pertanian Melipah dan Konektivitas” 
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-untuk-hasil-pertan ian-melim pah-
dan-konektivitas>, diakses 10 Agustus 2020. 

33 Ibid. 
34 Ibid. 

https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-mitigating-food-supply-chain-disruptions-amid-covid-19
https://www.bantennews.co.id/food-estate-dan-kebutuhan-pangan-jangka-panjang/
https://www.bantennews.co.id/food-estate-dan-kebutuhan-pangan-jangka-panjang/
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-untuk-hasil-pertanian-melimpah-dan-konektivitas
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-untuk-hasil-pertanian-melimpah-dan-konektivitas
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akan dilaksanakan oleh BUMN.35 Selain itu, Food Estate ini akan melibatkan 

Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memegang teknologi pertanian dan sistem 

pertanian yang digunakan. Dalam hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 

menargetkan penambahan beras sebanyak 900.000 ton untuk menjamin ketersediaan 

pangan hingga tahun 2021 melalui program Food Estate ini.36  

Kementerian Pertahanan (disingkat “Kemenhan”) melalui juru bicaranya, Dahnil 

Anhar Simanjutak yang dinobatkan sebagai pemegang komando pelaksanaan dalam 

program ini, mengatakan urgensi pengadaan proyek ini adalah untuk mendorong 

penguatan ketahanan pangan Indonesia dan cadangan logistik strategis di masa yang 

akan datang untuk pertahanan negara yang lebih kuat.37 Kemenhan juga mengklaim 

bahwa Food Estate merupakan program pengembangan pusat cadangan pangan dan 

berbeda dengan program cetak sawah yang terjadi di era orde baru.38  

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh pemaparan dari Bapak Sangadji sebagai 

perwakilan dari Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang 

mengatakan bahwa program Food Estate ini bukan merupakan program pengembangan 

lahan, yang dilakukan dengan cara membuka lahan gambut yang masih asri dengan 

mekanisme land clearing, tetapi dengan mengoptimalkan lahan gambut yang sudah 

dimanfaatkan menjadi lahan sawah, atau lahan gambut terbuka eks proyek PLG yang 

ketebalan lahan gambutnya sudah dibawah 1 meter dan lapisan tanahnya merupakan 

tanah aluvial yang subur karena kandungan unsur hara yang tinggi, sehingga tepat 

dimanfaatkan menjadi lahan pertanian.39 

Di lokasi pengembangan lumbung pangan tersebut tidak hanya akan ditanam 

padi, tetapi juga menanam komoditi lainnya seperti jagung dan ubi.40 Pemerintah 

 
35Yuri Nuralam, “BUMN Petakan Lahan Untuk Cetak Sawah” 

>https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybDl4Bmb-bumn-petakan-lahan-untuk-cetak -sawah>, d iakses 14  
Agustus 2020. 

36 Mentari Dwi Gayati,  “Mentan Targetkan Penambahan Beras 900.000 Ton dari Cetak Sa wah  Baru”, 

<https://www.antaranews.com/berita/1469559/mentan-targetkan-penambahan-beras-900000-ton -dari-cetak -
sawah-baru>, diakses 12 Agustus 2020. 

37 Achmad Nasrudin Yahya, “Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah”, 

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/16484101/jubir-menhan-lumbung-pangan -nasional-bukan-
program-cetak-sawah?page=all>, diakses pada 13 Agustus 2020. 

38 Ibid. 
39 Hasil wawancara daring Penulis dengan Bapak Sangadji sebagai perwakilan dari Direk tur Perluasan 

dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik  

Indonesia pada 31 Juli 2020. 
40 Ibid. 

https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybDl4Bmb-bumn-petakan-lahan-untuk-cetak-sawah
https://www.antaranews.com/berita/1469559/mentan-targetkan-penambahan-beras-900000-ton-dari-cetak-sawah-baru
https://www.antaranews.com/berita/1469559/mentan-targetkan-penambahan-beras-900000-ton-dari-cetak-sawah-baru
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/16484101/jubir-menhan-lumbung-pangan-nasional-bukan-program-cetak-sawah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/16484101/jubir-menhan-lumbung-pangan-nasional-bukan-program-cetak-sawah?page=all
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berpendapat program Food Estate ini sebagai proyek nasional untuk penguatan pangan 

dalam jangka panjang dan proyek ini pun telah menjadi salah satu Proyek yang masuk 

kedalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.41  Data Kementerian 

Pertanian dibawah ini pun menggambarkan potensi pengembangan lahan rawa yang 

masih sangat besar untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang didominasi oleh 

sawah.  

 

Tabel 2.2 Luas Lahan Rawa di Indonesia (dalam hektar) 

 

 

 

 

 

 

 

(Kementan, 2019) 42 

 

Namun, WALHI mengingatkan bahwa masih banyak upaya lain yang dapat 

dilakukan dalam menerapkan ketahanan pangan di Indonesia, WALHI menilai rencana 

proyek Food Estate harus dilihat secara lebih luas, termasuk berbagai kemungkinan 

buruk yang terjadi karena kerawanan dari sifat lahan gambut itu sendiri.43 Greenpeace 

Indonesia pun menilai penguatan sektor pangan masih dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan dan melakukan intensifikasi terhadap lahan-lahan produktif yang telah 

ada, dengan mengembangkan varietas padi lokal yang sesuai dengan konsep eco-

region.44 Program Food Estate ini juga dapat dilakukan sebagai pemanfaatan di lahan -

lahan bekas Hak Guna Usaha yang telah habis, sehingga tidak ada lahan yang terlantar 

begitu saja. 

 
41 Gita Amanda, “Menjawab Ancaman Krisis Pangan Lewat Food Estate”, 

<https://republika.co.id/berita/qd5ymt423/menjawab-ancaman-krisis-pangan-lewatem-food-estateem>, dia kses 

pada 13 Agustus 2020. 
42 Balitbang Kementerian Pertanian, Pemanfaatan Lahan Rawa Untuk Ketahanan Pangan Nasional , 

(Jakarta:Kementan, 2019), [5]. 
43  Hasil wawancara daring pada tanggal  17 Juli 2020 dengan Dimas Novian Hartono, WALHI 

Kalimantan Tengah. 
44 Greenpeace Indonesia, “Problematika Cetak Sawah”, Dalam Webinar WALHI Hentikan Proyek Cetak 

Sawah Pada 14 Juni 2020. 

https://republika.co.id/berita/qd5ymt423/menjawab-ancaman-krisis-pangan-lewatem-food-estateem
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Disamping urgensi penyediaan stok pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan 

pangan nasional di masa pandemi COVID-19 ini, perlu adanya penilaian berdasarkan 

indikator yang tepat melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (disingkat “KLHS”) 

yang dibuat berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir urgensi pelaksanaan 

program Food Estate agar sesuai dengan asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf f UU PPLH, sehingga poin urgensi dari pelaksanaan program Food 

Estate ini bukan menjadi alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi 

atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,45 

khususnya pada ekosistem lahan gambut yang menjadi obyek pemanfaatan pada program 

Food Estate ini. 

