
 

 

 
Kaoem Telapak Menyerukan Pemerintah Indonesia Menjalankan 

Komitmen Menghentikan Deforestasi pada tahun 2030 
 
 

Siaran Pers           Untuk Disiarkan Segera 

 
Bogor, 3 November 2021, Kaoem Telapak menyambut baik keikutsertaan Indonesia 

dalam ikrar para pemimpin dunia dalam konferensi iklim COP 26 di Glasgow untuk 

menghentikan defrorestasi dan degradasi lahan serta pemulihan hutan pada 2030 namun 

mengingatkan bahwa ikrar tanpa komitmen nyata  untuk memastikan implementasinya 

tidak akan berarti banyak. 

Dalam ikrar yang juga ditandatangani oleh 104 negara lainnya tersebut, Indonesia 
berkomitmen untuk di antaranya memfasilitasi kebijakan pembangunan dan 
perdagangan yang mendukung pembangunan, produksi dan konsumsi komoditas yang 
berkelanjutan.  Indonesia juga akan mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat 
lokal; melaksanakan dan jika diperlukan menata ulang kebijakan dan program pertanian 
yang akan memberi insentif bagi pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan 
pangan dan berdampak positif bagi lingkungan. 
 
Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa laju deforestasi Indonesia pada level terendah 

sejak  sejak 20 tahun yang lalu.  Sejak 2011 Indonesia telah melakukan moratorium hutan 

alam dan lahan gambut, yang kemudian dipermanenkan pada tahun 2019.  Presiden 

Jokowi juga menyatakan sejumlah komitmen pemerintah untuk melakukan rehabilitasi 

hutan dan lahan kritis, mengembangkan energi terbarukan termasuk biodiesel dan 

pembangunan berbasis ‘clean energy’. 

“Langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komitmennya 

melindungi hutan terakhir menjadi menjadi penting, selain memastikan perlindungan 

terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menggantungkan 

hidupnya pada sumber daya hutan” ujar Caecelia Novia, Juru Kampanye Hutan 

Kaoem Telapak 

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan moratorium izin baru kelapa 

sawit yang berakhir pada tahun 2021, yang sayangnya tidak dilaksanakan secara 

optimal. Proses review izin dan peningkatan produktivitas hingga kini juga tidak jelas 

hasilnya.  Selain itu, sertifikasi ISPO yang diharapkan pemerintah sebagai skema 

penjaminan industri sawit berkelanjutan juga masih jauh dari harapan, dari sisi standard 

dan terlebih kredibilitas pelaksanaannya.  Rahmadha Syah, Juru Kampanye Sawit 

Koaem Telapak menyatakan “Moratorium seluruh izin baru kelapa sawit harus 

dipermanenkan oleh pemerintah Indonesia dan ISPO harus diperkuat dan dilaksanakan 

secara kredibel. Ini adalah salah satu langkah praktis memastikan penghentian 

deforestasi dari sektor perkebunan dan mendorong komoditas yang berkelanjutan.”    



 

 

“Untuk menjalankan komitmen pada COP 26 ini, sangat mendesak bagi pemerintah untuk 

segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memastikan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak masyarakat adat, sebelum menyusun dan melaksanakan kebijakan 

terkait hutan, komoditas dan tata guna lahan.  Jika tidak, seluruh rencana kebijakan 

pemerintah Indonesia malah dapat berpotensi semakin meminggirkan masyarakat adat 

dan masyarakat lokal yang merupakan garda terdepan dalam penyelamatan hutan dan 

perubahan iklim, dan ambisi menghentikan deforestasi pada 2030 tidak akan tercapai.” 

tambah Abu Meridian, Kepala Kampanye Kaoem Telapak. 

-Selesai- 

 

Contact Persons: 

Caecelia Novia  : caecilia.novia@kaoemtelapak.org | 0812-2982-7858 

Rahmadha Syah  : rahmadha.syah@kaoemtelapak.org | 0881-0241-17796 

Abu Meridian  : rahmadha.syah@kaoemtelapak.org | 0877-8785-3894 

Sarah Megumi  : sarah.megumi@kaoemtelapak.org | 0819-0811-0300 

 

  

 

 

  

mailto:caecilia.novia@kaoemtelapak.org
mailto:rahmadha.syah@kaoemtelapak.org
mailto:rahmadha.syah@kaoemtelapak.org
mailto:sarah.megumi@kaoemtelapak.org

