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Penilaian Kemajuan 10 Target Deklarasi New York tentang Kehutanan 2018 
 

Meningkatkan Tata Kelola untuk Melindungi Hutan: 
 

Memberdayakan Masyarakat dan Komunitas, Memperkuat Hukum dan Kelembagaan 

 
Deklarasi New York tentang Kehutanan (NYDF) adalah deklarasi internasional yang bersifat sukarela dan tidak 
mengikat untuk menghentikan laju deforestasi. Deklarasi ini menetapkan 10 target ambisius terkait dengan 
perlindungan dan pemulihan hutan. Laporan singkat ini menyajikan kesimpulan utama dari penilaian kemajuan oleh 
para mitra menuju 10 Target NYDF, yang menyerukan penguatan tata kelola hutan. 
 

PESAN UTAMA 

 Kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan dirancang dengan baik, kelembagaan yang kuat, dan 
keputusan yang sah sangat penting untuk mengakhiri deforestasi dan pemanfaatan hutan secara lebih 
berkelanjutan. Di banyak negara, tata kelola yang terkait dengan hutan masih lemah dan berdampak 
negatif terhadap orang miskin, etnis minoritas, dan perempuan. Perbaikan dalam tata kelola hutan masih 
terlalu lambat dalam mendukung upaya-upaya untuk mengurangi deforestasi. 

 Tata kelola hutan di negara-negara miskin masih sangat lemah, di mana kelembagaan dan supremasi 
hukum cenderung lemah secara keseluruhan. Banyak negara yang di atas kertas kuat secara hukum, 
terutama dalam hal akses pada informasi dan keadilan, tetapi hal ini sering kali tidak diimplementasikan 
secara memadai. 

 Aktivitas yang ilegal, terutama pertanian komersial, dapat mendorong terjadinya deforestasi yang 
menyebabkan rusaknya hutan secara signifikan dan risiko pelanggaran hukum terkait hutan yang sangat 
tinggi dalam proses produksi komoditas. 

 Beberapa negara Asia telah mulai mengadopsi langkah-langkah untuk membatasi akses pasar untuk kayu 
ilegal dan komoditas pertanian, melengkapi kerangka kerja yang ada di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan 
Australia. Akan tetapi, terdapat beberapa kekhawatiran tentang seberapa baik desain langkah-langkah 
baru tersebut akan ditegakkan. 

 Sebagian besar negara di dunia memiliki hukum yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan akses 
pada informasi dan peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kehutanan, tetapi 
hukum tersebut sering membatasi hak-hak dalam praktiknya. Secara garis besar, sektor kehutanan di 
banyak negara cenderung masih belum jelas.  

 Pengakuan hak-hak atas tanah dan sumber daya milik masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya masih 
lambat, dan bagian penting dari lahan komunitas tetap tidak diakui. Bahkan ketika masyarakat memiliki 
hak atas tanah yang diakui, hak-hak ini dalam praktiknya seringkali tidak aman. Negara-negara maju 
dengan kawasan tutupan hutan yang luas dan populasi masyarakat adat yang banyak cenderung kurang 
memberikan perlindungan bagi hak-hak atas tanah dan sumber daya milik mereka dibandingkan dengan 
negara-negara berkembang.  

 Lemahnya pengakuan atas hak, terbatasnya konsultasi dengan komunitas masyarakat, dan meningkatnya 
permintaan akan lahan telah menyebabkan meningkatnya konflik tanah dan meningkatnya bahaya bagi 
aktivis yang menuntut hak atas tanah mereka, dengan jumlah pembunuhan yang meningkat setiap tahun 
sejak 2014. Brasil, Filipina, dan Kolombia adalah negara paling mematikan bagi para aktivis kehutanan. 

 Masih ada bias gender yang signifikan terhadap perempuan dalam tata kelola hutan, termasuk dalam 
pengalokasian hak penguasaan lahan dan hutan dan dalam proses pengambilan keputusan tentang hutan. 
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Tata kelola yang baik sangat penting untuk 
mengatasi deforestasi 

Pertanian dan kehutanan, tidak terbatasnya selera 
konsumen di negara-negara maju, dan meningkatnya 
permintaan di negara-negara berkembang terus 
meningkatkan tekanan pada hutan. Pada tahun 
2014, lebih dari 190 pemerintah, perusahaan, dan 
lembaga swadaya masyarakat bersama masyarakat 
adat mendukung Deklarasi New York tentang Hutan 
(NYDF), yang bertujuan untuk menghentikan 
kerusakan hutan alam pada tahun 2030 melalui 10 
target kehutanan yang ambisius. Terlepas dari 
perjanjian ini dan perjanjian lainnya untuk mengatasi 
deforestasi, dunia terus mengalami kerusakan hutan 
alam pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada 
tahun-tahun setelah adopsi NYDF (2014-17), tingkat 
kerusakan hutan rata-rata tahunan adalah sebesar 
42 persen lebih tinggi daripada dekade sebelumnya 
(lihat pembaruan pada Target 1 NYDF). 

Sepuluh target NYDF mengakui hubungan antara 
tata kelola dan deforestasi serta komitmen para 
pendukung untuk “memperkuat tata kelola hutan, 
transparansi, dan supremasi hukum, sekaligus 
memberdayakan komunitas dan mengakui hak-hak 
masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan 
tanah dan sumber daya mereka.”  

