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I. Pengantar 

F ood estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara 
terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan 
yang luas.  Program ini diproyeksikan sebagai suatu moda produksi terobosan 1

yang diimplementasikan dengan tujuan demi terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia. 
Sekalipun begitu, pembangunan lumbung pangan nasional sebenarnya bukanlah hal baru. 
Dalam RPJMN 2014-2019 rencana tersebut sudah termuat.  Baru pada tahun 2020 2

pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan wacana pembangunan food 
estate sebagai respon dari peringatan krisis pangan akibat Pandemi COVID-19.  Selain di 3

Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, food estate turut direncanakan untuk dibangun di 
berbagai provinsi lainnya seperti Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.  4

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 
tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate (Permen LHK 
24/2020). Dalam rilisnya, KLHK menjamin bahwa pembangunan food estate akan 
mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan yang 
direfleksikan oleh berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam Permen LHK 24/2020.  5

Namun, implementasi kebijakan food estate tentunya tidak lepas dari berbagai catatan dan 
kekhawatiran akan dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Selain kritik 
terhadap penggunaan kawasan hutan lindung, penggunaan lahan bekas Proyek Lahan 
Gambut (PLG) era Presiden Soeharto juga menuai kritik. Perencanaan food estate yang 
menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS dengan Metode Cepat) juga 
dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ditambah dengan alih fungsi kawasan 
hutan lindung sebagai lahan food estate, tentunya kebijakan ini perlu dikritisi lebih lanjut. 

 P. Setyo dan J. Elly, "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, 1

North Kalimantan", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 147, (2018), hlm. 2.

 Tempo, https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/161158/kontroversi-rencana-pembangunan-lumbung-pangan-di-2

kalimantan-tengah, diakses 24 November 2020.

 Antara News, https://www.antaranews.com/berita/1601786/strategi-food-estate-jokowi-hadapi-ancaman-krisis-pangan-3

global, diakses 24 November 2020.

 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-lanjutan-4

pembahasan-food-estate-23-september-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/, diakses 25 November 2020. 

 PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2747, diakses 24 5

November 2020.
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https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/161158/kontroversi-rencana-pembangunan-lumbung-pangan-di-kalimantan-tengah
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Tulisan ini hendak memberikan berbagai catatan atas kebijakan tersebut dari perspektif 
hukum lingkungan. Tulisan akan disusun dalam sistematika berikut: (I) pengantar, (II) 
rekam jejak dan evaluasi kebijakan food estate di Indonesia, (III) proses penyediaan lahan 
di kawasan hutan bagi proyek food estate, (IV) berbagai ketentuan bidang kehutanan yang 
berpotensi dilanggar, (V) permasalahan dalam penyusunan dan implementasi KLHS Cepat, 
(VI) pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan, (VII) food estate 
sebagai proyek strategis nasional dan fleksibilitas dalam penataan ruang, serta (VIII) 
kesimpulan dan penutup. 

II. Rekam jejak dan Evaluasi Kebijakan Food Estate di Indonesia 

Linimasa Berbagai Proyek Food Estate di Indonesia 

P rogram food estate sudah pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden 
Soeharto di Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai PLG.  Kebijakan ini diatur 6

dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan 
Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah (Keppres 82/1995). 
Sayangnya proyek tersebut dinilai gagal dan diberhentikan oleh Presiden Habibie melalui 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan 
Pengeolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah (Keppres 
80/1999). 

 Tempo, https://majalah.tempo.co/read/investigasi/94330/lahan-gambut-sejuta-nista, diakses 24 November 2020.6
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https://majalah.tempo.co/read/investigasi/94330/lahan-gambut-sejuta-nista


Indonesian Center for Environmental Law                                                                                                                                                          Analisis Hukum Pembangunan Food Estate  
Seri Analisis Kebijakan Kehutanan dan Lahan                                                                                                                                                                                     di Kawasan Hutan Lindung

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, ide untuk membangun food estate kembali muncul 
dan diwacanakan melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) 
yang disahkan pada 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian. Berdasarkan rancangan 
besar oleh pemerintah saat itu, pembangunan ini menyasar untuk menghasikan produk 
pangan dan biofuel, baik untuk pasar domestik maupun internasional sebagai bentuk 
pembangunan ekonomi komprehensif.  Pembangunan MIFEE turut menuai kritik dari LSM, 7

akademisi, dan institusi riset karena pemerintah dianggap mengabaikan eksternalitas 
negatif seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan tekanan 
atas kehidupan masyarakat sekitar.  8

Selain MIFEE, pada tahun 2011 terdapat pula proyek food estate di Kabupaten Bulungan, 
Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) sebagai salah satu program Pemerintah 
Pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu Delta Kayan Food Estate (DeKaFE). 
Proyek ini mulanya direncanakan pada lahan seluas 50,000 hektare di mana 30,000 
diantaranya merupakan tanah subur dengan tipe tanah alluvial.  9

Melihat rekam jejak pembentukan food estate di Indonesia, beberapa ahli turut 
memberikan evaluasinya. Prof. Notohadiprawiro yang dikutip dari laporan investigasi 
Tempo mencatat beberapa sumber utama kegagalan PLG, yaitu perancang mengabaikan 
data tanah sehingga saluran-saluran primer induk memotong lahan gambut tebal, 
menyatukan seluruh kawasan proyek dalam satu kesatuan tata air dengan asumsi bawah 
tanah, topografi, dan hidrologi di seluruh proyek serba sama.  Padahal tim ahli yang 10

menilai risiko lingkungan telah memperingatkan risiko kegagalan tersebut kepada 
pemerintah.  11

Untuk membangun food estate dalam skala besar, terdapat empat kriteria yang harus 
dipenuhi, yaitu (1) kelayakan agroklimat dan tanah, (2) kelayakan infrastruktur, (3) 
teknologi, dan (4) aspek sosial ekonomi.  Mengutip tulisan Goldstein di tahun 2016 12

mengenai refleksi terhadap kebijakan food estate di Indonesia, PLG sebagai “Mega Rice 
Project” sepanjang tahun 1995-1999 dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan 
hidup terbesar dalam rekam jejak Indonesia, karena selain mengakibatkan kebakaran 

 Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, dan Laksmi A. Savitri, “Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse 7

analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia”, The Journal of Peasant Studies, Vol. 41 
No. 1 (2014). hlm. 29-30.

