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Ringkasan Eksekutif
PANDUAN INTEGRITAS KREDIT HUTAN TROPIS
UNTUK PERUSAHAAN:
MELAKUKAN DIFERENSIASI KREDIT KARBON
HUTAN TROPIS BERDASARKAN DAMPAK,
KUALITAS, DAN SKALA.
LATAR BELAKANG
Ilmunya sudah jelas bahwa upaya menghentikan lenyapnya
hutan tropis – rumah dan warisan dari Masyarakat Pribumi
(MP) dan Komunitas Lokal (KL) yang telah lama menjadi
penjaganya – perlu ditempuh untuk mengatasi perubahan
iklim dan merealisasikan tujuan Perjanjian Paris.
Perusahaan, yang bahu-membahu dengan pemerintah,
masyarakat sipil, MP, dan KL, memiliki berbagai sarana
untuk membantu menghentikan deforestasi dan degradasi
hutan. Upaya meningkatkan minat perusahaan untuk
membeli kredit pengurangan dan penghapusan emisi
karbon hutan tropis di pasar sukarela mengharuskan
penyediaan panduan bagi perusahaan agar mereka dapat
melakukan diferensiasi pembelian berdasarkan dampak,
kualitas, dan skala. Tanpa diferensiasi ini, laju permintaan
kredit yang pesat berisiko menurunkan kualitas suplai dan
menghilangkan kesempatan untuk memancing intervensi
yang membawa transformasi paling besar.
Panduan ini dirancang untuk membantu pengambilan
keputusan oleh individu dan tim yang bertanggung jawab
mengembangkan dan mengimplementasikan strategi
mitigasi/nol bersih iklim korporasi. Meskipun Panduan ini
bukan merupakan standar bagi sertifikasi kinerja, kami
sangat berharap agar pihak-pihak yang menentukan
standar yang relevan berkenan mengintegrasikan Panduan
ini.
SATU ALAT DI DALAM KOTAK PERALATAN
MITIGASI IKLIM
Pasar sukarela untuk kredit karbon hutan tropis dapat
memainkan peran pelengkap yang penting dalam
membantu membatasi pemanasan global hingga 1,5
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derajat Celsius ketika dikombinasikan dengan upaya
dekarbonisasi mendalam oleh perusahaan di dalam
operasional dan rantai pasokan mereka. Target
dekarbonisasi berbasis sains, target deforestasi nol, dan
hierarki mitigasi merupakan komponen dekarbonisasi
mendalam yang sama-sama penting.
Beberapa organisasi yang ikut menyusun Panduan ini
sepakat bahwa tindakan sukarela oleh perusahaan dapat
berperan penting dalam menyelamatkan hutan tropis,
di samping berbagai strategi dan tindakan penting
lainnya untuk merealisasikan tujuan Perjanjian Paris.
Sebagian kita menganggap pasar karbon sukarela sebagai
strategi utama, sedangkan lainnya justru khawatir jika
terlalu mengandalkan pasar sukarela. Meski demikian,
menghadapi urgensi pelestarian hutan tropis dan laju
permintaan kredit pengurangan dan penghapusan
emisi karbon hutan tropis yang pesat, kami sepakat
akan perlunya panduan bagi perusahaan yang memilih
melakukan pembelian tersebut. Rekomendasi ringkasan
segera menyusul. Kami mendesak pembaca agar
menelaah seluruh teks untuk menggali konteks dan detail
penting lebih lanjut dalam bidang yang berkembang pesat
ini.
PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN: REKOMENDASI
KONSENSUS
Ketika membeli kredit karbon hutan tropis berkualitas
tinggi, perusahaan hendaknya:
I. COBA GUNAKAN KREDIT KARBON HUTAN TROPIS
DI DALAM STRATEGI MITIGASI RANTAI DI LUAR NILAI
MEREKA UNTUK MENGGENCARKAN TARGET AMBISIUS
DEKARBONISASI BERBASIS SAINS.
II. MEMASTIKAN PEMENUHAN KOMPONEN UTAMA
INTEGRITAS SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA
KREDIT YANG DIBELI.
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A. Perusahaan harus memastikan kredit yang mereka

LAMPIRAN C
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D. rumah, perusahaan harus menyampaikan kepada

beli memenuhi kriteria yang tertera dalam Panduan

publik bahwa pengurangan atau penghapusan yang

ini, mewujudkan mitigasi iklim menyeluruh yang

mendasarinya juga akan menyumbang NDC negara

mereka representasikan, dan mematuhi Cancun

tuan rumah.

Safeguards (Skema Perlindungan Cancun), termasuk

B.

LAMPIRAN B

D. Tidak adanya panduan klaim mitigasi iklim yang

penghormatan atas hak dan partisipasi penuh

komprehensif dari badan-badan hukum seperti

serta efektif dari MP, KL, kaum perempuan, dan

Voluntary Carbon Market Integrity Initiative (VCMI)

komunitas kaum marjinal; penghormatan atas

dan menyadari adanya perdebatan sengit seputar

sistem, pengetahuan, dan tradisi lokal; pembagian

potensi risiko yang berkaitan dengan klaim ganda

keuntungan secara adil dan integritas lingkungan.

antara target pengurangan emisi oleh perusahaan

Perusahaan harus melakukan uji kelayakan tambahan

dan oleh pemerintah nasional, kami sarankan agar

untuk memastikan kualitas hingga kriteria tersebut

perusahaan mencermati adanya ketidakpastian

di atas benar-benar diintegrasikan sepenuhnya

seputar klaim yang mereka ajukan dengan berusaha

dan secara ketat ke dalam standar kualitas untuk

semaksimal mungkin bersikap transparan, jujur, dan

kredit karbon dan juga kebijakan serta protokol yang

apa adanya dalam pelaporan dan komunikasi mereka.

