
Mengenai Cadasta
Visi Kami: Untuk membangun dunia yang mana di dalamnya individu dan masyarakat 
yang paling terpinggirkan sekalipun bisa memperoleh manfaat dari peluang yang diberikan 
oleh tanah dan sumber daya yang telah dipastikan hak-haknya. 

Misi Kami: Misi kami adalah menjadi penyedia terkemuka dalam alat serta layanan 
teknis untuk mendukung pendokumentasian hak atas tanah dan sumber daya untuk 
mendukung masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan. 

Didirikan pada tahun 2015, Cadasta mengembangkan dan mempromosikan penggunaan alat 
dan teknologi digital sederhana untuk membantu mitra mendokumentasikan secara efisien, 
menganalisis, menyimpan, dan membagikan help informasi hak atas tanah dan sumber daya 
yang penting. 

Dengan menciptakan rekam digital tentang hak atas tanah, properti, dan sumber daya yang 
bisa diakses, kami membantu memberdayakan individu, masyarakat, organisasi, pemerintah, 
dan dunia usaha dengan informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang 
didasarkan atas data dan memetakan komunitas yang rentan dan segala kebutuhan mereka.

Mengapa Hak Atas Tanah?
Diperkirakan 70 persen tanah di negara-negara dengan 
ekonomi yang sedang berkembang belum terdaftar.
Di dalam lingkungan pedesaan dan perkotaan, kurangnya dokumen kepemilikan 
hak memicu konflik dan melemahkan stabilitas serta peluang ekonomi, terutama 
bagi rumah tangga dan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Tanpa dokumen legal hak atas tanah, pemerintah tidak dapat melayani 
kebutuhan warganegaranya secara memadai. Dan masyarakat tidak memiliki 
jaminan yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan jangka panjang 
atau investasi pada properti, usaha, serta pertanian mereka.

Pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya mencapai pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan berkelanjutan harus memastikan diperolehnya hak-
hak atas tanah bagi seluruh warganegara.

1 miliar 
orang yang mengandalkan 
pada tanah yang tidak memiliki 
dokumentasi surat kepemilikan 
rentan terhadap berbagai 
gangguan dan ancaman.



Teknologi Kami
Cadasta menawarkan paket alat bantu yang terbuka dan fleksibel untuk perangkat bergerak 
dan berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengumpulkan, 
mengelola, dan menyimpan data hak atas tanah dan sumber daya. Platform dan alat bantu 
kami dibangun berdasarkan prinsip standar dan akses terbuka, dan didukung oleh teknologi 
Esri ArcGIS—platform pemetaan dan analitik berbasis awan (cloud) yang terkemuka di dunia.

Dengan alat bantu dari Cadasta, mitra dapat secara langsung merekam dan menangkap bukti 
atas klaim propertinya menggunakan informasi multi-lapis mengenai hubungan orang-orang 
dengan tanah dan sumber daya. Platform ini dibangun untuk memungkinkan pengumpulan 
secara daring (online) maupun luring (offline) di wilayah yang terpencil dan terputus serta 
dapat mengolah data melalui survei berbasis kertas dan peta. Alat bantu kami memungkinkan 
pengguna menyesuaikan pengaturan privasinya untuk memutuskan siapa yang bisa melihat 
dan mengganti rekaman data tersebut.

Layanan Kami
Selain teknologi dan alat bantu, kami menawarkan keahlian 
kami dan pelatihan untuk memastikan keberhasilan 
proyek. Layanan Cadasta bersifat partisipatif, digerakkan 
oleh kebutuhan, dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek 
setempat. Sebagai profesional dalam bidang tanah dan 
data, kami mendukung mitra kami dalam mengidentifikasi 
serta memitigasi konflik, memastikan pendekatan yang 
sensitif terhadap gender, dan membangun pengetahuan 
lokal atas sistem tanah. 

Masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra-mitra kami 
membutuhkan solusi yang disesuaikan secara khusus. 
Tujuan kami adalah memperkuat kemampuan masyarakat 
dalam pengumpulan dan pemetaan data melalui materi 
dan sesi pelatihan yang diadaptasi untuk penggunaan 
lokal dan ditekankan pada pelatihan untuk pelatih (ToT). 
Kami juga sedapat mungkin menyelaraskan pengumpulan 
data kami dengan standar dan sistem data tanah di tingkat 
nasional dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan 
lain yang relevan, seperti pejabat administrasi tanah, LSM, 
dan sektor swasta. 

Ketahui lebih lanjut di cadasta.org |  Ikuti kami di @CadastaOrg

Hak-Hak Atas Tanah Mengubah Segalanya
Mengklarifikasi, mendokumentasikan, dan memperkuat hak-hak 

atas tanah merupakan hal yang sangat penting.

Yang Kami Tawarkan
Prosedur Kerja Cadasta 

Cadasta adalah penyedia layanan teknis dalam bidang keahlian dan teknologi tentang 
tanah bagi individu, komunitas, organisasi, pemerintah, dan dunia usaha yang perlu 
memastikan diperolehnya jaminan atas hak atas tanah untuk membangun masyarakat 
yang lebih kuat dan berkelanjutan. Cadasta menawarkan kepada mitranya alat 
bantu yang terjangkau dan dengan akses terbuka serta pendampingan teknis untuk 
membantu upaya mereka mendokumentasikan dan mengamankan hak-hak dan 
sumber daya atas tanah. 