 

2.1.2    Regulasi Perlindungan Lingkungan di Lahan Gambut 

Secara kronologis, Pelaksanaan Program Pengembangan Lahan Pangan Nasional 

telah mengalami pergantian fase beberapa kali. Fase-fase tersebut terdiri atas: (1) Fase 

pra konstruksi fisik (persiapan); (2) Fase pembangunan (konstruksi infrastruktur); (3) 

Fase pasca penghentian (status quo); (4) Fase revitalisasi dan rehabilitasi; serta (5) Fase 

kelanjutan hingga saat ini.46  

Dalam Fase Pra Konstruksi Fisik (Persiapan) program pengembangan lahan 

pangan di Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kebijakan yang disahkan. Beberapa 

kebijakan tersebut diantaranya, Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Keamanan 

Pangan Nasional, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan 

Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 1995 tentang Dana Bantuan Presiden bagi Pengembangan 

Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 166 

Tahun 1996 tentang Alokasi Kawasan Hutan untuk Pengembangan Pertanian di 

Kalimantan Tengah. Selanjutnya, program Fase kedua yakni Fase Pembangunan 

(Konstruksi Infrastruktur) terjadi dalam kurun waktu 1996-1999.47 

 
45 Vide Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
46 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Laporan Interim Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah”, hlm. 101. 
47 Ibid. 
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Akan tetapi pada tahun 1999, Pengembangan Lahan Gambut terhenti melalui 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Petunjuk Umum Perencanaan dan 

Pengelolaan Kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah. Ketika memasuki Fase Pasca 

Penghentian (Status Quo) hingga tahun 2007, dilakukan berbagai evaluasi seperti 

pembentukan Tim Ad Hoc melalui Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan 

Wilayah Timur Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Tim Ad Hoc 

Penyelesaian Eks PLG.48 Dalam fase selanjutnya, yakni Fase Revitalisasi dan 

Rehabilitasi ditandai dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 

di Kalimantan Tengah. Dalam fase ini dilakukan berbagai macam upaya tidak lanjut 

yang pelaksanaannya berupa penyusunan rencana induk hingga Izin Arahan Lokasi 

untuk pemanfaatan lahan sebagai perkebunan sawit. Kemudian, fase terakhir ditunjukkan 

dengan berlakunya sejumlah kebijakan moratorium perizinan di lahan gambut dan 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (disingkat “PPEG”).49 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan upaya-upaya yang intensif  

mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang masih berlaku hingga 

saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016  (disingkat “PP No. 

57/2016”). Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 bahwa 

fungsi ekosistem gambut terbagi atas fungsi lindung dan fungsi budidaya.50  

Adapun yang tertera dalam Pasal 9 ayat 3 PP No. 57/2016, menyatakan bahwa 

Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga 

puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai 

dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut.51 Selanjutnya di ayat ke 4 Peraturan 

Pemerintah a quo menjelaskan bahwa di samping 30% dari seluruh luas Kesatuan 

Hidrologis Gambut masih merupakan fungsi lindung Ekosistem Gambut jika:52 

 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Vide Pasal 9 ayat 2  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindu ngan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut.tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
51 Vide Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
52 Vide Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. 



 

16 
 

a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; 

b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; 

c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/  

    atau 

d. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan 

            dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan 

            konservasi. 

Ini mengindikasikan bahwa program Food Estate yang masih dalam perencanaan 

tidak dapat dilakukan di kawasan fungsi lindung Ekosistem Gambut, melainkan 

diperbolehkan jika dilakukan di kawasan budidaya. Gambut yang memiliki ketebalan 

kurang dari 3 meter (<3m) masih dapat digunakan untuk budidaya tanaman dengan 

syarat tidak masuk dalam kawasan lindung, substratumnya bukan pasir kuarsa, dan 

tingkat kematangannya tidak saprik atau hemik, serta tidak berpotensi sulfat masam.53 

Hal ini disebabkan semakin tebal gambut, maka semakin penting fungsinya dalam 

melindungi lingkungan.54 Namun demikian, untuk kawasan yang memenuhi syarat 

tersebut dalam pemanfaatannya juga harus berdasarkan pendekatan konservasi.55 

Proyek Eks PLG yang sempat gagal sudah seharusnya menjadi pembelajaran 

untuk eksekusi Food Estate ke depannya. Seperti halnya total lahan sawah yang sudah 

dibuka untuk Proyek Eks PLG tersebut ternyata tidak semua berhasil dipanen. 56 Alhasil 

menimbulkan kekeringan layaknya yang terjadi di Lahan Proyek PLG di Kabupaten 

Kapuas.57 Ditambah lagi, permukaan air yang tersisa pada irigasi jauh di bawah 

permukaan sawah. Hal ini mengakibatkan sebagian sawah mengering dan meninggalkan 

retakan. Dua Saluran Primer Induk (SPI) yang dibuat lurus membelah Sungai Kahayan -

Kapuas-Barito tidak berfungsi sama sekali sebagai pengumpul air.58 SPI tersebut 

memotong kubah gambut sedalam 10 meter serta tidak mengikuti kontur ketiga sungai. 59 

SPI ini mengeringkan kubah gambut sehingga di beberapa lokasi, air saluran tidak 
 

53 Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa, “ Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek 

Lingkungan”, <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/ booklet_gambut_final.pdf >, 
diakses 7 Agustus 2020. 

54 Ibid. 
55 Ibid. 
56Rosiana Haryanti, “Food Estate dan Kilas Balik Lahan Gambut Sejuta Hektar”, 

<https://properti.kompas .com/read/2020/06/24/070000221/-food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambut-
sejuta-hektar?page =all>, diakses pada 10 September 2020. 

57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 

http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf
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mengalir hingga menurunkan tingkat keasaman.60 Hal ini bertentangan dengan sifat 

gambut yang basah dan tidak boleh kering.61 Selain itu, Proyek Eks PLG dilakukan tanpa 

memperhatikan kondisi serta ketebalan lahan gambut. Akibatnya, pirit terbuka dan 

membuat lahan menjadi lebih asam sehingga tidak cocok untuk ditanami padi.62 

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pemulihan Ekosistem Gambut di areal konsesi 

telah dilaksanakan oleh 36 perusahaan, yaitu: 2 (dua) perusahaan HTI dan 34 perusahaan 

perkebunan dengan total luasan pemulihan sebesar 182,177.16 hektar.63 Pemulihan yang 

dilaksanakanan di sana direalisasikan dalam bentuk pembangunan dan pengoperasian 

3.410 sekat kanal, 172 unit pintu air, dan 155 unit embung. Adapun dalam hal 

memastikan keberhasilan upaya pemulihan, dilakukan pemantauan Tinggi Muka Air 

Tanah (disingkat “TMAT”) di 731 unit secara manual dan 81 data logger yang secara 

regular terbaca di database spatial SiMATAG-0.4m oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.64 

         

2.1.3    Urgensi Perlindungan Gambut dalam Proyek Food Estate   

Lahan gambut memiliki peranan penting dalam hubungannya dengan daya 

dukung sumber daya alam lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup di 

Indonesia. Secara khusus, lahan gambut berperan penting dalam penurunan emisi Gas 

Rumah Kaca yang dihasilkan dari kerusakan lahan gambut, yakni dari dekomposisi 

gambut (peat decomposition) dan kebakaran lahan gambut (peat fire). Gambut sendiri 

pun kaya akan keanekaragaman hayati dan mengandung fungsi hidrologis yang sangat 

penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis spasial 

KLHS oleh Bappenas pada tahun 2019, dapat diketahui bahwa luas tutupan hutan, baik 

hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin 

berkurang, yang  menunjukkan semakin luasnya kerusakan pada lahan gambut setiap 

tahunnya. 65 

 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa, “ Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek 

Lingkungan”, <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/ booklet_gambut_final.pdf>, 

diakses 7 Agustus 2020. 
64 Ibid. 
65BAPPENAS, “Narasi RPJMN IV 2020-2024” 

<https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-024_Revisi%2014%20Agustus% 
202019.pdf>, diakses 17 Juli 2020.  

http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf
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Adapun menurut Dimas Novian Hartono sebagai perwakilan WALHI Kalimantan 

Tengah, pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah keluar 

instruksi presiden dan terbitlah master plan gambut.66 Pemerintah saat itu berkomitmen 

untuk memulihkan kawasan gambut di beberapa wilayah termasuk Kalimantan Tengah 

untuk menjadi target karena gambutnya cukup luas yakni 2,5 juta hektar serta lokasi 

lahan eks PLG menjadi yang utama untuk diadakan perbaikan.67  

Pasca kebakaran besar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 

2015 dan sejalan dengan Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca 

seperti yang disampaikan dalam dokumen kontribusi penurunan emisi nasional (Intended 

Nationally Determined Contribution/ INDC) pada Conference of Parties ke-21 United 

Nations Framework Convention on Climate Change  di Paris, maka terbitlah Peraturan 

Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.68 

Badan Restorasi Gambut atau yang dikenal dengan sebutan BRG bekerja secara 

khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan 

pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan 

pengeringan.69 Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden a quo bahwa 

BRG mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut 

pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan 

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.  