Selama setahun terakhir koalisi lembaga swadaya 
masyarakat dan lembaga wadah pemikir – Para 
Mitra Penilai NYDF – telah menganalisis langkah-
langkah yang diambil untuk mencapai 10 Target ini. 
Para mitra telah mengevaluasi kemajuan di delapan 
indikator tata kelola hutan, yang meliputi hukum dan 
kebijakan kehutanan, supremasi hukum, langkah-
langkah sisi permintaan, transparansi, partisipasi dan 
akses terhadap keadilan, dan memberdayakan dan 
memastikan hak-hak masyarakat adat dan 

komunitas lokal. Penjelasan singkat ini memberikan 
garis besar tentang temuan-temuan utama. Temuan 
lengkap tersedia dalam laporan, Improving 
Governance to Protect Forests: Empowering People 
and Communities, Strengthening Laws and 
Institutions. 

Hukum dan kebijakan untuk mengatasi deforestasi 
seringkali lemah dan tidak jelas 

Perlindungan hutan bergantung pada kerangka 
peraturan nasional yang kuat yang dikombinasikan 
dengan lembaga lokal yang diberdayakan dan 
disediakan perlengkapan untuk menerapkan 
kebijakan dan hukum. Penilaian terhadap sembilan 
negara yang menjadi rumah bagi hampir separuh 
hutan tropis dunia yang dilakukan oleh Climate Focus 
dan Chatham House, menunjukkan bahwa hampir 
semua negara menghasilkan kemajuan dalam 
memperkuat hukum dan kebijakan mereka dalam 
menanggulangi penebangan liar dan deforestasi 
selama lima tahun terakhir (Gambar 1).1 Namun, 
kami menemukan inkonsistensi dalam legislasi hutan 
atau dengan legislasi yang mengatur sektor-sektor 
(misalnya pertanian) yang mendorong deforestasi di 
sebagian besar negara. Beberapa negara juga 
memiliki kemauan politik yang rendah untuk 
menerapkan hukum ini. 

Supremasi hukum yang lemah membatasi penerapan 
kerangka hukum yang relatif kuat  

Beberapa negara dari sembilan negara yang dinilai 
memiliki pemeriksaan dan keseimbangan yang cukup 
kuat dalam memastikan agar supremasi hukum 
ditaati.2 Pemeriksaan dan keseimbangan ini termasuk 
membatasi kekuasaan pejabat pemerintah senior 
untuk mengesampingkan hukum, menyediakan audit 
kinerja, memastikan pengawasan parlemen dan 
pengadilan atas keputusan pemerintah,  

Gambar 1. Skor rata-rata (dari sembilan indikator) kebijakan tata kelola kehutanan untuk sembilan negara beriklim 
tropis 

 
 

Catatan: Skor berada pada skala 0 hingga 100 persen, dari performa terburuk hingga yang terbaik. Penelitian ini didasarkan pada 
dua penilaian sebelumnya yang dilakukan oleh Chatham House di bawah proyek Penebangan liar dan perdagangan terkait: Indikator 
respons global. 
 

Sumber: Climate Focus dan Chatham House. (2018). Penilaian kebijakan kehutanan pemerintah di sembilan negara. 
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memungkinkan publik untuk mengajukan tantangan 
hukum terhadap keputusan pemerintah, dan 
memberikan hukuman atas penyuapan. Perbaikan 
yang nyata terhadap supremasi hukum dalam 
beberapa tahun terakhir di antaranya termasuk 
penerapan hukum di Ghana dan Indonesia untuk 
memperkuat kontrol publik dan transparansi dan 
meminta pejabat pemerintah dan petugas kehutanan 
bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam 
perdagangan kayu ilegal. Ghana juga baru-baru ini 
meningkatkan hukuman untuk pelanggaran hutan. 

Meskipun demikian, kemajuan dalam memperkuat 
kelembagaan dan menegakkan hukum tetap lambat 
dan terbatas di banyak negara. Penegakan hukum 
sangat menantang di negara-negara berkembang, 
banyak di antaranya memiliki kerangka hukum yang 
relatif kuat (kadang-kadang lebih kuat daripada 
negara-negara maju), namun seringkali kesulitan 
untuk sepenuhnya menerapkan hukum, peraturan, 
dan komitmen mereka, termasuk moratorium pada 
penggunaan atau konversi hutan.3 Hambatan yang 

biasanya terjadi termasuk kurangnya koordinasi, 
sumber daya yang terbatas, dan kapasitas yang tidak 
mencukupi. Beberapa negara, seperti Republik 
Demokratik Rakyat Laos, justru memperoleh 
keuntungan penting melalui sistem manajemen 
informasi baru dan sistem pelaporan dan penilaian 
berbasis ponsel cerdas. 

Mandeknya kemajuan dalam upaya mengendalikan 
korupsi 

Korupsi merongrong semua upaya untuk 
memperkuat supremasi hukum. Tingkat korupsi 
global tetap tinggi dan bahkan sebagian besar 
negara tidak mengalami perubahan selama lima 
tahun terakhir. Perbandingan skor korupsi dari 
Transparency International dengan perubahan 
tutupan hutan primer di 180 negara dari Organisasi 
Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(FAO) mengungkapkan bahwa negara-negara 
dengan tingkat korupsi yang dirasakan tinggi 
mengalami lebih banyak kerusakan hutan       
(Gambar 2). 