 Krystof Obidzinski, et.al, “Can large scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably?”, Land 8

Use Policy, Vol. 30 (2013), hlm. 953.

 Ibid.9

 Tempo, op.cit.10

 The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/30/explainer-all-you-need-to-know-about-the-govts-11

food-estates.html diakses 25 November 2020. 

 Tempo, https://www.tempo.co/dw/2826/benarkah-rencana-pengembangan-food-estate-di-kalteng-terancam-gagal, diakses 12

pada 25 November 2020. 
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lahan gambut skala besar, proyek tersebut bahkan tidak 
menghasilkan beras.  13

DeKaFE di Bulungan pun mengalami nasib serupa. 
Mengutip Setyo dan Elly dalam penelitian mengenai 
masalah peningkatan produksi padi melalui proyek food 
estate di Bulungan di tahun 2018, proyek tersebut tidak 
dapat dikatakan berjalan optimal karena setelah enam 
tahun program berjalan tidak ditemukan adanya hasil yang 
signifikan.  Beberapa permasalahan yang ditemukan 14

dalam DeKaFE antara lain status lahan yang belu m c l e a n 
and clear, peningkatan produksi terfokus pada padi padahal 
peta mengenai kecocokan tanaman padi belum tersedia, 
rendahnya produktivitas, dan infrastruktur pertanian yang 
tidak memadai.  15

Pengembangan MIFEE juga tidak luput dari permasalahan. 
Obidzinski, et al menguji klaim pemerintah yang 
menyatakan bahwa MIFEE akan memiliki dampak 
lingkungan yang terbatas. Kenyataannya sekitar 50% lahan 
pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan 
yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan sekunder. 
Berdasarkan alokasi lahan konsensi, proyeksi total emisi 
karbon yang terlepas diperkirakan mencapai 770 juta ton 
per tahun yang 70%-nya berasal dari konversi area hutan. 
Selain itu juga ditemui hilangnya keanekaragaman hayati.  16

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa proyek food estate sudah pernah dijalankan 
dan menemui kegagalan. Belajar dari hal ini dan melihat akan dibangunnya proyek serupa 
di masa kini, seharusnya penyelenggaran proyek tersebut tidak dilakukan dengan 
spekulatif dan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Bagian selanjutnya akan memperlihatkan betapa prinsip-prinsip tersebut 
luput untuk diperhatikan. 

 Jenny Goldstein, “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project.” Environment & Society Portal, Arcadia, No. 6, (Spring 13

2016), Rachel Carson Center for Environment and Society, hlm. 4.

 Setyo dan Elly, op.cit., hlm. 2.14

 Ibid.15

 Obidzinski, et.al, op.cit., hlm. 957.16

 4

Proyek food estate 
sudah pernah 
dijalankan dan 
menemui kegagalan. 
Seharusnya, 
penyelenggaraan 
proyek food estate 
masa kini  tidak 
dilakukan dengan 
spekulatif dan harus 
memperhatikan 
prinsip-prinsip 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup.

i
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III. Proses Penyediaan Lahan di Kawasan Hutan bagi Proyek Food Estate Berdasarkan 
Permen LHK 24/2020 

Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam menyediakan dan memanfaatkan 
kawasan hutan untuk pembangunan food estate adalah Permen LHK 24/2020. 
Melalui peraturan tersebut terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu (1) 

melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, atau (2) melalui penetapan Kawasan Hutan 
untuk Ketahanan Pangan (KHKP).  Permohonan untuk kedua cara tersebut diajukan 17

kepada Menteri LHK dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktorat 
Jenderal (Dirjen). Sedangkan, pihak yang dapat mengajukan adalah menteri, kepala 
lembaga, gubernur, bupati/walikota, atau kepala badan otorita.  Tabel berikut 18

menunjukkan perbedaan untuk kedua cara tersebut. 

No. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Penetapan KHKP

1 Mengajukan pernyataan komitmen berisi: 
a. Penyelesaian tata batas areal; 
b. UKL-UPL dan Izin Lingkungan; 
c. Pengamanan kawasan HPK yang 

dilepaskan. 

Catatan: dipenuhi maksimal 2 tahun setelah 
terbitnya Kepmen pelepasan kawasan HPK. 
Jika sudah dipenuhi baru bisa melakukan 
kegiatan food estate. 

Pasal 4 ayat (3) Permen LHK 24/2020 

Mengajukan pernyataan komitmen berisi: 
a. Masterplan pengelolaan KHPK yang terdiri 

dari rencana pengelolaan dan Detailed 
Engineering Design (DED); 

b. Penyelesaian tata batas areal; 
c. UKL-UPL dan Izin Lingkungan; 
d. Mengganti biaya investasi tanaman kepada 

pengelola/pemegang izin. 

Pasal 4 ayat (4) Permen LHK 24/2020

2 Memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari: 
a. KLHS/KLHS cepat; 
b. Proposal dan rencana teknis; 
c. Peta permohonan perubahan peruntukan 

kawasan hutan; 
d. Laporan dan rekomendasi hasil penelitian; 
e. Peta lokasi pencadangan HPK Tidak 

Produktif; 
f. Pakta Integritas. 