Pendanaan akan kebutuhan pelaksanaan Program Koordinasi dan Fasilitasi 

Restorasi Ekosistem Gambut di 7 Provinsi tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp. 

10.593.000.000.000 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) .70 

Sedangkan kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama 

tahun 2016-2020 diproyeksikan sebesar Rp 298.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh 

delapan milyar rupiah).71 Dengan begitu, maka total kebutuhan pendanaan pelaksanaan 

Program Restorasi Gambut tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp 10.936.000.000.000 

 
66 Hasil wawancara daring dengan Dimas Novian Hartono, WALHI Kalimantan Tengah pada tanggal  17 

Juli 2020. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 BRG, “Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020” <https://brg.go.id/rencana-strategis-

badan-restorasi-gambut-2016-2020/>, diakses 25 Juli 2020. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 

https://brg.go.id/rencana-strategis-badan-restorasi-gambut-2016-2020/
https://brg.go.id/rencana-strategis-badan-restorasi-gambut-2016-2020/
https://brg.go.id/rencana-strategis-badan-restorasi-gambut-2016-2020/
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(sepuluh triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar rupiah).72 Namun, sungguh 

disayangkan bahwa dana yang tersedia dari APBN setiap tahunnya rata-rata hanya 

sebesar 300 (tiga ratus) milyar rupiah, dimana dana yang tersedia tersebut masih sangat 

jauh dari kebutuhan restorasi.73 

Dana yang diterima oleh BRG untuk mendukung perbaikan restorasi lahan 

gambut berlandaskan pada strategi 3R atau rewetting, revitalization, revegetation. Meski 

demikian, kebakaran tetap terjadi setiap tahun.74 Bahkan ketika FAO menyebutkan 

kerentanan pangan, bukan lebih fokus pada restorasi gambut, Presiden Jokowi secara 

cepat menyatakan kekurangan pangan.75 Dalam hal ini, lokasi yang hendak dijadikan 

target Food Estate adalah lokasi eks PLG. Ini dilakukan karena pada tahun 2017 lalu, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat kepada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk pencadangan Food Estate  

di Blok A dijadikan wilayah Food Estate untuk padi.76 Hingga akhirnya pada tahun 2019 

didukung pula dengan adanya komitmen antara Indonesia dengan Qatar Investment dan 

Uni Emirat Arab (UEA) yang berujung menargetkan Kalimantan Tengah.77 

Kilas balik dari kegagalan yang ditimbulkan oleh eks PLG, diketahui 

bahwasannya sebagian dari kawasan hutan yang dicanangkan untuk pengembangan 

lahan gambut seluas satu juta hektar tersebut merupakan kawasan yang memiliki lahan 

basah bergambut tebal yang juga bagian dari ekosistem khas lahan basah serta memilik i 

fungsi sebagai kawasan lindung yang perlu dikonservasi. Areal Eks PLG berada pada 8 

Kesatuan Hidrologis Gambut (disingkat “KHG”) dengan total luas yakni 1,47 juta 

hektar. Luasan yang harus segera dipulihkan karena berstatus rusak berat hingga sangat 

berat ialah 36.936 hektar. Kerusakan yang terjadi banyak disebabkan oleh pembangunan 

kanal yang tidak sesuai dengan kontur, yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran, 

subsidensi lahan, dan juga terekspos pirit yang akan berdampak terhadap tanaman 

pangan yang hendak dibudidayakan.78 

 
72 Ibid. 
73 Hasil wawancara daring pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Ibu Myrna A. Sa f it ri, Ba dan  Restorasi 

Gambut. 
74 Hasil wawancara daring dengan Dimas Novian Hartono, WALHI Kalimantan Tengah pada tanggal  17 

Juli 2020. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  “Reposisi Areal Eks-PLG Sebagai Kawasan 

Terpadu, Modern, dan Berkelanjutan” http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2524, diakses 11 Juli 2020. 

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2524


 

20 
 

Sebagaimana mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 

tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan 

Gambut di Kalimantan Tengah bahwa lahan pada kawasan bergambut tipis dengan 

ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter pada daerah kerja pengembangan lahan 

gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan 

perkebunan yang pengembangan dan pengelolaannya dilakukan secara fungsional di 

bawah koordinasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.79 Sedangkan kawasan yang 

memiliki lahan basah yang bergambut dengan ketebalan gambut lebih dari 3 (tiga) meter 

dan kawasan yang berfungsi lindung pada daerah kerja pengembangan lahan gambut 

dimanfaatkan untuk konservasi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan. Dalam hal ini, baik perencanaan pengembangan, 

pengelolaan, pemanfaatan, dan atau konservasi kawasan lahan gambut tersebut 

diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 

Daerah Aliran Sungai Kapuas, Kahayan dan Barito.80 

Dari Peraturan Presiden tersebut diketahui bahwa untuk Food Estate sendiri dapat 

dilakukan di lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter. WALHI Kalimantan 

Tengah menjelaskan bahwa berbicara gambut satu hamparannya variatif bahkan ada 

yang mencapai 10-12 meter, tetapi ada juga yang hanya sekitar 0,5 meter.81 Kalau dibuat 

kanal-kanal maka kekhawatirannya akan terjadi kebakaran. Padahal di sa tu sisi sawah 

membutuhkan air yang banyak. Berbeda dengan sawah, sawit tidak membutuhkan air 

dalam jumlah banyak karena akan merusak kualitas sawit. Apabila dibuat kanal maka 

kanal perusahaan yang selama ini di blocking akan dikeluarkan. Aliran air tersebut akan 

mengalir ke hilir yakni ke daerah kelapa sawit sehingga menyebabkan sawah menjadi 

kering lagi. Kekeringan tersebut yang mengakibatkan lahan gambut mudah terbakar.82 

Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa 

menyampaikan dalam sejarah panjang implementasi program Food Estate bahwasannya 

 
79 Vide Pasal 1 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan 

dan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 
80 Vide Pasal 1 ayat 4  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan 

dan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 
81 Hasil wawancara daring dengan Dimas Novian Hartono, WALHI Kalimantan Tengah pada tanggal  17 

Juli 2020. 
82 Ibid. 
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Kementerian Pertanian belum pernah mencatatkan keberhasilan.83 Beliau menerangkan 

jika beberapa waktu lalu pemerintah juga membangun beberapa Food Estate di Ketapang 

dan Bulungan dengan biaya yang tidak sedikit. Keduannya terbengkalai menjadi alang-

alang.84 Proyek Food Estate yang dikembangkan di Ketapang, Kalimantan Barat dan 

Bulungan, Kalimantan Timur masing-masing direncanakan seluas 100.000 hektar. Beliau 

menerangkan bahwa di Ketapang rencananya 100.000 hektar, tetapi riilnya hanya 100 

hektar dan akhirnya sekarang tidak dikembangkan.85 Sedangkan yang di Bulungan juga 

100.000 hektar, lalu menjadi 50.000 hektar, dan turun menjadi 1.000 hektar.86 Kemudian 

diakhiri dengan tumbuhnya alang-alang.87 

 

2.1.4    Risiko Lingkungan Dalam Proyek Food Estate  

Rencana Program Food Estate di Kalimantan Tengah hingga detik ini masih 

belum jelas waktu pelaksanaannya. Meski demikian, perlu adanya pertimbangan atas 

setiap risiko dari proyek Food Estate yang masih dalam tahap perencanaan. Adapun 

kondisi lahan eks PLG dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menindaklanjuti 

pelaksanaan Food Estate yang sedang dicanangkan pemerintah. Kondisi lingkungan di 

kawasan eks PLG menyita perhatian banyak pihak. Sebab, pengembangan lahan gambut 

untuk pertanian tanaman pangan dianggap tidak akan berhasil mengingat tingkat 

kesuburan dan kesesuaian lahan yang marginal. Ditambah lagi, sistem tata air yang 

dikembangkan akan menyebabkan kerusakan ekosistem hingga sulit u ntuk dipulihkan 

kembali.88 

Proyek PLG pada era orde baru pada awalnya dilaksanakan tanpa adanya 

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL menyusul setelah proyek PLG berjalan hampir 

setahun). Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam berbagai 

aspek antara lain :89 

 
83 Dara Aziliya, “Banyak Gagal, Proyek Food Estate Merauke Harus Jadi Pertaruhan” 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20150804/99/459330/banyak-gagal-proyek-food-estate-merauke-harus-jadi-
pertaruhan, diakses 15 Agustus 2020. 

