
Deklarasi tentang Hutan Utuh di abad ke-21 

Pada bulan Juni 2018, para ilmuwan, praktisi dan anggota publik berkumpul di Magdalen College, 
University Oxford, untuk membahas strategi melindungi hutan utuh yang masih tersisa di dunia. Pada 
Pertemuan tersebut, hutan utuh didefinisikan sebagai ‘hutan alami yang bebas dari degradasi yang 
bersifat antropogenik dalam jumlah yang signifikan’. Degradasi berdampak pada berkurangnya 
keanekaragaman hayati, penurunan fungsi ekologis dan penyediaan jasa lingkungan yang dapat 
disebabkan oleh pembalakan berskala industry, dan kegiatan industry yang bersifat ekstraktif, 
fragmentasi oleh pembangunan jalan dan kegiatan pertanian, perburuan berlebih, dan perubahan yang 
disebabkan oleh kebakaran dan banjir, diantara tekanan lainnya.  

Kebanyakan dari hutan utuh merepresentasikan warisan yang merupakan perpaduan budaya dan aspek 
biologis (bio-cultural heritage) dari penduduk asli dan masyarakat tradisional yang memiliki hak adat 
atas area tersebut yang mana sistem pengelolaan tradisional yang dimiliki oleh mereka seringkali 
menunjang perlindungan yang efektif untuk keberadaan hutan utuh. 

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan tinjauan terhadap informasi pengetahuan terkini terkait 
pendefinisian dan pemetaan hutan utuh, nilai-nilai manfaat yang terkandung dan juga ancaman yang 
dihadapi. Selanjutnya, kami juga membahas mengenai beberapa pilihan pengelolaan, insentif dan 
intervensi kebijakan yang tersedia guna mempertahankan hutan utuh tersebut sampai ke masa depan. 

Bersama dengan hal ini, kami MENGETAHUI bahwa: 

1. Hutan utuh menyediakan beragam nilai bagi masyarakat, termasuk penyimpanan karbon dan 
sekuestrasi, penunjang produksi kelembaban bagi atmosfir, pengaturan iklim, perlindungan 
cadangan air, sumber mata pencaharian dan kesintasan budaya tradisional, pemeliharaan 
terhadap kesehatan manusia dan perlindungan keanekaragaman hayati. 

2. Hutan utuh memiliki nilai intrinsik dalam menyimpan kekayaan biologis yang dapat diwariskan 
oleh bumi dan memainkan peran fundamental, tak tergantikan dalam hal menunjang fungsi 
kesehatan bumi; 

3. Perlindungan hutan utuh seharusnya dapat dilihat sebagai salah satu dari sebuah rangkaian 
penting dan mendesak serta pelengkap bagi aksi prioritas global dalam menjaga hutan, yang 
juga termasuk di dalamnya mencegah deforestasi dan menunjang restorasi hutan, melindungi 
hutan lainnya yang penting bagi keanekaragaman hayati dan memastikan pemanfaatan 
berkelanjutan atas hutan yang ditujukan untuk produksi.  

Kami MENYAMBUT: 

1. Komitmen dari pemerintah nasional maupun sub-nasional/daerah untuk memelihara hutan 
utuh; 

2. Adopsi pengukuran untuk memelihara hutan utuh, seperti kawasan konservasi dan teritori 
masyarakat asli yang diakui secara legal atau istilah pengakuan lainnya, perencanaan tata ruang 
di skala nasional maupun sub-nasional, dan mekanisme untuk mengurangi ancaman dari 
aktivitas komersil; 



3. Penggunaan pendanaan iklim, pendanaan keanekaragaman hayati, dan bentuk lainnya dari 
pendanaan nasional dan internasional untuk mendukung upaya perlindungan dari hutan utuh; 
dan 

4. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan 
komunitas riset untuk mengembangkan alat dan kriteria untuk mengidentifikasi, memelihara 
dan memantau hutan utuh. 

Selain langkah positif tersebut, kami MENEKANKAN bahwa: 

1. Terdapat kurang dari 20% dari hutan di dunia adalah masih utuh dan penurunan yang terjadi 
lebih dari 0,7% per tahunnya, sebuah laju yang terus meningkat di beberapa tahun terakhir; 

2. Di antara kebutuhan akan perhatian terhadap deforestasi pada hutan primer, terjadinya 
degradasi pada hutan utuh yang bersifat ekstensif namun tidak terlihat seringkali terabaikan; 

3. Hutan utuh kurang diakui oleh kebijakan yang sedang berjalan maupun mekanisme insentif yang 
ada, dengan aksi yang ditujukan untuk mengakomodir pemicu degradasi sejaug ini masih kurang 
dilakukan untuk melindungi area tersebut; dan 

4. Secara global, masih terdapat kekurangan baik dalam hal kebijakan dan dukungan politik yang 
berfokus kepada hal tersebut, serta kepemilikan dan pengelolaan dari hutan untuk oleh 
masyarakat yang tinggal di dalamnya, khususnya masyarakat adat dan tradisional. Banyak dari 
mereka yang menghadapi tekanan, pelecehan dan perilaku pelanggaran hak asasi manusia 
lainnya. 

Oleh karena itu, melalui deklarasi ini, kami MENYERUKAN untuk: 

1. Semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya hutan utuh untuk mencapai tujuan 
lingkungan maupun sosial dan kebutuhan untuk meminimalisir hilangnya hutan tersebut dan 
menghindari degradasi yang lebih luas. 

2. Komunitas ilmiah untuk bekerja dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kerangka yang ada untuk mengukur dan memetakan hutan 
utuh dan meningkatkan pemahaman akan beragamnya nilai manfaat hutan utuh dan 
kerentanannya; 

3. Perhatian lebih diberikan untuk peran penting dari hutan utuh dalam kerangka kebijakan 
internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa terkait Perubahan Iklim dan Konvensi 
Keanekaragaman Hayati  (UN Conventions on Climate Change and Biological Diversity); 

4. Pemangku kepentingan nasional dan lokal, termasuk masyarakat adat dan masyarakat 
tradisional dan masyarakat lokal yang didukung oleh komunitas internasional untuk bekerja 
bersama dalam memastikan pembentukan dan implementasi strategi yang dirancang secara adil 
dan dikelola secara efektif untuk menjaga hutan utuh; 

5. Pembuat kebijakan internasional dan lembaga pendanaan untuk membangun insentif yang kuat 
dan dukungan untuk pemerintah nasional, masyarakat lokal dan lainnya yang menjamin 
konservasi langsung dan berkesinambungan terhadap kawasan hutan utuh di negara mereka; 



6. Sektor bisnis, termasuk lembaga keuangan swasta dan publik, untuk membangun lebih banyak 
mekanisme jaring pengaman dan uji tuntas yang efektif untuk mencegah hilangnya hutan utuh, 
sementara juga meningkatkan model investasi berkelanjutan yang melindungi hutan utuh; dan 

7. Semua pemangku kepentingan untuk menghormati hak asasi manusia di semua sektor 
masyarakat, termasuk hak penguasaan masyarakat hutan tradisional, ketika 
mengimplementasikan rekomendasi ini. 

 


