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Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
ke-68 mendeklarasikan tahun 2015 sebagai Tahun 
Tanah Internasional (International Year of Soils/IYS). 

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB (FAO) 
telah ditunjuk sebagai pelaksana IYS 2015, 
dalam kerangka kerja Kemitraan Pertanahan 
Global dan bekerjasama dengan Pemerintah serta 
sekretariat Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi. 

Tahun Tanah Internasional akan
membantu kita memuluskan jalan 
menuju pembangunan yang 
berkelanjutan untuk dan oleh 
kita semua

José Graziano da Silva, FAO Director-General



KITA BERGANTUNG 
PADA TANAHLINDUNGI TANAH KITA TUJUAN-TUJUAN KHUSUS

Tanah sehat adalah dasar 
bagi produksi pangan sehat

Tanah adalah pondasi 
dari tanaman yang 

dibudidayakan atau dikelola 
untuk produk pangan, serat, 

bahan bakar dan obat-obatan 

Tanah merupakan sumber 
daya yang tidak dapat 

diperbarui; menjaganya 
merupakan hal yang sangat 

penting bagi ketahanan 
pangan dan keberlanjutan 

masa depan kita

Tanah menyimpan dan 
menyaring air, meningkatkan 

ketahanan kita terhadap banjir 
dan kekeringan

Mendidik masyarakat

Mendorong investasi 
dalam kegiatan 

pengelolaan tanah 
yang berkelanjutan

Meningkatkan kesadaran 
di antara masyarakat dan 
para pembuat keputusan

Mendukung kebijakan dan 
tindakan yang efektif 

dalam pengelolaan dan 
perlindungan sumber 

daya tanah yang berkelanjutan

Mengadvokasi peningkatan 
kapasitas untuk 

pengumpulan dan 
monitoring informasi 

mengenai pertanahan 
di semua tingkatan

Menguatkan inisiatif-inisiatif
sehubungan dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development 
Goals - SDG) dan agenda 

setelah tahun 2015

Tanah mendukung 
keanekaragaman hayati 

planet kita dan tanah 
menyimpan seperempat dari 

jumlah keseluruhan 
keanekaragaman tersebut

Tanah membantu melawan 
dan adaptasi terhadap 
perubahan iklim karena 
berperan penting dalam 

siklus karbon

Tanah kita terancam oleh pengembangan 
kota , deforestasi, praktik pemanfaatan dan 

pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan, 
polusi, penggembalaan yang berlebihan 

dan perubahan iklim. 

Tingkat degradasi tanah saat ini mengancam
kemampuan memenuhi kebutuhan untuk 

generasi mendatang.  

Promosi pengelolaan tanah dan
 lahan yang berkelanjutan 

merupakan hal yang sangat 
penting untuk memastikan 

sebuah sistem pangan 
yang produktif, peningkatan mata 

pencaharian pedesaan 
dan lingkungan yang sehat. 
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