 

Gambar 2. Persepsi korupsi dan tingkat perubahan tutupan hutan primer untuk 42 negara 

 
 
 

 
 
 

Catatan: Skor berada pada skala 0 hingga 100, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit korupsi. Indeks Persepsi Korupsi 
Transparency International memeringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi yang mereka rasakan berdasarkan survei dan 
penilaian ahli dan tidak terbatas hanya pada sektor kehutanan. PNG = Papua Nugini, Lao PDR = Republik Demokratik Rakyat Laos, 
DRC = Republik Demokratik Kongo. 
 

Sumber: Analisis Climate Focus berdasarkan data dari Penilaian Sumber Daya Kehutanan FAO 2015 (data tahun 2010–15) dan Indeks 
Persepsi Korupsi Transparency International (data tahun 2012–17). 
 



 

Penilaian Kemajuan Deklarasi New York tentang Kehutanan                       4 

Gambar 3. Risiko legalitas dalam rantai pasok komoditas hutan dan pertanian (2017)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan: NEPCon melakukan penilaian risiko legalitas tingkat negara untuk rantai pasok komoditas hutan dan pertanian. 
 

Sumber: Analisis Climate Focus berdasarkan data tahun 2017 dari sumber pusat (Sourcing Hub) Nature Economy and People 
Connected (NEPCon). 
 

Kejahatan di dalam dan di sekitar hutan tetap 
merajalela  

Banyak deforestasi hutan tropis yang dilakukan 
secara ilegal. Hampir separuh deforestasi hutan 
tropis dalam beberapa dekade terakhir adalah 
karena konversi hutan secara ilegal untuk pertanian 
komersial, khususnya untuk “empat besar” 
komoditas: minyak sawit, kedelai, kertas/kayu, dan 
ternak/sapi.4 Dua pertiga deforestasi ilegal terjadi di 
Brasil dan Indonesia, dua produsen terbesar 
komoditas hutan dan negara-negara dengan 
kerusakan hutan tertinggi.5 

Risiko bahwa hukum kehutanan dilanggar dalam 
proses produksi komoditas, di mana pertanian 
komersial menjadi penyebab utama kerusakan hutan, 
masih sangat tinggi. Di dua pertiga negara produsen 
kayu terbesar dan seluruh produsen kelapa sawit, 
kedelai, dan daging sapi terbesar di dunia, terdapat 
risiko signifikan satu atau – dalam banyak kasus – 
beberapa hukum terkait hutan yang dilanggar dalam 
produksi komoditas tersebut.6 

Risiko legalitas bervariasi berdasarkan komoditas 
(Gambar 3). Di sektor kayu, risiko legalitas yang 
paling sering berkaitan dengan penebangan 
mencakup suap, pelanggaran persyaratan 
pengelolaan hutan, dan pengambilan izin secara 
tidak sesuai untuk perdagangan dan pemindahan 
kayu. Di sektor kelapa sawit, kedelai, dan ternak, 
penyebab umum ilegalitas adalah pembukaan hutan 
untuk perkebunan atau padang rumput dan 
ketidakpatuhan terhadap hukum yang melindungi 
kawasan bernilai konservasi tinggi.7 

Risiko legalitas secara signifikan lebih tinggi di 
sebagian besar negara-negara beriklim tropis, 
kendati penebangan liar tetap menjadi masalah di 
beberapa negara lain. Di Rusia, sekitar 20 persen 
penebangan dilakukan secara ilegal.8 Di Rumania, 
rumah bagi beberapa hutan tertua dan terluas di 
Eropa, hampir seperempat penebangan antara tahun 
1990-2011 dilakukan secara ilegal.9 Penebangan liar 
tercatat pada tahun 2016 di hutan purba Bialowieza 
di Polandia, salah satu hutan yang paling tua di 
Eropa.10 Di Italia, terdapat risiko besar dari 
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pelanggaran peraturan penebangan kayu dan 
persyaratan lingkungan lainnya. Di negara-negara 
maju lainnya, seperti Kanada, sebagian besar 
penebangan dilakukan secara legal tetapi seringkali 
tidak berkelanjutan, mengancam penyerap karbon 
dan hak-hak masyarakat adat.11 

Semakin meningkatnya adopsi langkah-langkah sisi-
permintaan untuk kayu oleh negara-negara 
berkembang 

Deforestasi dan degradasi hutan dipicu oleh 
meningkatnya permintaan terhadap komoditas.12 
Sebagian besar permintaan ini berasal dari pasar 
ekspor, terutama di sektor minyak sawit, kedelai, dan 
kayu.13 

Beberapa negara konsumen utama telah 
mengadopsi peraturan tentang legalitas kayu yang 
menempatkan kewajiban pada importir kayu. Pada 
tahun 2008, Undang-undang Lacey di Amerika 
Serikat diperbarui untuk melarang impor dan 
perdagangan produk kayu ilegal, mendorong 
serangkaian tindakan baru di negara-negara 
konsumen di seluruh dunia. Beberapa di antaranya, 
Uni Eropa yang mengadopsi Peraturan Kayu Uni 
Eropa melanjutkan Rencana Aksi Penegakan Hukum, 
Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT), dan 
Undang-undang Larangan Penebangan Ilegal di 
Australia. Meskipun terdapat beberapa tantangan, 
langkah-langkah ini memiliki keberhasilan besar 
dalam memerangi perdagangan kayu ilegal.  