Pasal 4 ayat (5) Permen LHK 24/2020 

Memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari: 
a. KLHS/KLHS cepat; 
b. Proposal dan rencana teknis; 
c. Peta permohonan penetapan KHKP; 
d. Pakta Integritas. 

Pasal 4 ayat (6) Permen LHK 24/2020

 Permen LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food 17

Estate, Pasal 2.

 Permen LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food 18

Estate, Pasal 3 ayat (2).

 5
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Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu 
penggunaan kawasan hutan lindung dan KLHS Cepat dalam penyelenggaraan proyek ini. 
Kedua hal ini menjadi catatan utama karena bertentangan dengan beberapa ketentuan 
yang sudah ada. 

IV. Permen LHK 24/2020 bertentangan dengan UU Kehutanan dan PP Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 

Permen LHK 24/2020 mengatur bahwa hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya 
berfungsi lindung dapat digunakan untuk pembangunan food estate. Bahkan dalam 
hal pengelolaan KHKP, Keputusan Menteri tentang Pengelolaan KHKP dapat 

berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu. Hal ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, hutan 
lindung dapat dimanfaatkan sebagai lahan food estate. Kedua, kayu yang terdapat di 
dalamnya dapat ditebang dan dimanfaatkan. Lantas apakah kedua hal ini diperbolehkan 
oleh peraturan yang lebih tinggi di atasnya? 

Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UU Kehutanan yang mengatur secara 
terbatas pemanfaatan hutan lindung, yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, 
dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ketiga jenis pemanfaatan tersebut dilakukan 
dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama kawasan, dilakukan demi kesejahteraan 
masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan 
meningkatkan fungsi lindung hutan.  19

3 Memenuhi syarat kawasan hutan yang dapat 
diubah peruntukannya, yaitu pada kawasan 
HPK yang memenuhi kriteria: 
a. Tidak dibebani izin, tidak berada pada 

KHDTK; 
b. Dibebani izin pemanfaatan hutan setelah 

dikeluarkan dari areal kerjanya; 
c. Tidak produktif dan/atau produktif; atau 
d. Tidak produktif, dapat berada di areal yang 

telah ataupun belum dicadangkan untuk 
redistribusi tanah untuk reforma agraria 

Pasal 6 ayat (2) Permen LHK 24/2020

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai 
KHPK adalah kawasan hutan lindung yang 
sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan atau kawasan hutan produksi. 

Dapat dilakukan pada kawasan hutan: 
a. Telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN 

bidang kehutanan; 
b. Telah dibebani izin pemanfaatan hutan 

setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; 
dan 

c. Telah dicadangkan atau dibebani izin 
Perhutsos atau telah dicadangkan untuk 
TORA 

Pasal 19-20 Permen LHK 24/2020 

 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN 167, TLN 3888, Pasal 26 beserta penjelasannya.19
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Pertanyaan selanjutnya, termasuk dalam kategori manakah kegiatan food estate? Apakah 
termasuk dalam kategori pemungutan hasil hutan bukan kayu? Padahal sudah ada batasan 
tegas yang diatur dalam PP mengenai apa saja bentuk-bentuk hasil hutan bukan kayu.  20

Lantas bagaimana dengan sifatnya yang strategis sebagai pembangunan di luar 
kepentingan kehutanan? UU Kehutanan juga telah mengatur kepentingan pembangunan di 
luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan 
produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan 
dengan tegas dilarang.  21

Satu catatan penting lainnya adalah ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permen LHK 24/2020 yang 
mengatur bahwa Keputusan Menteri tentang Pengelolaan KHKP dapat berlaku sebagai Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK). Hal ini berarti pepohonan yang berada dalam kawasan hutan 
lindung dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya dengan dasar KHKP yang berlaku 
sebagai IPK tersebut. Padahal mengacu kepada UU Kehutanan, dalam kawasan hutan 
lindung hanya hasil hutan bukan kayu yang boleh dimanfaatkan secara terbatas. Selain itu 
merujuk pada definisinya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, dan sebagainbya. Definisi ini tidak akan dapat dicapai apabila 
pepohonan yang ada di dalamnya dapat dengan bebas ditebang. 

Untuk lebih memudahkan penjelasan, berikut adalah tabel perbandingan ketentuan yang 
saling bertentangan antara Permen LHK 24/2020 dengan peraturan yang lebih tinggi. 

UU 41/1999 jo. UU 11/2020 PP 6/2007 jo. PP 3/2008 Permen LHK 24/2020

Pasal 26 
(1) Pemanfaatan Hutan 

Lindung dapat berupa 
pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan 
pemungutan hasil hutan 
bukan kayu. 

(2) Pemanfaatan Hutan Lindung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dengan pemberian Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.

Pasal 23 
(1) Pemanfaatan hutan pada hutan 

lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 dapat dilakukan 
melalui kegiatan: 

a. Pemanfaatan kawasan; 
b. Pemanfaatan jasa 

lingkungan; atau 
c. Pemungutan hasil hutan 

bukan kayu. 
(2) Dalam blok perlindungan pada 

hutan lindung, dilarang 
melakukan kegiatan 
pemanfaatan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

Pasal 19 
(1) Penyediaan Kawasan Hutan 

untuk pembangunan Food 
Estate dengan mekanisme 
penetapan KHKP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b, dilakukan pada: 
a. Kawasan Hutan Lindung; 

dan/atau 
b. Kawasan Hutan Produksi. 

(2) Kawasan Hutan Lindung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a yang sudah 
tidak sepenuhnya berfungsi 
lindung sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 20

Pemanfaatan Hutan.