84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 BAPPENAS, “Perencanaan Pegembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks Proyek PLG” 

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11612/3861/, diakses 1 Agustus 2020 
89 Ibid. 

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11612/3861/
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a.    Pembuatan saluran primer induk sepanjang 187 KM yang menghubungkan 

Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta memotong banyak anak 

sungai mengakibatkan berubahnya pola tata air, dan kualitasnya. Pembuatan 

saluran tersebut telah membongkar lapisan gambut hingga menimbulkan senyawa 

pirit yang sifatnya beracun. Kondisi ini juga menyebabkan kematian ikan secara 

massal yang disebabkan oleh perbedaan antara pH pada saluran irigasi (3,5 -4) 

dengan pH air sungai (5,5-6,5). Penggalian lapisan gambut menghasilkan 

senyawa pirit yang beracun bagi ikan. 

b.   Penebangan pohon di hutan rawa gambut menyebabkan daya serap permukaan 

tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim 

penghujan dan kebakaran hutan saat musim kemarau tiba. 

c.    Beberapa spesies tumbuhan langka seperti ramin (Gonystylus spp), jelutung 

(Dyeralowii), kempas (Koompassia malaccensis), ketiau (Ganua motleyana), dan 

nyatoh (Dichopsis elliptica) terancam punah, selain itu keberadaan ekosistem a ir 

hitam (black water ecosystem) dan ikan khas yang hidup di dalamnya, seperti 

manau tempahas (Calamus manau) menjadi terancam,  padahal ekosistem air 

hitam ini merupakan kawasan khas di lahan gambut. 

d.   Dampak bagi masyarakat lokal seperti hilangnya sumber pendapatan dari hasil 

hutan seperti karet, berbagai jenis tanaman obat, satwa buruan, serta “purun“ 

yaitu jenis tanaman yang digunakan untuk membuat tikar, serta berkurangnya 

lahan perikanan dan menurunnya hasil tangkapan ikan, kondisi ini mengakibatkan 

menurunnya pendapatan masyarakat lokal di sekitar proyek PLG secara drastis.  

e.    Proyek ini meninggalkan berbagai masalah sosial dan lingkungan misalnya nasib 

buruk para transmigran yang belum menguasai pengolahan pertanian lahan basah 

dan masyarakat yang setempat tergusur dari lahannya. 

Lahan gambut memang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang khas. Hal ini 

berhubungan dengan daya dukung gambut dalam menjaga kestabilan lingkungan. Akan 

tetapi, gambut pun dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan jika adanya campur 

tangan manusia yang tidak tepat. Selain beberapa dampak negatif yang telah dijabarkan 

akibat proyek eks PLG yang belum tertangani dengan baik, kesalahan dalam pengelolaan 

gambut juga berpotensi menimbulkan penurunan permukaan lahan yang berujung pada 

kebakaran hutan dan lahan. 
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Penurunan permukaan lahan gambut atau subsiden dapat terjadi sesudah lahan 

gambut didrainase.90 Pada umumnya subsiden yang berlebihan menyebabkan tidak dapat 

kembali kecuali melalui penjenuhan yang sempurna dan membutuhkan waktu yang lama 

agar masalah subsiden dapat teratasi.91 Faktor utama penentu kecepatan subsiden adalah 

kedalaman muka air tanah.92 Sedangkan faktor lain yang turut mempengaruhi subsiden 

adalah penggunaan alat-alat berat dan pemupukan. Dengan tingkat subsiden, misalnya 

4cm/tahun, maka dalam 25 tahun (satu siklus tanaman tahunan) permukaan gambut akan 

turun sekitar 100 cm.93 Untuk tanah gambut dengan lapisan pirit dangkal maka subsiden 

akan menyingkap lapisan pirit sehingga pirit teroksidasi membentuk H2SO4 dan 

menjadikan tanah sangat masam serta tidak dapat ditanami lagi.94 

Selain itu, subsiden juga menyebabkan menurunnya kemampuan gambut dalam 

hal menahan air. Jika kubah gambut sudah mengalami penciutan setebal satu meter, 

maka lahan gambut akan kehilangan kemampuannya dalam menyangga air hingga 90 cm 

atau setara dengan 9.000 m3 ha-1.95 Hal ini menyebabkan lahan di sekitarnya akan 

menerima 9.000 m3 air lebih banyak bila terjadi hujan deras. Sedangkan ketika musim 

kemarau tiba, karena sedikitnya cadangan air yang tersimpan selama musim hujan, maka 

cadangan yang dapat diterima daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah 

sekitarnya akan rentan kekeringan pada musim kemarau.96 

Perpaduan dari kerusakan hutan, pembukaan lahan dan peristiwa iklim El Nino 

yang sangat parah pada tahun 1997 mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut 

yang paling parah dikenal di wilayah ini.97 Polusi udara terburuk akibat kabut dari api ini 

masuk sejarah Asia Tenggara pada tahun 1997 hingga 1998.98 Page dkk (2002) 

memperkirakan bahwasannya 810-2570 Mt karbon dipancarkan selama insiden 

kebakaran tinggi pada tahun 1997.99 Sejak saat itu, daerah ini menjadi tempat yang 

 
90 Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa, “Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek 

Lingkungan”, http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf, diakses 
7 Agustus. 

91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Nina Yulianti, Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas, (Bogor:  I PB Press, 

2018) Hlm. 44. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 

http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf
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paling rawan terbakar dibandingkan dengan wilayah lainya di Kalimantan bahkan di 

Indonesia, dengan minimal 5.000 hotspot per tahun.100 

Kebakaran hutan di lahan gambut juga menimbulkan krisis kesehatan masyarakat 

yang besar, diperparah dengan mewabahnya COVID-19. Laju dan tingkat keparahan 

infeksi dari COVID-19 meningkat secara signifikan di kalangan masyarakat yang 

terpapar polusi udara tingkat tinggi.101 Wabah COVID-19 dan kebakaran hutan 

berimplikasi membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat 

Prof. Dr. Budi Haryanto selaku Guru Besar Universitas Indonesia bidang Epidemiologi 

Pencemaran Udara dan Surveilans Kesehatan Lingkungan bahwa gangguan kesehatan 

yang disebabkan oleh polusi udara dapat meningkatkan risiko kematian pada masa 

COVID-19.102 

Sebuah eksperimen memberikan wawasan tambahan tentang risiko yang 

ditimbulkan oleh virus pernapasan. Penelitian ini menerangkan perihal sel paru -paru 

epitel manusia ke asap yang berasal dari Indonesia selama peristiwa kabut asap lintas 

batas di Singapura pada tahun 2010.103 Pavagadhi dkk. (2013) menemukan bahwa sel 

paru-paru, yang terpapar secara in vitro selama dua hari terhadap partikel PM25 yang 

dihirup, mengalami 2,5 kali penurunan viabilitas sel sementara kematian sel hampir dua 

kali lipat dibandingkan dengan yang terjadi pada kelompok kontrol.104 Hal ini menjadi 

tambahan informasi bahwa polusi udara menjadi salah satu faktor peningkatan laju 

infeksi COVID-19.105 

 