Negara-negara ekonomi berkembang di Asia, 
termasuk Cina, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, 
dan Vietnam juga telah mulai mengadopsi peraturan 
sisi permintaan yang melarang penjualan dan impor 
kayu yang ditebang secara ilegal. Meskipun 
menjanjikan, hukum tersebut mengandung celah 
peluang penghindaran kepatuhan dan mekanisme 
penegakannya yang lemah.14  

Langkah-langkah sisi permintaan untuk mengatasi 
ilegalitas komoditas lain masih tertinggal jauh 
dibandingkan komoditas kayu 

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah dan 
swasta juga mulai mengambil tindakan untuk 
menghilangkan deforestasi yang tertanam dalam 
minyak sawit dan kedelai. Uni Eropa membatasi 
bahan bakar hayati yang berasal dari kawasan yang 
baru saja mengalami deforestasi.15 Di Prancis, salah 
satu hukum yang diterbitkan pada tahun 2017 
mengharuskan perusahaan besar untuk 
mengidentifikasi dan mencegah risiko lingkungan 
yang terkait dengan aktivitas dan kegiatan mereka 
sendiri di sepanjang rantai pasok mereka.16  

Para penandatangan Deklarasi Amsterdam pada 
Desember 2015 berkomitmen untuk 
mengkoordinasikan upaya-upaya sisi permintaan 
untuk mengeliminasi deforestasi dari rantai pasok 
minyak sawit17 dan rantai pasok pertanian lainnya, 
mengulangi tujuan dari NYDF.18 Importir minyak 
sawit dan kedelai dari Cina juga telah mengambil 
langkah-langkah menuju sumber yang berkelanjutan. 
Perusahaan minyak sawit terkemuka di Cina telah 
membentuk Kelompok Kerja Minyak Sawit 
Berkelanjutan untuk membangun konsensus tanpa 
deforestasi dan mempromosikan keberlanjutan di 
sektor ini.19 Asosiasi Industri Kedelai Cina juga telah 
bermitra dengan Program Soja Plus Brasil untuk 
memastikan kepatuhan industri kedelai Brasil dengan 
kerangka hukum hutan domestiknya.20 

Berbeda dengan langkah-langkah sisi permintaan di 
sektor kayu, sebagian besar langkah tersebut tetap 
bersifat sukarela atau terbatas dalam ruang lingkup 
tertentu.  

Kerja sama internasional dalam penegakan hukum 
meningkat 

Badan-badan penegak baru-baru ini telah membuat 
langkah penting dalam kerja sama internasional 
untuk menangani perdagangan kayu ilegal. Meskipun 
masih relatif baru, salah satu proyek sejenis, Proyek 
Bantuan Penegakan Hukum INTERPOL untuk Hutan, 
telah menghasilkan penyitaan kayu ilegal senilai USD 
1,5 miliar melalui upaya kerja sama internasional 
sejak tahun 2012.21 Meneruskan hal tersebut, 
Program Bantuan Penegakan Hukum untuk 
Mengurangi Deforestasi Hutan Tropis diluncurkan 
pada Juli 2018. Program ini bertujuan untuk 
mendukung lembaga penegak hukum dalam upaya 
bersama mereka untuk mengurangi deforestasi ilegal 
dan kejahatan terkait di negara-negara berhutan 
tropis. 

Kemajuan dalam mengakses hukum informasi 
membanggakan, kendati masih terdapat 
pembatasan 

Akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi adalah 
bagian penting dari tata kelola hutan yang baik.22 

Pada tingkat internasional, telah ada kemajuan 
menuju adopsi komitmen internasional yang 
mengikat pada transparansi, partisipasi, dan akses 
terhadap keadilan dalam persoalan lingkungan. 
Namun, di tingkat nasional, partisipasi yang 
diinformasikan dan pengambilan keputusan 
membutuhkan informasi untuk tidak hanya dapat 
diakses tetapi juga dapat ditindaklanjuti.23  
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Semakin banyak negara yang mengadopsi hukum 
yang memberikan hak kepada penduduknya untuk 
mengakses informasi, termasuk informasi terkait 
hutan. Namun, sektor kehutanan masih relatif buram. 
Sedikit negara yang merilis data secara proaktif, dan 
sistem yang membuat informasi tersedia untuk publik 
yang lebih luas menjadi hal yang jarang. Di banyak 
negara, informasi mungkin tidak tersedia dalam 
format atau bahasa yang dapat diakses secara luas, 
khususnya untuk kelompok yang rentan, dan 
pemerintah diizinkan memiliki kebebasan luas untuk 
menolak akses. Misalnya, Pemerintah Cina menolak 
permintaan informasi atas dasar “kepentingan 
nasional.”24 Selain itu, akses ke informasi di sebagian 
besar negara mahal, yang selanjutnya membatasi 
akses dalam praktiknya. 

