
Provinsi Aceh dan Sumatra Utara di 
Indonesia merupakan dua lokasi penting 
bagi sektor pertanian dan perkebunan 
yang berkontribusi terhadap rantai pasok 
lokal dan nasional, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, dan memberikan 
lapangan pekerjaan untuk ribuan petani 
swadaya.

Jasa ekosistem, contohnya 
air bersih, obat-obatan, dan 

nilai budaya

Pelindung dari dampak 
perubahan iklim seperti 

cuaca tidak menentu yang 
menyebabkan kekeringan 

dan gagal panen

Mengurangi risiko 
bencana banjir dan 

tanah longsor

Hutan yang sehat menopang keseluruhan 
sistem produksi komoditas – mulai dari 

kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet – dan 
menyediakan berbagai manfaat lain seperti:

Namun, petani swadaya dan 
masyarakat menghadapi tantangan 
besar karena degradasi lingkungan 

yang akan mengurangi jumlah panen, 
memperlambat ekonomi, dan secara 
lebih luas menurunkan kesejahteraan 

masyarakat.

Berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, petani, 
masyarakat, dan organisasi masyarakat, menyadari tantangan tersebut dan 

berusaha mencari solusinya untuk mempertahankan kelestarian hutan seraya 
meningkatkan perekonomian. 

Sayangnya, upaya tersebut dilakukan dalam skala kecil, tidak terkoordinasi 
dan bersinergi sehingga hanya menjawab sebagian kecil permasalahan serta 

tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

KOALISI UNTUK
KEHIDUPAN
SEJAHTERA YANG
BERKELANJUTAN



TATA KELOLA

Hubungi CSL@conservation.org
atau kunjungi conservation.org/CSL 

untuk selengkapnya.

Bersama dengan anggota pokja lain, Anda 
akan bekerja sama dalam membangun 
rencana aksi dan investasi. Rencana ini 

akan menjadi peta jalan bagi pemangku 
kepentingan CSL untuk mencapai tujuan 

bersama di Aceh dan Sumatera Utara.

Petani Swadaya: memperbaiki sistem 
produksi dan membuka akses pasar yang 
mencari produk berkelanjutan 

Pemerintah: mendukung program, kebijakan, 
serta prioritas pemerintah dalam mencapai 
pembangunan ekonomi dan konservasi serta 
memajukan peran Aceh dan Sumatera Utara 
sebagai rantai pasok dunia 

Sektor Swasta: mencapai komitmen rantai 
pasok berkelanjutan serta menguatkan 
keselarasan dengan pemangku kepentingan 
dan pemerintah  

Masyarakat: memperkuat pengelolaan hutan 
jangka panjang yang memberikan alternatif 
mata pencaharian lain dan mengurangi risiko 
banjir

Lembaga Swadaya Masyarakat: 
mendapatkan akses ke pengetahuan dan 
sumber daya serta meningkatkan kapasitas 
dan efisiensi implementasi melalui 
penyelarasan dengan pemangku 
kepentingan

Koalisi untuk Kehidupan Sejahtera yang Berkelanjutan (Coalition for Sustainable Livelihoods/CSL) menjawab tantangan ini dengan 
menjadi wadah berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama melalui pendekatan bentang alam di Aceh dan Sumatera Utara. CSL 
akan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua upaya dan inisiatif untuk mencapai kesejahteraan petani swadaya, produksi 

berkelanjutan, dan konservasi. 

Dengan memperhatikan aspek ekonomi, 
sosial, dan lingkungan di masing-masing 
provinsi, CSL dapat membantu:

Bagaimana model kelola 
CSL dan cara organisasi 

yang tertarik dapat 
berpartisipasi?

PERKEMBANGAN
Bagaimana CSL dapat 

tumbuh dan berkembang?

PROGRAM
Apa rencana aksi spesifik 

di Aceh dan Sumatera 
Utara?

METRIK
Bagaimana CSL akan 

mendefinisikan 
kesuksesan?

CSL membutuhkan suara dan keahlian anda dalam 
mencapai tujuan besar ini. Anda bisa ikut terlibat 
dengan bergabung dalam kelompok kerja 
(pokja) yang membahas topik utama:

MASYARAKAT

PEMERINTAH

LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT

CSL

PETANI
SWADAYA

SEKTOR SWASTA