2.1.5.   Kondisi Ideal Implementasi Food Estate (Pro dan Kontra)  

Pelaksanaan Food Estate dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional 

(disingkat “PSN”) tahun 2020-2024.106 Melihat urgensinya yang begitu tinggi dan 

termasuk ke dalam PSN, terdapat beberapa keuntungan yang menjadikannya dapat 

diimplementasikan lebih cepat daripada proyek pada umumnya. Salah satunya 

 
100 Ibid. 
101 Greenpeace Southeast Asia, “Kombinasi Kabut Asap dan Covid-19 Meningkatkan Risiko Kematian di 

Daerah Rawan Karhutla”, <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/5605/membara-dampak-kesehatan-

dari-kebakaran-hutan-di-indonesia-dan-implikasinya-bagi-pandemi-covid-19/>, diakses 14 September 2020. 
102 Ibid. 
103 Greenpeace, Membara Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasinya bagi 

Pandemi Covid-19, (Greenpeace Southeast Asia, 2020), Hlm. 22. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 PSN  
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penggunaan Rapid KLHS yang saat ini berjalan di Kalimantan Tengah, sebagai upaya 

percepatan proyek pembangunan.107 Hal tersebut sejalan dengan fasilitas yang 

didapatkan proyek yang termasuk kedalam daftar PSN yaitu kemudahan dalam izin 

lingkungan.108 

Namun, Rapid KLHS dapat menjadi permasalahan baru jika tidak diterapkan 

dengan kajian yang mendalam dan komprehensif.109 Terlebih, dalam pembahasan Rapid 

KLHS bersama Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim S. 

Bahat, mengatakan Kapuas sebagai salah satu daerah pelaksana Food Estate akan 

melaksanakan pembukaan lahan baru dengan menggunakan sistem sekat bakar di 

wilayah  lahan gambut Kalimantan Tengah.110 

Kementerian Pertanian sendiri melalui Direktorat Jenderal Perluasan dan 

Perlindungan Lahan  menyatakan bahwa proyek Food Estate ini akan dilaksanakan di 

lahan-lahan yang telah terbuka khususnya yang dahulu telah dibuka untuk proyek PLG 

pada era orde baru.111 Berdasarkan Surat Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 

339 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018, menjelaskan bahwa masih terdapat banyak 

lahan-lahan sawah yang telah ada dan pernah dimanfaatkan di daerah Kalimantan 

Tengah.112 Lahan sawah terbuka tersebut kemudian menjadi terbengkalai karena 

keterbatasan yang ada di petani, sehingga masyarakat memilih merantau dan lahan 

menjadi terbengkalai.113  

Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, Kementan 

berusaha untuk melakukan optimalisasi pada lahan-lahan existing yang telah digunakan 

tersebut, salah satunya dengan program program intensifikasi yang terus gencar 

dilakukan agar tidak ada sawah yang terbengkalai.114 Dasar dari pelaksanaan ini adalah 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

 
107 Ben,  “Pembukaan Lahan dengan Cara Kearifan Lokal”, https://kaltengpos.co/berita/-46524-

pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html, diakses 10 Agustus 2020. 
108 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 

Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 56 Tahun 2018, Ps. 3-18. 
109 Hasil wawancara daring pada tanggal  17 Juli 2020 dengan Dimas Novian Hartono, WALHI 

Kalimantan Tengah. 
110 Ben, “Pembukaan Lahan dengan Cara Kearifan Lokal” https://kaltengpos.co/berita/-46524-

pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html, diakses 18 Agustus 2020. 
111 Hasil wawancara daring Penulis dengan Bapak Sangadji sebagai perwakilan dari Direktur Perluasan 

dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik  
Indonesia pada 31 Juli 2020. 

112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 

https://kaltengpos.co/berita/-46524-pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html
https://kaltengpos.co/berita/-46524-pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html
https://kaltengpos.co/berita/-46524-pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html
https://kaltengpos.co/berita/-46524-pembukaan_lahan_dengan_cara_kearifan_lokal.html
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Berkelanjutan (disingkat “UU PLPPB”) ini salah satunya adalah untuk menjamin 

tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.115 Menurut  Direktur Perluasan 

dan Perlidungan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Bapak 

Sangadji, ditegaskan bahwa saat ini UU PPLB belum efektif dapat melindungi 

merosotnya jumlah lahan pertanian di Indonesia, alih fungsi lahan pertanian menjadi 

lahan komersil masih sering terjadi.116 Menurut data BPS 2018 penurunan jumlah lahan 

pertanian dari sejumlah sampel mencapai 800.000 hektare dan perhitungan tersebut 

belum keseluruhan jumlah di Indonesia.117 Proyek ini sendiri diharapkan menjadi 

penyelesaian karena akan dilaksanakan di lahan-lahan potensial yang telah ditentukan. 

Dari jumlah total 164.598 hektare lahan potensial sesuai data Kementan, 118 sebagian 

besar yang dimanfaatkan adalah lahan intensifikasi seluas 85.456 hektar.119  

Kementan mengklaim bahwa Food Estate akan menjadi program pertanian 

terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan terkait mulai dari penanaman hingga 

industri beras skala besar, oleh karenanya Proyek ini menjadi Proyek kerjasama antara 

Kementerian PUPR, Kementan, Kemenhan, dan Kementerian BUMN.120 Hal tersebut 

berkaitan dengan pemanfaatan secara menyeluruh untuk mendorong perekonomian 

masyarakat sekitar agar tidak hanya menjual bahan mentah, seperti gabah, tetapi 

mendorong mereka untuk dapat menghasilkan padi, sebagai amanat UU PLPPB untuk  

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. 121 Harga beras 

yang lebih tinggi di pasaran dapat menjadi stimulus bagi kesejahteraan seluruh petani.  

Namun, Kondisi lahan gambut yang tidak dapat disamakan dengan jenis lahan 

lainnya membuat kehati-hatian harus dilakukan sejak dini. Gambut memiliki kandungan 

bahan organiknya yang tinggi, lebih dari 65%. Gambut yang terbentuk dapat mencapai 

 
115 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 41 Tahun 

2009, Ps.3. 
116 Hasil wawancara daring Penulis dengan Bapak Sangadji sebagai perwakilan dari Direktur Perluasan 

dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik  
Indonesia pada 31 Juli 202 

117 Admin, “Mentan SYL Lawan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Insentif”, 

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4074, diakses 3 September 2020 
118 Balitbang Kementerian Pertanian, Pemanfaatan Lahan Rawa Untuk Ketahanan Pangan Nasional, 

(Jakarta:Kementan, 2019), Hlm. 11. 
119 Astri Sofyanti, “Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Kem balikan Minat Petani ke 

Sawah”, https://news.trubus.id/baca/37471/pengembangan-food-estate-di-kalimantan-tengah-kembalikan- 

minat-petani-ke-sawah, diakses 10 Agustus 2020. 
120 Hasil wawancara daring Penulis dengan Bapak Sangadji sebagai perwakilan dari Direktur Perluasan 

dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik  

Indonesia pada 31 Juli 2020. 
121 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ps. 3. 