Lambatnya kemajuan dalam meningkatkan 
transparansi rantai pasok  

Kurangnya transparansi dalam rantai pasok 
komoditas pertanian merupakan penghalang untuk 
memantau komitmen perusahaan dalam mengatasi 
deforestasi. Mayoritas perusahaan dengan 
komoditas berdampak risiko terbesar terhadap 
hutan, yang telah berkomitmen untuk menghilangkan 
deforestasi dari rantai pasok, tidak melaporkan 
kemajuan mereka dalam mengimplementasikan 
komitmen mereka.25 Banyak perusahaan tetap 
enggan berbagi data, dan informasi yang mereka 
berikan seringkali tidak jelas, tidak lengkap, atau 
terkubur dalam laporan keberlanjutan, yang 
membatasi kegunaannya untuk menilai kemajuan 
dan dampak terhadap hutan. 

Sedikit perusahaan besar, terutama di sektor minyak 
sawit, telah membuat kemajuan besar dalam 
pengungkapan informasi rantai pasok. Beberapa 
pedagang dan pengolah terbesar, termasuk Unilever 
dan Nestlé, kini berbagi daftar pemasok mereka 
dalam upaya untuk meningkatkan transparansi.26 

Partisipasi dalam pengambilan keputusan masih 
terbatas 

 Mayoritas negara yang dinilai memberikan 
konsultasi mengenai kebijakan dan proyek yang 
terkait dengan hutan. Di lebih dari separuh dari 70 
negara yang dinilai, pemerintah diharuskan untuk 
mengumpulkan masukan untuk keputusan 
perencanaan, sementara hanya kurang dari 
setengahnya memberikan ruang partisipasi dalam 
pembuatan kebijakan.27 Kurang dari separuh negara 
yang dievaluasi mengharuskan pemerintah untuk 
mempertimbangkan masukan dari publik ketika 
membuat keputusan tentang hutan. Lebih jauh lagi, 

proses konsultasi sering terlalu teknis atau terfokus 
pada diskusi daripada pengambilan keputusan. Di 
Meksiko, misalnya, pemerintah diharuskan 
memberikan kesempatan untuk konsultasi, tetapi 
tidak memiliki kewajiban untuk secara proaktif 
berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang 
terkena dampak. 

Partisipasi perempuan dalam pengambilan 
keputusan terkait kehutanan masih terbatas di 
banyak negara. Perempuan jarang diwakili di 
lembaga-lembaga yang terkait dengan tanah, dan 
sedikit negara yang bekerja untuk meningkatkan 
representasi perempuan.28 Dari 25 negara yang 
dinilai menggunakan data dari Alat Penilaian Hukum 
FAO, hanya 8 yang memiliki atau sedang 
mengembangkan undang-undang untuk memastikan 
keterlibatan perempuan.  

Akses ke keadilan dijamin dalam hukum tetapi tetap 
tidak dapat dijangkau oleh banyak orang  

Sebagian besar negara memiliki hukum yang 
menjamin hak untuk mengakses pemulihan peradilan 
dan administratif tetapi dalam praktiknya terlalu 
mahal dan lamban untuk memberikan perlindungan 
hukum yang efektif.29 Mekanisme pengaduan dapat 
memberikan kesempatan alternatif bagi masyarakat 
lokal untuk mencari ganti rugi. Namun, bahkan 
proses informal ini seringkali tidak dapat dijangkau 
oleh kelompok yang paling rentan di masyarakat.30 

Pemulihan juga seringkali terbatas: kurang dari 20 
persen dari 70 negara yang dinilai memiliki 
ketersediaan ganti rugi penuh untuk hal-hal yang 
terkait dengan hutan.31 Hal ini membatasi 
kemampuan pengadilan dan badan administratif 
untuk mengharuskan perusahaan atau badan 
pemerintahan untuk mengembalikan lahan yang 
telah terdeforestasi atau terdegradasi. Hampir 
semua negara menyediakan kompensasi, tetapi lebih 
dari separuh kompensasi terbatas pada keadaan 
tertentu atau dibatasi oleh persyaratan yang 
memberatkan untuk membuktikan biaya yang 
dihasilkan merupakan hasil dari tindakan ilegal. 

Perempuan dan orang miskin juga memiliki akses 
yang lebih sedikit terhadap keadilan dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan hutan. Dari 25 negara yang 
dinilai, hanya Ekuador dan Rwanda yang memiliki 
undang-undang yang mensyaratkan perwakilan 
perempuan di komite penyelesaian sengketa tanah, 
sementara Mali memasukkan persyaratan seperti itu 
dalam kebijakan gender nasionalnya.32 Pengalaman 
dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat lokal 
menunjukkan bahwa para pembuat keputusan 
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cenderung memberikan bobot dan pertimbangan 
yang lebih besar kepada lelaki.33 

Masyarakat adat dan komunitas lokal mengelola 
lahan dengan stok karbon tinggi 

Banyak masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya 
(IPLC) bergantung pada ekosistem dan khususnya 
pada ekosistem hutan asli untuk mata pencaharian, 
makanan, pakaian, bahan bakar, obat-obatan, dan 
tempat tinggal mereka.34 Ekonomi, organisasi sosial, 
identitas, dan nilai-nilai budaya dan spiritual dari 
komunitas ini terkait erat dengan hutan. Banyak juga 
yang memiliki klaim dari masa lalu atas tanah dan 
hutan yang mereka miliki, gunakan, dan tempati 
secara adat. 