 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN 167, TLN 3888, Pasal 38 beserta penjelasannya.21
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Penjelasan Pasal 26 
Pemanfaatan kawasan pada 
hutan lindung adalah segala 
bentuk usaha yang 
menggunakan kawasan 
dengan tidak mengurangi 
fungsi utama kawasan, seperti 
budidaya jamur, penangkaran 
satwa, dan budidaya tanaman 
obat dan tanaman hias. 

Pemungutan hasil hutan bukan 
kayu dalam hutan lindung 
adalah segala bentuk kegiatan 
untuk mengambil hasil hutan 
bukan kayu dengan tidak 
merusak fungsi utama 
kawasan, seperti mengambil 
rotan, badu, dan buah. 

Usaha pemanfaatan dan 
pemungutan di hutan lindung 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekaligus 
menumbuhkan kesadaran 
masyarakat untuk menjaga dan 
meningkatkan fungsi lindung, 
sebagai amanah untuk 
mewujudkan keberlanjutan 
sumber daya alam dan 
lingkungan bagi generasi 
sekarang dan generasi yang 
akan datang. 

Pasal 24 
(1) Pemanfaatan kawasan pada 

hutan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) huruf a, dilakukan, antara 
lain, melalui kegiatan usaha: 

a. Budidaya tanaman obat; 
b. Budidaya tanaman hias; 
c. Budidaya jamur; 
d. Budidaya lebah; 
e. Penangkaran satwa liar; 
f. Rehabilitasi satwa; atau 
g. Budidaya hijauan makanan 

ternak. 
(2) Kegiatan usaha pemanfaatan 

kawasan pada hutan lindung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. Tidak mengurangi, 
mengubah, atau 
menghilangkan fungsi 
utamanya; 

b. Pengolahan tanah terbatas; 
c. Tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap 
biofisik dan sosial ekonomil 

d. Tidak menggunakan 
peralatan mekanis dan alat 
berat; dan/atau 

e. Tidak membangun sarana 
dan prasarana yang 
mengubah bentang alam. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan usaha pemanfaatan 
kawasan pada hutan lindung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan 
Menteri. 

Catatan: kriteria hutan lindung 
sebenarnya telah diatur melalui 
Pasal 24 ayat (3) huruf b PP No. 
44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan, yaitu 
kawasan hutan yang memenuhi 
salah satu kondisi berikut: 
1. Kawasan hutan dengan faktor 

kelas lereng, jenis tanah, dan 
intensitas hujan setelah 
masing-masing dikalikan 
dengna angka penimbang 
mempunyai jumlah nilai 175 
atau lebih; 

2. Kawasan hutan yang 
mempunyai lereng lapangan 
40% atau lebih; 

3. Kawasan hutan yang berada 
pada ketinggian 2000 meter 
atau lebih di atas permukaan 
laut; 

4. Kawasan hutan yang 
mempunyai tanah sangat peka 
terhadap erosi dengan lereng 
lapangan lebih dari 15%; 

5. Kawasan hutan yang 
merupakan daerah resapan air; 

6. Kawasan hutan yang 
merupakan daerah 
perlindungan pantai. 

Pasal 27 ayat (3) huruf d 
Pengelolaan KHKP meliputi 
pemanfaatan hutan pada areal 
KHKP 
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Pasal 38 ayat (1) 
Penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan hanya dapat 
dilakukan di dalam kawasan 
hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung. 

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) 
Kepentingan pembangunan di 
luar kehutanan yang dapat 
dilaksanakan di dalam 
kawasan hutan lindung dan 
hutan produksi ditetapkan 
secara selektif. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya 
kerusakan serius dan 
mengakibatkan hilangnya 
fungsi hutan yang 
bersangkutan, dilarang. 

Kepentingan pembangunan di 
luar kehutanan adalah kegiatan 
untuk tujuan strategis yang tidak 
dapat dielakkan, antara lain 
kegiatan pertambangan, 
pembangunan jaringan listrik, 
telepon, dan instalasi air, 
kepentingan religi, serta 
kepentingan pertahanan 
keamanan. 

Pasal 26 
(1) Pemungutan hasil hutan bukan 

kayu pada hutan lindung 
sebagiamana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara 
lain berupa: 
a. Rotan; 
b. Madu; 
c. Getah; 
d. Buah; 
e. Jamur; atau 
f. Sarang burung walet. 

(2) Pemungutan hasil hutan bukan 
kayu pada hutan lindung 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. Hasil hutan bukan kayu 

yang dipungut harus sudah 
tersedia secara alami; 

b. Tidak merusak lingkungan; 
dan 

c. Tidak mengurangi, 
mengubah, atau 
menghilangkan fungsi 
utamanya. 

(3) Pemungutan hasil hutan bukan 
kayu pada hutan lindung hanya 
boleh dilakukan oleh masyarakat 
di sekitar hutan. 

(4) Pada hutan lindung, dilarang: 
a. Memungut hasil hutan bukan 

kayu yang banyaknya 
melebihi kemampuan 
produktivitas lestarinya; 

b. Memungut beberapa jenis 
hasil hutan yang dilindungi 
oleh undang-undang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemungutan hasil hutan bukan 
kayu pada hutan lindung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), (3), dan (4) diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Pasal 30 ayat (1) 
Dalam hal pengelolaan KHKP 
pemanfaatan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) 
huruf d terdapat pemanfaatan 
kayu, Keputusan Menteri tentang 
Penetapan KHKP berlaku sebagai 
Izin Pemanfaatan Kayu.
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Catatan khusus diberikan kepada frasa “kawasan hutan 
lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
Berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP Perencanaan 
Kehutanan, tentunya perlu dikritisi bagaimana proses 
penetapan suatu kawasan hutan lindung hingga akhirnya 
tidak lagi sesuai dengan fungsi lindungnya, atau apa yang 
terjadi terhadap hutan lindung tersebut sehingga tidak lagi 
memenuhi kriteria? 