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4074
https://news.trubus.id/baca/37471/pengembangan-food-estate-di-kalimantan-tengah-kembalikan-minat-petani-ke-sawah
https://news.trubus.id/baca/37471/pengembangan-food-estate-di-kalimantan-tengah-kembalikan-minat-petani-ke-sawah
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kedalaman lebih dari 15 meter dan lahan gambut mempunyai fungsi ekologi yang 

penting, yakni mengatur air di dalam dan di permukaan tanah. Untuk fungsi 

lingkungannya, berkaitan erat dengan daur karbon, iklim global, hidrologi, perlindungan 

lingkungan, dan penyangga lingkungan.122 Namun, bila kering gambut akan kehilangan 

sifat-sifat alaminya yang seperti sponge, kala hujan menyerap air dan saat panas 

mengeluarkan air termasuk, kehilangan kemampuan untuk mengatur keluar -masuknya 

air. Lahan-lahan gambut yang kering secara tidak alami akan sangat mudah terbakar.123 

Oleh karena itu pengaturan Food Estate di lahan gambut harus dilakukan secara tepat 

dan melalui analisis dampak lingkungan yang mendalam yang notabene sulit didapatkan 

jika hanya melalui Rapid KLHS.124 

Pelaksanaan Food Estate harus dilaksanakan di lahan yang kedalaman gambutnya 

kurang dari 50 sentimeter. Lahan bekas PLG kebanyakan masih memiliki kedalamannya 

melebihi 50 sentimeter tentu akan sangat berbahaya bagi lingkungan apabila digunakan 

untuk menanam padi.125 Maka dari itu, dalam penerapannya harus dipastikan bahwa 

lahan yang digunakan memiliki kedalaman kurang dari 50 sentimeter.  

 

2.2. Eksistensi Tata Kelola Lahan Gambut Berbasis Kearifan Lokal terhadap Rencana    

Implementasi Food Estate  

Dalam UU PPLH menginterpretasikan kearifan lokal sebagai “Nilai-nilai luhur yang 

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 

lingkungan hidup secara lestari.”126 Dalam hal ini bahwa eksistensi kearifan lokal sangat 

berpengaruh pada kondisi masyarakat sekitar lahan gambut dalam proses pengelolaan yang 

mereka yakini dengan cara masing-masing. Salah satu praktik dari kearifan lokal terkait tata 

kelola lahan yaitu dengan melakukan pembakaran dalam rangka membuka lahan baru yang 

juga pada beberapa daerah di Kalimantan menyebutnya dengan cara ‘memerun’. Tetapi ada 

 
122 Aseanty Pahlevi, “Gambut yang Gampang Terbakar. Mengapa?”, 

https://www.mongabay.co.id/2015/12/17/gambut-yang-gampang-terbakar-mengapa/, diakses pada 15  Agustus 

2020. 
123 Ibid. 
124 Hasil wawancara  daring pada tanggal  17 Juli 2020 dengan Dimas Novian Hartono, WALHI 

Kalimantan Tengah. 
125 Antara, “Food Estate Sebaiknya tak Merusak Gambut”, 

https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGanWK-food-estate-sebaiknya-tak-merusak-
gambut#:~:text=Ilustrasi.&text=Palangka%20Raya%3A%20Peneliti%20menyatakan%20setuju,kurang%20dari
%2050%20sentimeter%20ya., diakses pada 13 Agustus 2020. 

126 Vide Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

https://www.mongabay.co.id/2015/12/17/gambut-yang-gampang-terbakar-mengapa/
https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGanWK-food-estate-sebaiknya-tak-merusak-gambut#:~:text=Ilustrasi.&text=Palangka%20Raya%3A%20Peneliti%20menyatakan%20setuju,kurang%20dari%2050%20sentimeter%20ya.
https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGanWK-food-estate-sebaiknya-tak-merusak-gambut#:~:text=Ilustrasi.&text=Palangka%20Raya%3A%20Peneliti%20menyatakan%20setuju,kurang%20dari%2050%20sentimeter%20ya.
https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGanWK-food-estate-sebaiknya-tak-merusak-gambut#:~:text=Ilustrasi.&text=Palangka%20Raya%3A%20Peneliti%20menyatakan%20setuju,kurang%20dari%2050%20sentimeter%20ya.
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beberapa catatan yang berlandaskan pada UU PPLH menyatakan bahwa pembakaran tidak 

dapat dilakukan yang secara legal tercantum pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH 

menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar.” 

Dalam UU PPLH sendiri, pembakaran lahan dianggap sebagai bentuk tindak pidana 

lingkungan. Bagi mereka yang melakukan pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi pidana 

berupa penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling 

sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.127 Tetapi, ada akomodasi terkait pasal 

tersebut yang tertera pada Pasal 69 ayat 2 UU PPLH yang memberikan penjelasan terkait 

bahwa pembakaran lahan dapat dilakukan dengan tetap melakukan adaptasi pada kearifan 

lokal yang berlaku. Dijelaskan pada UU PPLH bahwa kearifan lokal dalam pembakaran 

lahan dapat dilakukan maksimal dua hektar per kepala keluarga, tetapi hanya dapat ditanami 

oleh jenis varietas lokal.128  

Tidak lupa pula bahwa ada syarat khusus yaitu dengan membangun sekat bakar setelah 

melakukan pembakaran dan penanaman varietas lokal agar menjadi upaya preventif  te rkait 

penjalaran api ke areal sekitarnya. Hal ini juga memiliki pengaturan tersendiri di beberapa 

daerah seperti Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kal imantan 

Tengah pada Pasal 4 ayat (2) huruf b yang berbunyi, “Membuat sekat bakar keliling dengan 

lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran.”129 

Maka dari itu, adanya konklusi bahwa syarat kumulatif dari pembakaran lahan yang 

dimaksud berdasarkan kearifan lokal, yaitu (1) Adanya batasan berupa luas areal yaitu  dua 

hektar per kepala keluarga; (2) Adanya batasan tanaman yang ditanami yaitu  jenis varietas 

lokal dan diharapkan menjadi bentuk perpanjangan ekspektasi dalam melestarikan pangan 

lokal; dan (3) Adanya teknologi pengaman berupa sekat bakar. Terkait kearifan lokal dalam 

UU PPLH juga telah dijalankan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan 

Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

 
127 Vide Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan  

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
128 Vide Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
129 Vide Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah 
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Selain itu, Peraturan Menteri ini juga hadir untuk bisa merealisasikan Protokol Nagoya yang 

telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.130  

Meskipun begitu, keberadaan kearifan lokal pada realitanya sedang mengalami berbagai 

ancaman salah satunya dengan hadirnya rancangan Omnibus Law yang diduga akan 

menghapuskan pasal terkait perlindungan kearifan lokal masyarakat adat. 131 Maka dari itu , 

betapa pentingnya upaya serius bagi pemerintah dalam mengatur pengakuan dan 

perlindungan kearifan lokal sebagai ius constituendum dalam rancangan Omnibus Law yang 

saat ini memicu banyak kontroversi khususnya terkait perampasan wilayah masyarakat adat 

demi kepentingan investasi.132  

Sama halnya dengan kehadiran food estate. Jika rangkaian peraturan tersebut dan kondisi 

di lapangan dikorelasikan dengan rencana implementasi Food Estate ini, lantas bagaimana 

upaya adaptasi kearifan lokal sebagai bentuk respons kebijakan tersebut? Menurut salah satu 

Kepala Desa di salah satu desa Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan daerah yang 

tercantum dalam rencana wilayah program Food Estate, menyatakan bahwa dalam 

merespons kebijakan Food Estate, masyarakat sangat menyambut baik program ini karena 

sejalan dengan program revitalisasi ekonomi masyarakat yang juga merupakan salah satu dari 

program Badan Restorasi Gambut yaitu 3R (Rewetting, Revegetation, Revitalization).133 

Kemudian informasi terbaru terkait rencana implementasi Food Estate ini juga menegaskan 

bahwa tanaman yang akan ditanami bukan terbatas pada padi saja, tetapi akan diterapkannya 

diversifikasi pangan sebagai bentuk adaptasi kearifan lokal yang dimaksud khususnya terkait 

penanaman varietas lokal. Diversifikasi pangan yang dimaksud dalam proses Food Estate 

juga diyakini dapat menjadi potensi atas kenaikan pendapatan masyarakat yang disertai 

dengan interval waktu yang singkat. 