Dalam mengelola lahan hutan, IPLC menyediakan jas 
penting terhadap ekologi dan membantu mengurangi 
perubahan iklim. Mereka mengelola setidaknya 17 
persen (293 miliar metrik ton) dari total karbon yang 
tersimpan di hutan dari 64 negara yang dinilai,35 

setara dengan 33 kali emisi energi dunia pada tahun 
2017. 

IPLC terus tidak mendapatkan pengakuan hukum 
untuk sebagian besar tanah yang mereka miliki 

Saat IPLC mengamankan hak terhadap tanah 
mereka, kecil kemungkinan untuk terjadinya 
deforestasi. Studi di Amerika Selatan, di mana 
masyarakat setempat memegang hak atas tanah 
yang luas, menemukan bahwa laju deforestasi dua 

sampai tiga kali lebih rendah di lahan di mana IPLC 
memiliki hak kepemilikan yang terjamin dibandingkan 
dengan lahan dengan karakteristik serupa tetapi 
tanpa kepemilikan IPLC, termasuk di kawasan hutan 
lindung.36 

Kemajuan dalam mengakui hak-hak IPLC telah 
bercampur. Di satu sisi, penilaian 41 negara oleh 
Rights and Resources Initiative menemukan bahwa 
jumlah lahan hutan di mana IPLC memiliki hak yang 
diakui secara hukum meningkat dari 11 persen pada 
tahun 2002 menjadi 15 persen pada tahun 2017 – di 
sebuah wilayah seluas Peru. Secara positif, sebagian 
besar dari peningkatan ini adalah pengakuan 
kepemilikan IPLC terhadap hutan, yang berarti 
bahwa masyarakat diakui memiliki banyak hak untuk 
mengakses, menggunakan, mengelola, dan 
mengecualikan orang lain dari hutan untuk jangka 
waktu yang tidak terbatas.37  

Di sisi lain, data dari Landmark Initiative 
menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah IPLC 
masih belum diakui.38 Data tentang hak atas tanah di 
14 negara dengan tutupan hutan yang luas39 

menunjukkan bahwa 33–39 persen lahan yang saat 
ini didiami atau digunakan oleh IPLC belum diakui 
oleh pemerintah (Gambar 4). IPLC saat ini memiliki40 

54-59 persen dari luas lahan nasional di 14 negara 
gabungan ini, menunjukkan bahwa kawasan di 
bawah kepemilikan, penggunaan, atau pendudukan 
IPLC adat sangat luas. 

 

 
Gambar 4. Penilaian hak atas tanah di 14 negara (2018) 
 

 

 
Catatan: IPLC = masyarakat adat dan komunitas lokal. 
 

Sumber: Analisis Climate Focus berdasarkan Dubertret, F., & Veit, P.G. (2018). Menjaga, mengakui, mendokumentasikan, dan 
mengklaim tanah masyarakat dan adat di 14 negara. Penelitian disiapkan untuk Deklarasi New York tentang Penilaian Kehutanan. 
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Gambar 5. Keamanan kepemilikan lahan untuk komunitas lokal (peta atas) dan masyarakat adat (peta bawah) 
 

 
 

Catatan: Setiap peta menggambarkan rata-rata skor di 10 indikator keamanan kepemilikan lahan untuk tanah masyarakat yang 
diakui di 91 negara yang dinilai (peta atas) dan tanah adat yang diakui di 95 negara yang dinilai (peta bawah). 
 

Sumber: Analisis Climate Focus berdasarkan pada data dari LandMark. 
 

Bahkan jika IPLC menikmati pengakuan formal atas 
hak mereka, hak-hak tersebut mungkin tidak 
sepenuhnya aman 

Di banyak negara, hak-hak IPLC sering terbatas 
dalam satu atau beberapa hal dan seringkali kurang 
aman daripada bentuk kepemilikan lainnya.41 

Negara-negara berpenghasilan tinggi dan 
berpenghasilan menengah ke atas berkinerja sangat 
buruk terutama dalam memberikan kepemilikan yang 
aman bagi komunitas, bernilai lebih buruk daripada 
negara-negara berpenghasilan rendah dan 
menengah ke bawah kecuali di 1 dari 10 indikator 
jaminan kepemilikan (Gambar 5 dan 6).42 

Meskipun di atas kertas relatif kuat, hak-hak tersebut 
dalam praktiknya tidak sepenuhnya selalu aman. 
Hak-hak yang ada seringkali tidak secara proaktif 
ditegakkan dan gagal melindungi komunitas 
masyarakat dari perampasan tanah dan kekerasan 
oleh pihak ketiga.43 Undang-Undang Kehutanan yang 
memberikan masyarakat keamanan kepemilikan 
lahan yang kuat secara keseluruhan cenderung untuk 
juga memiliki ketentuan yang lebih kuat dalam 
melindungi hak-hak perempuan.44 

Rezim yang memberikan hak formal kepada IPLC 
kerap gagal untuk menjunjung tinggi hak-hak 
tersebut di taman nasional dan kawasan lindung 
lainnya. Memang 50–80 persen kawasan lindung 
secara global diperkirakan tumpang tindih dengan 
hak IPLC.45 Sejak tahun 1990, hampir 250.000 orang 
di 15 negara dilaporkan telah digusur paksa dari 
tanah mereka setelah dialihkan sebagai kawasan 
lindung. Kejadian ini menyebabkan hilangnya mata 
pencaharian, konflik dan bahkan pembunuhan yang 
terkait dengan "militerisasi konservasi."  

Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa 
Paksaan tidak diterapkan secara konsisten oleh 
pemerintah atau perusahaan  

Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa 
Paksaan (FPIC) mengharuskan pemerintah dan 
perusahaan yang rencana aksinya dapat 
mempengaruhi masyarakat adat untuk mencari 
persetujuan atas kebebasan (yaitu, sukarela dan 
tanpa adanya paksaan), terlebih dahulu (yaitu, 
persetujuan yang diminta sebelum proyek 
persetujuan), dan disampaikan (yaitu, mereka 
disajikan dengan daftar komprehensif dampak dan 
risiko) kepada mereka. 
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Gambar 6. Skor untuk masing-masing dari 10 indikator keamanan kepemilikan lahan yang dinilai untuk komunitas 
lokal (95 negara) dan masyarakat adat (91 negara) 

 
 

Catatan: Penilaian setiap indikator didasarkan pada tinjauan hukum nasional yang relevan, termasuk konstitusi, anggaran dasar, 
peraturan, dan kasus pengadilan tinggi, selama itu tersedia. Mereka tidak menilai pelaksanaan atau penegakan hukum, atau 
persepsi pemerintah, masyarakat atau masyarakat adat tentang keamanan hak atas tanah mereka. IPLC = masyarakat adat dan 
komunitas lokal. 
 

Sumber: Analisis Climate Focus berdasarkan pada data dari LandMark. 

 

Di tingkat nasional, beberapa negara telah 
menempatkan FPIC dalam hukum nasional. Dari 60 
negara di mana hukum yang terkait dengan 
penebangan kayu diperiksa, hanya hukum di 16 
negara yang memasukkan persyaratan bagi 
perusahaan untuk mendapatkan FPIC dari 
masyarakat lokal.46 Di beberapa negara tersebut, 
seperti Peru dan Bolivia, FPIC dikatakan hanya 
memerlukan konsultasi dengan masyarakat, bukan 
persetujuan. Banyak negara juga kurang 
menerapkan peraturan atau pedoman untuk 
persyaratan FPIC bahkan ketika mereka ada di 
dalam hukum. 

Diwajibkan oleh hukum ataupun tidak, perusahaan 
yang berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat 
berdampak pada penduduk setempat dapat secara 
sukarela berkomitmen untuk menghormati FPIC 
dalam investasi mereka. Saat ini, 127 komitmen 
rantai pasok perusahaan yang dilacak oleh Supply 
Change mencakup komitmen eksplisit untuk 
menghormati FPIC. Meskipun diterima, komitmen 
tersebut hanya mewakili bagian yang relatif kecil – 
27 persen – dari komitmen perusahaan secara 
keseluruhan.47 Namun, perusahaan yang memenuhi 

komitmen mereka melalui sertifikasi produk juga 
biasanya berkomitmen untuk memastikan FPIC ada 
dalam operasi mereka melalui proses sertifikasi.  

Ketidakamanan tenurial membantu berkembangnya 
perampasan lahan dan kekerasan terhadap 
komunitas lokal dan aktivis pembela hutan 

Meningkatnya permintaan lahan untuk pertanian, 
pertambangan, dan pembangunan lainnya telah 
menyebabkan pemerintah mengalokasikan lebih 
banyak lahan untuk konsesi komersial. Konsesi-
konsesi ini sering bersaing langsung dengan lahan 
masyarakat. Ketika hak adat dan FPIC tidak 
sepenuhnya diakui dan ditegakkan, konsesi dapat 
menimbulkan risiko tinggi untuk memindahkan atau 
menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. 
Meningkatnya harga lahan juga telah menyebabkan 
transaksi yang sering merugikan komunitas terkait 
hutan.48 

Data geospasial menunjukkan bahwa sebagian 
besar (93-99 persen) konsesi di negara berkembang 
berada di wilayah yang berpenghuni.49 Sebuah studi 
yang mengkaji konsesi pertanian di 12 negara 
berkembang menemukan bahwa terjadi tumpang 
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tindih dengan lahan masyarakat di setidaknya 31 
persen konsesi komersial, meskipun angka 
sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.50 

Ketika perusahaan memperoleh tanah yang dimiliki 
atau digunakan oleh masyarakat di bawah hukum 
adat, masyarakat sering kehilangan akses ke 
makanan, air, dan sumber daya lain yang penting 
bagi mata pencaharian mereka. Bagi banyak 
komunitas dengan akses terbatas atau tanpa akses 
ke pemulihan hukum, satu-satunya jalan adalah 
menentang pembangunan melalui kampanye dan 
protes fisik. Di banyak negara, ini membawa risiko 
besar (Gambar 7). 

Masyarakat yang membela haknya semakin 
menghadapi kekerasan, kriminalisasi, dan 
pembunuhan. Menurut data dari Global Witness, 
pembunuhan terhadap aktivis pembela lahan dan 
hutan telah meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir. Tahun 2015, 2016, dan 2017 menjadi tahun 
dengan jumlah pembunuhan terbanyak sejak 
pencatatan dimulai. 