Catatan lain adalah Pasal 4 ayat (2) huruf m PP 105/2015 
yang membuka kemungkinan pembangunan food estate di 
kawasan hutan. Dalam ketentuan tersebut diatur 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang 
diperbolehkan di antaranya pertanian tertentu dalam 
rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Namun 
Pasal 6 PP 105/2015 mengatur pelaksanaannya 
menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan, bukan 
dengan pelepasan kawasan hutan untuk hutan produksi 
(yang berarti tidak lagi menjadi kawasan hutan) atau 
kawasan hutan untuk ketahanan pangan untuk hutan 
lindung (yang berarti tidak menggunakan izin pinjam pakai 
kawasan hutan).  Terlihat bahwa pengaturan dalam 22

Permen LHK 24/2020 tidak sesuai dengan ketentuan 
tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat jelas bahwa 
terdapat batasan tegas mengenai pemanfaatan kawasan 
hutan lindung, baik untuk pemanfaatan kawasan maupun 
untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kedua 

ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Permen LHK 24/2020 bahkan jelas-jelas 
bertentangan dengan adanya pemanfaatan kayu yang tidak diperbolehkan dalam kawasan 
hutan lindung. Adanya klausula pengecualian dalam Pasal 38 UU 41/1999 juga haruslah 
ditaati, yaitu penetapan secara selektif pembangunan di kawasan hutan lindung dan 
larangan untuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan serius serta mengakibatkan 
hilangnya fungsi hutan lindung. Lebih lanjut, Permen LHK 24/2020 tidak hanya 
bertentangan dengan regulasi lain, melainkan juga berpotensi menghasilkan ketidakpastian 
hukum. 

 PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 22

Kawasan Hutan, LN 327, TLN 5795.
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V. Permasalahan dalam Penyusunan dan Implementasi KLHS dengan 
Metode Cepat 

Selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dijumpai juga istilah KLHS 
Cepat. Perlu dipahami bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 
prinsipnya merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana 
dan/atau Program (KRP). Adapun KLHS difungsikan sebagai dasar pengkajian, 
pembentukan alternatif dan rekomendasi kebijakan tata ruang dan pembangunan untuk 
menjamin keberlanjutan.   23

Berangkat dari konsepsi tersebut, KLHS wajib dilaksanakan dalam tahap penyusunan atau 
evaluasi terhadap RTRW, RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah dan/atau 
Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau 
risiko Lingkungan Hidup.  Mengingat sifatnya yang memegang kualifikasi penting dan 24

tinggi dalam pengambilan keputusan strategis,  maka manakala KLHS menyatakan daya 25

dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah terlampaui, maka kebijakan, rencana, 
dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi 
KLHS; serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.   26

Pada perkembangannya terdapat pengurangan esensi dari KLHS. Melalui Surat Edaran 
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM 
Provinsi, diperkenalkan metode cepat (quick appraisal) dan pendekatan penilaian semi 
detil (semi-detailed assessment) terhadap KLHS, selain memperkenalkan KLHS detil. KLHS 
Cepat merupakan proses penilaian satu isu berdasarkan pertimbangan ahli yang sifatnya 
cenderung kualitatif.  Pelaksanaan KLHS Cepat didasarkan oleh beberapa pertimbangan 27

seperti: (1) KRP tersebut membutuhkan penilaian yang cepat, (2) keterbatasan waktu dan 
sumber daya, adanya tekanan publik, (3) tidak tersedianya data yang cukup, serta (4) 
merupakan situasi darurat.   Berangkat dari cakupan data yang tidak lengkap, maka KLHS 28

 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 140, TLN 5059, Pasal 15.23

 PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pasal 2 ayat (2).24

 Widodo, et.al., “KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 4 No.1, 25

(Januari 2012), hlm. 44.

 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 140, TLN 5059, Pasal 17.26

 Dadang Sukarsa, “Metode Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 27

Barat”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.1., No.2., (April 2017), hlm. 223.

 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 660/5113/SJ dan 04/28

MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM 
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Cepat akan mengandalkan pengalaman dan pandangan para 
pakar yang terlibat dalam pengkajian.  29

 
Dalam rancangan program food estate yang akan dibangun 
saat ini, Permen LHK 24/2020 menjelaskan bahwa akan 
menggunakan instrumen KLHS Cepat dalam Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan dan Penetapan KHKP. Pada 
rancangan program tersebut, KLHK menargetkan bahwa 
maksud dan tujuan penggunaan KLHS Cepat adalah untuk 
mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lahan pangan, tata 
air, ekosistem dan kelestarian lingkungan melalui formulasi 
strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), 
kebijakan pendukung (enabling policy), langkah-langkah 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta 
arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan agar program 
pengembangan pangan nasional dapat dilakukan dengan 
tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan 
produktivitas lingkungan hidup serta menjamin keselamatan, 
mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.  30

Sayangnya, tidak ada penjelasan yang komprehensif mengapa pada akhirnya Pemerintah 
memilih KLHS Cepat sebagai instrumen yang akan digunakan. Apakah dikarenakan 
minimnya data atau terdapat alasan lain? Jikalau memang minimnya data adalah alasan 
pemilihan KLHS Cepat sebagai salah satu instrumen, maka sejatinya pemilihan KLHS Cepat 
untuk program food estate ini tidak tepat. Hal ini karena minimnya data dan mengacu 
kepada rekam jejak food estate, maka pemilihan KLHS cepat cenderung bersifat spekulatif 
dan memberikan ruang yang besar bagi ketidakpastian.  