Kemudian pada bagian implementasi kearifan lokal yang telah dijelaskan sebelumnya 

seperti dengan cara memerun, Kepala Desa tersebut juga mengklarifikasi bahwa dalam proses 

implementasi nantinya, tidak akan ada proses pembakaran yang terjadi. Maka dari itu, secara 
 

130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses pada 

Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang muncul dari pemanfaatannya 
atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. 

131 Tigor Hutapea, “Omnibus Law dan Ancaman bagi Hutan dan Sumber Daya Alam Papua”, 

<https://www.mongabay.co.id/2020/06/15/omnibus-law-dan-ancaman-bagi-hutan-dan -sumberdaya-alam-
papua/>, diakses 3 September 2020. 

132 Andre Barahamin, “Omnibus Cilaka yang Membawa Petaka bagi Masyarakat Adat”, 
<http://www.aman.or.id/2020/03/omnibus-cilaka-yang-membawa-petaka-bagi-masyarakat-adat/>, d iakses 3  
September 2020. 

133 Hasil wawancara daring pada tanggal 31 Juli 2020 dengan Kepala Desa di salah sa tu desa Provinsi 
Kalimantan Tengah yang terdampak program food estate  
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esensial menunjukkan bahwa Food Estate dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah 

ada, tetapi tidak tergarap sebelumnya, sehingga tetap memerlukan pembersihan dan yang 

terpenting adalah dengan tidak melakukan pembakaran. Pada dasarnya, di Desa Bina Jaya 

sendiri, jika terlihat titik api yang mulai muncul, regu pemadam desa dengan serentak 

bergerak secara efektif untuk melakukan pemadaman dan upaya preventif lainnya. 

Jika ditilik lebih dalam bahwa upaya kearifan lokal yang dimaksud terkait proses 

penyediaan lahan Food Estate dengan cara tidak membakar lahan yang sudah ada, melainkan 

memanfaatkan lahan yang belum tergarap merupakan sebuah bentuk aksi suportif dan 

adaptasi terhadap ‘kearifan lokal baru’ yang juga diakomodasi oleh Badan Restorasi Gambut 

yaitu Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (disingkat “PLTB”).  

Kementerian Pertanian juga memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan Food Estate 

bahwa sejauh ini, pengelolaan lahan oleh masyarakat sekitar lahan gambut, baik sebelum dan 

setelah hadirnya rencana implementasi Food Estate, pun telah diberikan insentif khusus 

melalui program reguler Kementerian Pertanian berupa intensifikasi pertanian dengan 

pemberian pupuk, herbisida, dan bantuan lainnya sebagai amunisi bagi masyarakat lahan 

gambut.134 Secara komprehensif, program ini dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah, 

perusahaan swasta, dan BUMN dengan tetap melakukan pemantauan pada proses 

implementasi pengelolaan. 

Selain itu, jika menyikapi dari hadirnya Food Estate yang memberikan pengaruh 

terhadap kondisi kearifan lokal dan tata kelola lahan gambut, perubahan konsep kearifan 

lokal merupakan hal yang wajar, sehingga itu dinilai sebagai bentuk adaptasi eksternal saja. 

Perubahan konsep kearifan lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah transisi kearifan lokal 

mengenai proses pembukaan lahan yang sebelumnya dilakukan dengan cara membakar 

menjadi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang disebut sebagai konsep ‘kearifan lokal baru’ 

oleh Badan Restorasi Gambut yang merupakan manifestasi atas langkah pelaksanaan Food 

Estate yang lebih merujuk pada pemanfaatan lahan yang sudah ada sehingga tidak akan ada 

pembakaran lahan. Dengan catatan bahwa Food Estate tidak mengeliminasi atau 

mengganggu eksistensi kearifan lokal secara keseluruhan. Sejauh ini, Kementerian Pertanian 

memiliki target sementara sebagai rencana penerapan Food Estate di daerah-daerah tertentu 

dengan luas 28.300-30.000 hektar dari 165.000 hektar yang telah dinyatakan sebelumnya 

 
134 Hasil wawancara daring Penulis dengan Bapak Sangadji sebagai perwakilan dari Direktur Perluasan 

dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik  
Indonesia pada 31 Juli 2020. 
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dengan catatan bahwa lahan tersebut telah memiliki jaringan irigasi yang baik.135 Kemudian 

dengan informasi tambahan bahwa rencana Food Estate ini akan diterapkan pada lahan 

gambut aluvial maupun lahan yang pernah menjadi sawah.136 

Myrna A. Safitri selaku Kepala Deputi III Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, 

dan Kemitraan BRG juga memberikan penekanan terkait rencana implementasi program 

Food Estate yang secara fundamental harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian atau 

precautionary principle.137 Asas ini menekankan aktivitas pencegahan degradasi kualitas 

lingkungan hidup akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup secara holistik . 138 

Penjelasan lebih lanjut terkait asas ini dapat merujuk pada penjelasan Pasal 2 huruf f UU 

PPLH yaitu, “Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian 

mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah -langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup.”139 Penjelasan pasal tersebut juga memiliki makna yang selaras dengan 

yang tertera pada Principle 15 of Rio Declaration on Environment and Development 1992 

yaitu, “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely 

applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or 

irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 

postponing cost effective measures to prevent environmental degradation.”140 

Jika dikorelasikan dengan hadirnya Rapid KLHS yang menjadi salah satu dasar dalam 

pelaksanaan Food Estate, asas kehati-hatian belum begitu terakomodasi dengan baik karena 

kurangnya elaborasi terhadap penjelasan atas posibilitas ancaman lingkungan dan juga 

melihat dalam proses penyusunan Rapid KLHS yang terkesan terburu-buru. Sehingga, 

pentingnya perencanaan program Food Estate harus dibuat sesuai dengan prosedur yang 

sistematis dan perizinan yang matang dengan berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan khususnya dalam konteks asas kehati-hatian sebagai kunci utama dalam menahan 

 
135 Ibid. 
136 Hasil wawancara daring pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Ibu Myrna A. Sa f it ri, Ba dan Restorasi 

Gambut. 
137 Ibid. 
138 Liza Farihah dan Femi Angraini, “Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata 

Usaha Negara terkait Lingkungan Hidup”, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3, 2012, hlm. 245. 
139 Vide Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
140 Vide Principle 15 in Rio Declaration on Environment and Development 1992 
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potensi kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan Food Estate dan bukan hanya 

menjadi justifikasi pelaksanaan Food Estate semata.  

Maka dari itu, program Food Estate kali ini diharapkan berbeda dengan pelaksanaan 

Cetak Sawah di lahan gambut yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti yang pernah 

terjadi di masa orde baru. Tentunya hal tersebut harus didukung oleh proses perencanaan 

yang teliti disertai dengan AMDAL perihal program Food Estate dan dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian secara aplikatif  demi menghindari dampak negatif yang bisa saja 

muncul dari program Food Estate terhadap ekosistem lahan yang digunakan, termasuk lahan 

gambut. Karena jika tidak, pelaksanaan land clearing yang semena-mena di lahan gambut 

akan menjadi problematika yang berkepanjangan dan memperburuk keadaan bagi Indonesia 

sendiri yang sedang menghadapi krisis iklim maupun menghasilkan variasi dampak negatif 

lainnya. 

Dahsyatnya dampak yang beragam dari kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai 

bentuk ancaman lingkungan, wajib menjadi perhatian penting dan konsiderasi khusus dalam 

proses perencanaan program Food Estate yang akan diterapkan di lahan gambut, khususnya 

pada aspek kesehatan manusia dan biodiversitas. Realita menyatakan bahwa kebakaran di 

lahan gambut Indonesia yang meliputi hampir setengah dari lahan terbakar di area konsesi -

konsesi komersial, memproduksi polusi berupa proporsi partikel halus (PM2,5) yang lebih 

tinggi dibandingkan hasil dari kebakaran hutan lainnya dan tentunya sangat merusak 

kesehatan manusia.141 

 Bahkan, anak-anak yang terpapar di usia muda selama bertempat tinggal di 

Kalimantan atau Sumatera pada periode kebakaran di tahun 1997 menunjukkan kondisi 

kognitif yang buruk seperti hasil ujian yang lebih rendah hingga pertumbuhan fisik yang 

lebih lambat daripada anak-anak yang tidak terpapar oleh asap dari kebakaran hutan dan 

lahan.142 Berat dan tinggi badan anak yang lebih rendah menjadi salah satu indikator yang 

menandakan bahwa ada degradasi aspek kesehatan sebagai akibat dari paparan asap 

kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. 