Para IPLC rentan mengalami berbagai serangan 
kekerasan. Informasi yang tersedia menunjukkan 
bahwa angkatan bersenjata, kelompok kriminal, 
paramiliter, dan polisi adalah pelaku paling umum 
dari kejahatan ini. Pelapor Khusus PBB tentang hak-
hak masyarakat adat telah mencatat peningkatan 
jumlah serangan dan kriminalisasi masyarakat adat 

seperti, di antaranya, Brasil, Kolombia, Ekuador, 
Guatemala, Honduras, India, Kenya, Meksiko, Peru, 
dan Filipina.51 "Kriminalisasi" mengacu pada 
pemerintah yang berusaha mengintimidasi aktivis 
pembela lahan dan hutan melalui penangkapan dan 
pengusutan terhadap mereka karena memprotes 
proyek pembangunan. Mayoritas serangan saat ini 
tidak mendapat hukuman.52 

Kemajuan dalam mendukung pemberdayaan IPLC 
dan komunitas pedesaan lainnya masih lambat 

Banyak masyarakat adat dan komunitas lokal 
rentan dan perlu memperoleh atau memperoleh 
kembali otoritasnya, termasuk kekuatan komersial 
atas produk dan jasa kehutanan untuk mengatasi 
marjinalisasi. Pemberdayaan masyarakat adat dan 
komunitas lokal tidak hanya membutuhkan jaminan 
kepemilikan, tetapi seringkali juga pengetahuan 
teknis, kapasitas bisnis, akses pasar, dan organisasi 
yang kuat. 

Mendukung lembaga masyarakat dengan 
memperkuat struktur organisasi mereka merupakan 
strategi penting untuk mengamankan 
pemberdayaan. Organisasi dalam asosiasi atau 
koperasi memperkuat masyarakat melalui berbagi 
pengetahuan, meningkatkan kekuatan negosiasi di 
pasar dan ruang politik, mengurangi biaya 
transaksi, dan melakukan pembelaan terhadap 
tindakan yang tidak adil atau ilegal.53 

 
Gambar 7. Konsekuensi dari kepemilikan yang tidak aman dan pengakuan yang terbatas mengenai Persetujuan atas 
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 
 

 

 

Catatan: FPIC = Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, IPLC = masyarakat adat dan komunitas loka. 
 

Sumber: Climate Focus 
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Meskipun data agregat tentang pemberdayaan 
IPLC tidak tersedia, data dalam konteks masyarakat 
perdesaan menunjukkan perbaikan minimal dalam 
menyediakan kebijakan yang kondusif bagi 
organisasi perdesaan untuk terlibat dalam dialog 
dan akses lahan. Penilaian Kinerja Sektor Perdesaan 
yang dilakukan di 101 negara oleh the International 
Fund for Agricultural Development hanya 
menunjukkan sedikit kecenderungan peningkatan 
pada pemerintah yang melibatkan organisasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan.54  

Inovasi dalam pemberdayaan masyarakat berasal 
dari organisasi lokal itu sendiri 

Ketika masyarakat telah mampu membentuk bisnis 
kehutanan yang dikendalikan secara lokal, 
kepemilikan komunitas ini telah menghasilkan 
sejumlah inovasi penting dan membantu 
mendorong pemberdayaan lokal. Tinjauan atas 50 
studi kasus dari bisnis-bisnis tersebut oleh Institute 
for Environment and Development (IIED) 
menemukan sejumlah manfaat.55 Sebagai contoh, 
badan pengawasan demokratis mendukung warisan 
lingkungan dan budaya yang berkelanjutan. Studi 
kasus dari Meksiko dan Peru menunjukkan bahwa 
bisnis kehutanan masyarakat cenderung 
menghindari struktur kekuasaan yang tidak setara 
dengan menyediakan struktur pemerintahan yang 
seimbang dan mempertahankan nilai-nilai budaya. 

Pembiayaan pembangunan internasional yang 
efektif dapat mendukung pemberdayaan, tetapi 
terlalu sedikit pembiayaan yang menjangkau 
masyarakat 

Ada kemajuan penting dalam membuat 
pembiayaan pembangunan yang terkait hutan 
dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, 
meskipun jarang. Sejumlah perkembangan terakhir 
menunjukkan bahwa donor internasional mengakui 
perlunya aliran dana khusus untuk mendukung 
masyarakat lokal. Pada tahun 2018, sekelompok 
yayasan amal yang berbasis di AS mengumumkan 
USD 459 juta untuk mendukung perlindungan 
hutan, terutama melalui pengamanan hak atas 
tanah masyarakat adat.56 Selain itu, beberapa 
sumber multilateral seperti Mekanisme Hibah 
Khusus untuk Masyarakat Adat dan Komunitas 
Lokal dan Fasilitas Kepemilikan Tanah dan Hutan 
Internasional (Dedicated Grant Mechanism for 
Indigenous Peoples and Local Communities and the 
International Land and Forest Tenure Facility), telah 
menyiapkan mekanisme khusus untuk mendukung 
partisipasi dan pengembangan kapasitas 
masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses 
REDD+57 dan mengamankan lahan dan hak hutan 
untuk IPLC.58 
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