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kejahatan eksploitasi sumber daya 
alam, satwa liar, dan manusia. 
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Sindikat melakukan kejahatan alam mengumpulkan kekayaan besar melalui 
kekerasan, korupsi, dan intimidasi. 

Kejahatan mereka menimbulkan ancaman mengerikan bagi keanekaragaman 
hayati, ekosistem, ekonomi, Masyarakat Adat dan komunitas lokal, spesies satwa 
liar, dan iklim global. 

Kejahatan alam meliputi bentuk penebangan, pertambangan, penangkapan 
ikan, perdagangan satwa liar, dan konversi lahan. Kejahatan ini sering 
bersinggungan satu sama lain dan bentuk lain dari kegiatan kriminal 
internasional. Kejahatan alam diperkirakan menjadi pendorong keuangan 
terbesar dari terorisme dan bentuk konflik lainnya, menghasilkan $110-$281 
miliar hasil kejahatan tahunan1 dengan dampak tidak langsung $1-2 triliun.2
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INTERPOL et al. 2018. Atlas aliran gelap dunia. 
World Bank. 2019. Penebangan Liar, Penangkapan Ikan, dan Perdagangan Satwa Liar: Biaya dan Cara Memeranginya. 
Washington, DC. 

Salah satu ekonomi terlarang 
terbesar di dunia, kejahatan alam 
terkait erat dengan terorisme, korupsi, 
pelanggaran hak asasi manusia, 
kejahatan keuangan, dan ancaman 
lain terhadap perdamaian dan 
keamanan.

Sindikat 
kejahatan alam: 
jaringan kriminal 
eksploitasi



Banyak organisasi publik, swasta, berbasis komunitas, dan masyarakat sipil telah muncul untuk 
melawan kejahatan alam. Terlalu sering, upaya ini terfragmentasi.

The Nature Crime Alliance menyatukan pemerintah dan badan penegak hukum, masyarakat sipil, 
donor, perusahaan dan lembaga keuangan, dan komunitas lokal, untuk mengkatalisasi arus informasi, 
teknologi, dan pendanaan yang lebih besar untuk mengintegrasikan dan memperkuat upaya global 
untuk mengatasi kejahatan alam. 

The Nature Crime Alliance berfokus pada 
tiga pilar strategis:

Meningkatkan 
kapasitas 
operasional

Meningkatkan 
keinginan 
politik 
mengejar secara agresif 
jaringan dan aktor kriminal 
yang kuat yang melakukan 
kejahatan alam.

mendukung inisiatif, 
kemitraan, dan organisasi 
yang terlibat dalam 
perjuangan ini.

lebih mengidentifikasi, 
memecah, dan mengadili 
individu dan sindikat 
yang mengendalikan 
kejahatan alam dan 
kegiatan terlarang 
lainnya. 

Memobilisasi 
komitmen 
keuangan 

Aksi global dapat dikoordinasikan. Masa depan kita tergantung padanya.  
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Memerangi kejahatan alam: mengatasi 
kebutuhan mendesak akan jaringan 
kolaboratif yang terkoordinasi
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