Keunikan biodiversitas juga menjadi fokus penting bahwa kekayaan keanekaragaman 

hayati di ekosistem lahan gambut sangat memerlukan perlindungan yang berkelanjutan  dalam 

 
141 Greenpeace Southeast Asia, “Membara: Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia dan 

Implikasinya bagi Pandemi Covid-19”, <https://www.greenpeace.org/indonesia/pub likasi/5605/membara -
dampak-kesehatan-dari-kebakaran-hutan-di-indonesia-dan-implikasinya-bagi-pandemi-covid-19/>, diakses 16  

September 2020. 
142 Ibid. 
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menanggapi isu kebakaran hutan dan lahan. Telah terafirmasi secara jelas berdasarkan 

Strategic Goals Aichi Target yang diadopsi dari Conference of the Parties to the United 

Nations Convention on Biological Diversity ke-10 menegaskan bahwa perlindungan 

ekosistem di lahan gambut adalah hal yang sangat vital dalam melestarikan flora dan f auna 

yang ada di dalamnya. Hal tersebut terealisasikan hingga ke ranah akar rumput yang salah 

satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 8 Tahun 2013 

tentang Lahan Gambut. Pada peraturan ini, dijelaskan bahwa lahan gambut memiliki kondisi 

alamiah dengan tingkat keasaman yang rendah dan miskin unsur hara, sehingga menjadi 

habitat yang unik terhadap keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem tersebut.143  

Amanat dari peraturan daerah ini menunjukkan akan pengakuan keanekaragaman 

hayati di dalam ekosistem gambut yang diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh elemen 

masyarakat dan pemerintah untuk bisa berkonsentrasi pada upaya konservasi dan 

perlindungan flora dan fauna. Hal ini sepatutnya menjadi elemen penting yang perlu 

didiskusikan secara konstruktif mengenai upaya protektif apa saja yang dapat dilakukan 

terhadap keanekaragaman hayati sepanjang pelaksanaan Food Estate kedepannya. Terlebih 

lagi dengan ekosistem gambut yang menyimpan keanekaragaman flora langka mulai dari 178 

jenis pohon yang dilindungi diantaranya Pulai Tawa (Alstonia pneumatophore), Jelutung 

Rawa (Dyera costulata), dan Mengris (Kompassia malacensis). Untuk keanekaragaman 

fauna sendiri di antaranya yang termasuk mamalia, avifauna, dan herpetofauna. Jenis 

mamalia di antaranya adalah Malu-Malu Kukang (Nycticebus coucang), Lutung, Cekong 

(Presbytis cristatus), Beruk (Macaca namestrina yang dilindungi UU dan termasuk appendix  

II CITES), Ungko (Hylobates agliss), dan Kelawat (Hylobates mulleri yang dilindungi UU 

termasuk appendix I CITES atau memenuhi kriteria IUCN terancam punah dengan status 

endangered).144  

Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pembukaan lahan gambut untuk ketahanan pangan 

serta perlindungan terhadap tanah asli petani sekitar lahan secara transparan dan terbuka agar 

terciptanya suatu tatanan yang ideal bagi seluruh pihak. Mengenai Tanah Objek Reforma 

Agraria (TORA) untuk masyarakat hukum adat pun pemerintah telah berupaya melakukan 

 
143 Vide Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 8 Tahun 2013 tentang Lahan Gambut  
144 A. Pramudianto, “Flora dan Fauna pada Ekosistem Lahan Gambut  dan S ta tus Perl indungannya 

dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Vol. 2 No. 3, 2018 , 
hlm. 188. 



 

34 
 

sertifikasi lahan yang mencapai 65% dari target yang telah ditentukan pada medio akhir 2018, 

proyek tersebut dapat dikatakan cukup relevan jika bertujuan hanya untuk aspek legalisasi 

lahan, namun jika melihat aspek redistribusi maka capaian tersebut belum sepenuhnya dapat 

dikatakan berhasil.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Environmental Outlook 2019,(Jakarta: Walhi,2019) 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dalam program Food Estate diperlukan perhatian, khususnya terhadap aspek-aspek 

lingkungan yang akan terdampak oleh proyek ini. Karena dampak yang ditimbulkan dari 

proyek ini adalah sangat riskan. Jika AMDAL tidak dilaksanakan secara baik dan tepat guna , 

maka risiko lingkungan menjadi taruhan yang besar dalam proyek ini. Oleh karena itu, 

penerapan Rapid KLHS tentu dapat menjadi ancaman besar, jika pemangkasan birokrasi dan 

pendalaman penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang memperhatikan 

aspek hukum lingkungan. 

Maka dari itu, agar mencapai hasil yang maksimal dengan risiko kerusakan 

lingkungan yang paling rendah, proyek ini harus dilakukan di lahan sawah existing yang 

terbengkalai seperti yang diutarakan oleh Kementan.  Selain itu, dalam pengelolaan lahan, 

pemerintah serta stakeholder terkait harus melibatkan masyarakat dan petani di sana sebagai 

satu kesatuan yang bersinergi, sehingga dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan 

program Food Estate di masa yang akan datang dapat mengurangi potensi risiko dari dampak 

negatif yang mungkin ditimbulkan agar program Food Estate ini sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekitarnya selayaknya 

sebuah koridor demi memperoleh hasil optimal, berupa penyediaan lahan sawah gu na 

meningkatkan stok pangan nasional tanpa menimbulkan dampak pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup pada lahan program Food Estate, termasuk lahan gambut. 

 

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia 

Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada pemerintah, 

sebagai berikut: 

● Mendorong pemerintah untuk mengkaji lebih dalam rencana proyek Food Estate, 

terkhusus untuk penggunaan lahan-lahan eks-PLG dalam upaya optimalisasi proyek 

Food Estate agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan dan mengurangi 

potensi risiko timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
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● Mendorong pemerintah untuk merancang suatu kajian yang menjelaskan latar 

belakang dan alasan penetapan Food Estate sebagai solusi ketahanan pangan secara 

terbuka dan transparan sebelum melakukan penetapan terhadap proyek Food Estate. 

● Mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap proyek sejenis di lahan 

gambut di daerah lainnya. 

● Menegaskan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan proyek Food Estate  

agar memperhatikan precautionary principle dan tidak mengeliminasi kearifan lokal 

yang sudah ada. 

● Mendorong pemerintah untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasikan peran dan 

fungsi Badan Restorasi Gambut serta tenaga ahli dalam pengikutsertaan terhadap 

proyek Food Estate. 

● Mengevaluasi birokrasi proyek PLG yang tidak sesuai dan mengkaji ulang 

penetapan yang tidak sesuai dengan yuridis UU PPLH yang mana pemerintah 

menggunakan rapid KLHS, dimana seharusnya proyek tersebut tercatat RPJMN dan 

memperhatikan AMDAL. 

● Mendorong pemerintah untuk melakukan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) 

pada masyarakat di daerah terdampak rencana proyek Food Estate demi 

mengakomodir hak masyarakat daerah tersebut. 

● Mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam rencana 

proyek Food Estate dengan melibatkan para ahli multidisiplin ilmu dan para 

stakeholders terkait, baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah demi mengawal 

proses persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi proyek Food Estate agar 

tetap sesuai dengan koridor hukum positif yang berlaku. 
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