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Hutan dalam Fokus

Bab 1: Deklarasi

Bayangkan dunia yang ingin Anda tempati...
…di mana masyArakat dan kota yAnG
sehat berKemBanG di anTara ekosisTem
yAnG tanGguh. Alam dijaga demi
kepenTinGan semuA makHluk hidup dan
menJaga ikLim.

SebuAh duniA di mana manusiA dan tanah adalah
mitRa, dan manusiA serTa hutan tumBuh berSama.

Pada tahun 2014, pemerinTah, perusahaAn, KelomPok
masyArakat pRibumi, dan masyArakat sipil
menyAtakan keInGinan unTuk mewujudKan duniA itu.
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duniA yAnG mereka imPikan
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Di New YorK, mereka memutusKan sepuluh tujuAn
yAnG salinG terKaIt – yAkNi New YorK DecLaratiOn
on ForesTs (NYDf) – yAnG, jika terCapaI, akan
memasTikan masa depan yAnG sejahTera
dan berKelanJutan.
Hutan boreAl kuno, hutan hujan tRopis yAnG kaYa,
hutan kerinG – semuA terus ditebanG, serinG kali
demi perTumBuhan ekonomi janGka penDek dan
peninGkatan perMinTaAn komoditas gLobal.
Kini, NYDf memiliki lebih
dari 200 penDukunG.

MasinG-masinG telah berJanJi unTuk memaInKan
peranNyA dalam menGhenTikan hilanGnyA hutan
serTa menGemBalikan pemanDanGan dan lahan
hutan yAnG terDegRadasi.
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DuniA kehilanGan 10 juta hekTar hutan per tahun,
wilaYah yAnG sama luAsNyA denGan IsLanDiA.
TarGet NYDf unTuk menGuranGi separuh
deforesTasi pada tahun 2020 tidak tecapaI.

Halaman 1

Mengapa target kita belum tercapai?
Ada banyAk fakTor penyEbabNyA –

– namun sebagiAn besar disebabKan oleh perBedaAn
dalam hal renCana tinDakan kita (melesTarikan dan
memulihKan hutan) dan hal yAnG sebenarNyA kita
lakukan (berKonTribusi dalam merusak hutan).

BanyAk negara yAnG berGanTunG pada
inFrasTrukTur sKala besar, inDusTri ekStRakTif,
dan perTaniAn komoditas unTuk meninGkatKan
perekonomiAnNyA, tanPa memPerHitunGkan
damPakNyA terHadap hutan dan masyArakat.

HamPir 20% pemanDanGan hutan tRopis
yAnG utuh tumPanG tinDih denGan konSesi
perTamBanGan, minyAk, dan gas.

ATujuh komoditas perTaniAn saja – yAkNi sapi, kelapa sawit,
kedelaI, kakaO, karet, kopi, dan serat kaYu – menyEbabKan
lebih dari setenGah hilanGnyA tutupan pohon.

HamPir 2/3 dari 150 lemBaga keUanGan terBaIk – yAnG
menyAlurKan tRiliUnan dolar ke perusahaAn yAnG berisiko
tinGgi terHadap hutan – tidak memiliki kebijakan deforesTasi.

Pada saAt yAnG sama, MasyArakat Pribumi dan masyArakat
lokal terus terLanTar dan terabaIkan mesKipun mereka
adalah penGelola terBaIk lahan hutan.

Namun, ada tanda-tanda
kemajuan....

Para pemerinTah telah memBeri
komitMen denGan total rata-rata
US$2,4 miliAr per tahun unTuk
melakukan mitigasi ikLim
berBasis hutan.

BanyAk perusahaAn perTaniAn yAnG
telah berKomitMen unTuk
menGhapus deforesTasi dari
ranTaI pasokan mereka.

PARIS AGREEMENT

SebagiAn besar negara yAnG
telah memPerBaruI komitMenNyA
dalam Paris AgReEmenT
(PerJanJiAn Paris) menGakuI hutan
sebagaI solusi ikLim.
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Puluhan negara telah menCapaI
kemajuAn dalam pRogRam REDd+
dan ratusan juta dolar akan
menGalir ke negara-negara y
anG menGuranGi deforesTasi.

Pasar konSumen seperTi Ue,
A.S., BritaniA RaYa, dan TiOnGkok
menGgunakan lanGkah-lanGkah
sisi perMinTaAn unTuk menGuranGi
ataU menGhilanGkan deforesTasi
(ilegal) dari komoditas
yAnG diImPor.

Halaman 2

Langkah selanjutnya harus dimulai dari sekarang.

Semakin lama kita menunGgu, semakin sulit
unTuk menCipTakan duniA yAnG diInGinKan.

…namun itu belum terLamBat!

UnTuk menGgapaI visi duniA yAnG diInGinKan,
kita harus menGuranGi tinGkat deforesTasi
lebih dari satu juta hekTar per tahun. Perubahan
seperTi itu belum perNah terJadi sebelumNyA
– namun kita dapat dan harus melakukanNyA.

CaranyA? Kita memerLukan satu “usaha
seperTi biAsa” yAnG baru. YakNi usaha yAnG
memenTinGkan dan menemPatKan alam
dan hutan di bagiAn terDepan kebijakan.

UnTuk keluAr dari linGkaran kehanCuran ini,
pemerinTah harus menGamBil lanGkah
penGemBanGan alTerNatif yAnG memPerHitunGkan
nilaI hutan serTa segera bekerJa unTuk
meninGkatKan penerapan dan penegakan
kebijakan perLinDunGan hutan yAnG sudah ada.

PemerinTah, perusahaAn, dan sekTor keUanGan
harus meninGkatKan tRanSparanSi dan inKlusivitas
secara tegas dalam penGamBilan keputusanNyA.
TanPa tRanSparanSi, tidak akan ada akunTabilitas.
Kita perLu menDobRak hamBatan yAnG menGhalanGi
MasyArakat pRibumi dan masyArakat lokal unTuk
menGelola wilaYah leluhurNyA dan memaInKan
peran utama dalam penGamBilan keputusan.

Kita harus menGanut kolaborasi di dalam
dan di seluruh sekTor unTuk menGatasi
damPakNyA terHadap hutan dan masyArakat.

Hutan adalah solusi perubahan ikLim yAnG siAp unTuk
dikerah, sekaranG, dalam sKala besar. Kita harus
menerapKan aturan yAnG tepat dan menGemBanGkan
politik dan kebijakan YanG memPerHitunGkan nilaI hutan.

Kita tahu hal yAnG harus dilakukan unTuk
menCapaI tujuAn NYDf. Kita sudah memulaInyA,
namun jalan kita masih panJanG.

Mari kita capai bersama-sama.
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