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah metode ini relevan untuk mencapai 
pertimbangan keberlanjutan fungsi lahan dan kelestarian lingkungan yang objektif? Terlebih 
dalam program food estate, lokasi telah lebih dahulu ditentukan baru kemudian kajian KLHS 
dilakukan.  Penerbitan KLHS Cepat dan pengaplikasiannya pada program food estate 31

dikhawatirkan akan mereduksi esensi dari KLHS sebagai kajian sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif. Terlebih kajian ini akan menjadi penentu apakah suatu proyek dapat dilakukan 
dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di suatu tempat.  

 Sukarsa, op.cit.29

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Konsep Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat 30

Program Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua", PPT KLHK, (September, 2020), hlm. 2.

 Mongabay, https://www.mongabay.co.id/2020/09/30/food-estate-melaju-di-tengah-banjir-kritik/, diakses pada 24 31

November 2020.
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Lebih dari itu, penerapan KLHS Cepat ini juga perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Pertama, 
belum ada landasan regulasi yang komprehensif mengatur mengenai bagaimana KLHS 
Cepat akan dilakukan. Dikhawatirkan prosedur penyelenggaraan KLHS dalam Permen LHK 
69/2017, tidak dilakukan. Sekalipun prosedurnya diikuti secara keseluruhan, apakah hal 
tersebut dilakukan secara efektif dan komprehensif juga dipertanyakan. Sebagai contoh, 
bagaimana pelibatan masyarakat dalam proses KLHS Cepat? Apakah masyarakat tetap 
dilibatkan sejak tahap awal penyusunan KLHS, yakni identifikasi isu? Hal ini masih belum 
jelas, padahal penting untuk diingat bahwa KLHS bukan proses teknokratik/ilmiah semata, 
melainkan juga proses deliberatif yang mengutamakan keterlibatan pemangku 
kepentingan. Ditambah lagi esensi dari KLHS adalah mengkaji daya tampung, daya dukung 
lingkungan, serta jasa ekosistem yang pengkajiannya harus dilakukan secara komprehensif 
dengan didukung oleh data yang mencukupi.  

Kedua, tidak dijelaskan dalam Permen LHK No. 24/2020 KLHS Cepat ini ditujukan untuk 
memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan, Rencana, atau Program apa? Tidak 
dijelaskan bagaimana integrasi antara KLHS Cepat yang perlu dilakukan ini dengan, 
misalnya, revisi RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota atau revisi RPJMD. Patut untuk 
digarisbawahi bahwa esensi dari KLHS adalah untuk mencegah pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup sejak hulu, yakni tahap perumusan kebijakan, rencana, dan 
program. Untuk itu, perlu terlihat secara jelas bagaimana integrasi program ini dengan KRP 
khususnya di Papua. Sayangnya, hal ini luput terlihat, sehingga dikhawatirkan dokumen 
KLHS Cepat ini hanyalah dokumen administratif belaka.  

Contoh tren terhadap hal ini dapat terlihat dari evaluasi implementasi food estate dalam 
MIFEE. Dalam program tersebut diketahui bahwa penentuan lokasi terlebih dahulu disusul 
kajian KLHS setelahnya menjadikan hasil kajian KLHS menjadi tidak diindahkan, meskipun 
hasil KLHS telah menyatakan bahwa proyek tersebut memiliki dampak yang signifikan 
terhadap lingkungan di sekitarnya.  32

VI. Kebijakan Food Estate Bertentangan dengan Prinsip Kehati-hatian 
(Precautionary Principle) dalam Hukum Lingkungan 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa umumnya penyusunan KLHS Cepat dilakukan 
untuk rencana yang darurat walaupun ketersediaan data kurang memadai. Namun, 
di satu sisi perlu untuk digarisbawahi bahwa dalam hukum lingkungan dikenal 

adanya prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Prinsip diadopsi dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 John McDonnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind 32

Anim”, Journal of Genocide Research (2020), hlm. 18.
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Prinsip kehati-hatian menghendaki apabila ada ketidakpastian mengenai dampak suatu 
usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, maka pemerintah tidak dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menunda 
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup.  33

Prinsip kehati-hatian pada dasarnya berfungsi sebagai panduan untuk mencegah suatu 
tindakan yang dilakukan dalam hal ketidakpastian dan kurangnya bukti ilmiah terhadap 
dampak yang mungkin terjadi.  Ketidakpastian yang dimaksud dapat merujuk pada potensi 34

kerugian yang belum sepenuhnya dipahami secara ilmiah.  Penting untuk dipahami bahwa 35

prinsip kehati-hatian perlu diimplementasikan karena adanya ancaman pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan yang serius dan bahkan tidak dapat dipulihkan. Meskipun 
secara ilmiah masih belum dapat dibuktikan, justru hal tersebut menjadi alasan kuat 
melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan hidup.  36

Dengan kerangka berpikir tersebut, maka setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dapat 
terjadi: 
1. Jika data tersedia memadai dan kajian komprehensif melalui metode yang sahih 

menunjukkan bahwa tidak ada dampak negatif serius yang terjadi serta kondisi 
lingkungan tetap aman, maka proyek dapat dijalankan. 

2. Jika data dan bukti ilmiah tidak memadai, maka dengan berpegang pada prinsip kehati-
hatian proyek harus ditunda bahkan dihentikan. 

3. Jika data dan bukti ilmiah menunjukkan dampak negatif yang lebih besar daripada 
manfaatnya, maka proyek harus ditunda bahkan dihentikan. 

Lantas bagaimana dengan dampak food estate? Berkaca dari lahan bekas PLG yang 
merupakan lahan gambut, sebenarnya dampak pembukaan lahan gambut tersebut justru 
sangat berbahaya bahkan menimbulkan ancaman serius. Pendapat ini diperkuat dengan 
beberapa putusan pengadilan yang menyatakan hal senada dalam konteks lahan gambut. 
Misalnya dalam Putusan Waringin Agro Jaya, Majelis Hakim berpendapat lahan gambut 
yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali. Kebakaran 
pada lahan gambut tersebut berdampak sangat luas dan sudah termasuk menimbulkan 

 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 140, TLN 5059, Pasal 2 huruf f. Lebih 33

jauh, asas ini merupakan pengejawantahan dari Deklarasi Rio (Declaration on Environment and Development), yang pada 
Prinsip 15 deklarasi tersebut menjelaskan secara tegas penerapan prinsip ini. Adapun prinsip tersebut berbunyi sebagai 
berikut: “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”

 Philippe Sands dan Jacqueline Peel, Principles of International Environmental Law 3rd ed., (New York: Cambridge University 34

Press, 2012), hlm 218.

  Rio Declaration on Environment and Development 1992, Article 15.35

 Andri G. Wibisana, “Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and The 36

Precautionary Principle” dalam Michael Faure dan Nicolle Niessen (ed), Environmental Law in Development : Lessons for 
Indonesia Experience, (Cheltenham, UK : 2006), hlm. 45.
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ancaman serius terhadap lingkungan hidup.  Pertimbangan 37

senada dapat dijumpai dalam berbagai putusan kebakaran 
hutan dan lahan lainnya terutama untuk kebakaran di lahan 
gambut, bahkan tanggung jawab mutlak (strict liability) pun 
hampir selalu diterapkan.  38

Bagaimana jika lahan yang diolah bukanlah lahan gambut 
melainkan melalui pembukaan hutan lindung? Maka KLHS 
harus dapat menjawab ketidakpastian ilmiah yang mungkin 
terjadi. Sayangnya, alasan pemilihan instrumen KLHS Cepat 
itu sendiri juga tidak diketahui dengan pasti. Padahal KLHS 
adalah kajian, dan penjelasan untuk memilih metode 
tertentu dalam sebuah kajian merupakan sebuah 
kewajaran, apalagi dalam hal menyangkut kepentingan 
publik. Jikalau memang betul pemilihan instrumen KLHS 
Cepat disebabkan oleh minimnya data atau keterbatasan 
lain yang memberikan ruang bagi ketidakpastian, maka 
penerapan asas kehati-hatian menjadi sangat penting untuk 
dilaksanakan. 

Lebih jauh, minimnya data seharusnya bukanlah alasan untuk melakukan KLHS Cepat. Pun 
jika memang KLHS Cepat sangat amat dibutuhkan karena kepentingannya yang mendesak, 
perlu ada panduan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terkait bagaimana 
penyelenggaraan KLHS Cepat tersebut. Perlu adanya kepastian bahwa sekalipun memang 
dilakukan secara cepat, tidak dibenarkan adanya pelemahan instrumen lingkungan hidup 
dalam proses penyusunannya. Hal ini termasuk perlunya memastikan bahwa KLHS Cepat 
tersebut merupakan dokumen yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sebagaimana 
esensi dari dokumen KLHS itu sendiri.  

Pada akhirnya, perlu untuk dipahami bersama bahwa KLHS merupakan dokumen yang 
sangat esensial untuk memastikan adanya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup bahkan dari tahap hulu, yakni kebijakan/rencana/program. Lebih besar 
dari itu, KLHS juga merupakan instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan akan diakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan/rencana/program. 
Sayangnya, dengan ketidakjelasan latar belakang serta prosedur untuk melakukan KLHS 
Cepat, dikhawatirkan esensi dari KLHS bergeser hanya sebagai dokumen administratif saja 
dan tidak dapat memenuhi peran strategisnya. 

 Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, hlm. 294-295.37

 Lihat misalnya Putusan PN Jambi No. 107/Pdt.G/2019/PN.Jmb, hlm. 136. (Putusan Agro Tumbuh Gemilang Abadi) dan 38

Putusan PN Palembang No. 234/Pdt.G-LH/2016/PN.Plg, hlm. 117. (Putusan Waimusi Agro Indah).
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VII. Food Estate Sebagai Proyek Strategis Nasional dan Fleksibilitas 
Dalam Penataan Ruang 

Diluar pembahasan terkait PermenLHK 24/2020, terdapat satu hal penting untuk 
dikaji lebih lanjut yaitu dampak ditetapkannya Program Food Estate sebagai salah 
satu Program Strategis Nasional. Adapun hal ini ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 
109/2020).  Sejalan dengan telah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 39

(UU Cipta Kerja), terdapat berbagai kemudahan dalam pengurusan Proyek Strategis 
Nasional tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan Penataan Ruang. 

Pertama, UU Cipta Kerja mengatur bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan nasional 
yang bersifat strategis, hal ini dapat menjadi alasan peninjauan kembali rencana tata ruang 
wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.  Sebelumnya 40

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) menjelaskan 
bahwa peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun, kecuali 
jika terjadi perubahan lingkungan strategis, seperti: a) bencana alam yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan; b) perubahan batas territorial negara yang 
ditetapkan dengan Undang-Undang; dan c) perubahan batas wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan Undang-Undang.  41

Perlu untuk dipahami bahwa peninjauan kembali merupakan salah satu instrumen untuk 
mengakomodasi perencanaan ruang agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan 
dinamika yang terjadi di lapangan. Sekalipun begitu, proses peninjauan kembali ini harus 
tetap memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dengan tidak membuka 
fleksibilitas persyaratan peninjauan kembali menjadi luas. Jika menilik pada UU 26/2007, 
RTRW hanya dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam lima tahun karena alasan-alasan luar 
biasa yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, ada mekanisme check and 
balances ketika menetapkan alasan luar biasa tersebut, di mana DPR juga terlibat dalam 
proses penyusunannya. Selain itu, dengan ditetapkan dalam Undang-Undang, masyarakat 
juga memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam proses penetapan alasan luar biasa 
tersebut. 

Sayangnya, dalam UU Cipta Kerja, alasan luar biasa tersebut ditambahkan dengan 
perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Meskipun tidak terdapat penjelasan 

 Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 39

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bagian Lampiran.

 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN 68, TLN 4725 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 40

tentang Cipta Kerja, LN 245, TLN 6375 Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 26 ayat (6). 

 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN 68, TLN 4725, Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 26 ayat (6).41
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terkait definisi “kebijakan nasional yang bersifat strategis”, 
namun melihat tren yang ada dapat disimpulkan bahwa 
proyek strategis nasional termasuk kepada kebijakan 
tersebut. Satu hal yang perlu untuk digarisbawahi adalah 
penetapan proyek strategis nasional ini diatur dalam 
Peraturan Presiden, yang mana merupakan diskresi 
Presiden. Tidak terdapat mekanisme check and balances 
sebagaimana penyusunan Undang-Undang. Hal ini berarti 
alasan peninjauan kembali RTRW lebih dari satu kali dalam 
lima tahun tidak lagi hanya didasarkan pada alasan ‘luar 
biasa’, namun juga pada sesuatu yang menjadi diskresi 
Presiden.  

Lebih lanjut, aturan lain yang juga membawa kemudahan 
terhadap penyelenggaraan proyek strategis nasional adalah 
pasal yang mengatur dalam hal terdapat perubahan 
kebijakan nasional yang bersifat strategis belum dimuat 
dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, 

pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.  Adapun pasal ini membuka peluang 42

adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilakukan 
tanpa melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi tata ruang. Dengan demikian, 
pasal ini melegitimasi adanya perubahan pemanfaatan ruang setiap saat, sekalipun 
berbeda dengan perencanaannya. 

Ketentuan ini tentu akan berpotensi mengganggu dominasi fungsi ruang yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang daerah. Terlebih, ketentuan ini juga memperbolehkan 
perubahan pemanfaatan ruang yang tidak melalui tata cara yang partisipatif dan tidak 
disertai dengan kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini dikarenakan, prosedur peninjauan 
kembali dan revisi tata ruang diabaikan untuk mengakomodasi proyek tersebut. Sehingga 
sejauh apa pertimbangan lingkungan hidup diakomodasi dalam tahap penerbitan 
rekomendasi tersebut juga tidak jelas. Selain itu, mengingat rekomendasi ini dapat 
dikeluarkan sewaktu-waktu, tentu hal ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum 
yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2007. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa saat ini terdapat pelemahan instrumen tata 
ruang demi mengakomodasi proyek strategis nasional tersebut, termasuk program food 
estate nantinya. Padahal, patut untuk dipahami bahwa, penataan ruang merupakan 

 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN 68, TLN 4725 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 42

tentang Cipta Kerja, LN 245, TLN 6375 Pasal 34 A. Adapun ketentuan serupa telah ada di pasal 114 A PP No. 13 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
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instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sehingga, 
fungsi utamanya adalah memastikan instrumen penataan ruang berkesesuaian dengan 
prinsip pembangunan berkelanjutan.  Dengan berbagai fleksibilitas yang dijelaskan diatas, 43

dikhawatirkan pertimbangan-pertimbangan dalam peninjauan kembali rencana tata ruang 
serta penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut akan lebih 
condong kepada pertimbangan ekonomi dan politik, dibandingkan dengan pertimbangan 
lingkungannya. Pada akhirnya, upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup sejak hulu, yakni sejak tahap perencanaan, tidak akan tercapai.  

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dipetik atas 
kebijakan food estate di kawasan hutan, yaitu: 
1. Pelaksanaan proyek food estate memiliki rekam jejak yang buruk terutama dari aspek 

keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah cenderung spektulatif dan 
tidak hati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini turut ditunjukkan melalui 
penyediaan lahan di kawasan hutan lindung hingga fleksibilitas penataan ruang bagi 
proyek food estate. Padahal secara historis, banyak catatan kritis dan evaluasi atas 
kebijakan food estate yang sudah pernah dilaksanakan dan menemui kegagalan. 

2. Regulasi penyediaan lahan food estate di kawasan hutan bertentangan dengan berbagai 
peraturan yaitu UU 41/1999 dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008. Pertentangan ini 
memberikan potensi terjadinya ketidakpastian hukum.  

3. Latar belakang dan pemilihan KLHS Cepat minim akuntabilitas serta implementasi 
KLHS Cepat tidak sejalan dengan esensi dari KLHS itu sendiri yaitu sebagai instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

4. Ketidaktaatan terhadap prinsip kehati-hatian dengan tetap menjalankan proyek tanpa 
mengevaluasi dampak yang sudah terjadi dan membiarkan adanya ketidakpastian 
ilmiah tanpa menjawabnya melalui kajian yang lebih komprehensif. 

Sebagai penutup, tanpa adanya evaluasi dan pembelajaran dari rekam jejak kebijakan yang 
pernah dilaksanakan, kita tidak dapat mengharapkan adanya pengambilan kebijakan yang 
berimbang berbasiskan bukti. Terlebih jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tidak 
sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang sudah ada. Ketidapastian hukum dan 
ketidakpastian ilmiah yang mendasari dan/atau menjadi hasil dari sebuah kebijakan 
berpotensi merugian masyarakat, lingkungan hidup dan tentunya kebijakan itu sendiri. 

 Chaterina, et.al. (ed.)., Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Jakarta: Deputi Bidang Tata Lingkungan, 2007), 43

hlm. 17. 
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