relevan.
C. Perusahaan harus menyokong organisasi penyusun

IV. DENGAN SIGAP MENGGESER PERMINTAAN

standar kredit karbon hutan agar mengembangkan

MENUJU KE KREDIT DARI PROGRAM-PROGRAM SKALA

standar yang cukup ketat dan lengkap serta protokol

YURISDIKSIONAL (TERMASUK PROYEK-PROYEK YANG

verifikasi yang cukup kuat untuk memantapkan

SEPENUHNYA DIWADAHI).

pembeli agar mengandalkan sertifikasi untuk standarstandar tersebut tanpa harus melakukan uji kelayakan

A. Perusahaan harus cepat-cepat menyempurnakan
portofolio pembelian kredit mereka dengan

tambahan yang signifikan.

mencantumkan pangsa kredit yang terus meningkat
III. MENYELARASKAN PELAPORAN PERUSAHAAN

dari program-program skala yurisdiksional (termasuk

TENTANG PEMBELIAN KREDIT KARBON HUTAN DENGAN

berbagai proyek yang sepenuhnya diwadahi).

PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTANSI

B.

Perusahaan harus mempercepat transisi ke pemberian

PERJANJIAN PARIS SERTA DENGAN PENINGKATAN DAN

kredit skala yurisdiksional dengan memberi sinyal

PENCAPAIAN KONTRIBUSI TINGKAT NASIONAL (NDC).

permintaan melalui komitmen dan perjanjian
pembelian berjangka.

A. Perusahaan harus mendukung pembentukan aturan,

B.

C. Perusahaan harus mendorong pengembang proyek

sistem administrasi, dan infrastruktur yang diperlukan

dan proyek yang sudah ada untuk mengambil

oleh pemerintah nasional untuk mengimplementasikan

semua langkah yang diperlukan untuk menggiatkan

Pasal 6 persyaratan transparansi dan akuntansi dari

pembentukan pemberian kredit skala yurisdiksional

Perjanjian Paris karena hal tersebut berlaku untuk

berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi kaitannya,

kredit karbon.

dan lantas mewadahinya.

Perusahaan harus melaporkan penggunaan kredit
karbon mereka, yang menyebutkan negara tuan rumah

V. MEMPRIORITASKAN PEMBELIAN KREDIT DARI

dari aktivitas pemberian kredit karbon hutan, tahun,

PROGRAM DAN PROYEK YANG MENGURANGI ANCAMAN

proyek atau program, badan penetapan standar,

TERHADAP HUTAN TROPIS YANG MASIH ADA.

dan ada tidaknya keterkaitan kredit tersebut dengan
penyesuaian yang bersangkutan.
C. Jika aktivitas pemberian kredit karbon hutan hendak
dimasukkan ke dalam NDC negara tuan
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A. Di tempat-tempat yang masih mengalami deforestasi,
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•
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menjabarkan panduan tentang portofolio

perusahaan harus memprioritaskan pembelian kredit

pembelian kredit karbon dari perusahaan, termasuk

pengurangan emisi berkualitas tinggi di atas kredit

pertimbangan peran penghapusan kredit dan kredit

penghapusan (misalnya yang dihasilkan melalui

dari yurisdiksi HFLD.

upaya menanam pohon dalam bentuk reboisasi dan
B.

penghijauan).

Kami mengakui dan menjunjung tinggi kiprah berbagai

Perusahaan harus mempertimbangkan pencantuman

inisiatif dan platform lain yang berusaha meningkatkan

kredit yang dikeluarkan secara konservatif dari

integritas pasar karbon sukarela, yang diikuti oleh

yurisdiksi Deforestasi Rendah Hutan Tinggi (HFLD)

kebanyakan organisasi kami. Kami mendorong perusahaan

(banyak yang mencakup wilayah pribumi) ke dalam

untuk terus mengikuti panduan baru dari berbagai

portofolio mereka. Pembelian semacam ini dapat

inisiatif di atas dan inisiatif serta sumber referensi lain

menjadi insentif jangka pendek untuk menjaga hutan-

yang memandu tindakan penting perusahaan terhadap

hutan yang masih utuh dan mendukung pengakuan

perubahan iklim, selain pembelian kredit.

atas keberhasilan MP dan KL dalam melestarikan
hutan.

MENATAP KE DEPAN
Organisasi kami akan terus bekerja sama dalam menyusun
panduan tambahan menyangkut pembelian kredit karbon
hutan tropis berkualitas tinggi oleh perusahaan, yang
rencananya akan rampung pada akhir 2022. Kami akan:
•

menjabarkan berbagai tindakan yang dapat diambil
oleh perusahaan untuk memastikan kriteria integritas
sosial dan lingkungan beserta partisipasi penuh dan
efektif dari MP, KL, kaum perempuan, dan komunitas
kurang terlayani di sepanjang proses, sebagaimana
tertuang dalam Rekomendasi II bisa ditindaklanjuti;

•

menjabarkan bahwa pembeli dari pihak perusahaan
dapat mendorong dan/atau menyaring kredit
skala proyek agar konsisten dengan transisi yang
dikehendaki menuju penyelarasan dengan program
yurisdiksional;

•

secara spesifik membahas hubungan antara wilayah
Pribumi dan pemberian kredit skala yurisdiksional,
termasuk pertimbangan pendekatan pemberian kredit
untuk area HFLD, yang kebanyakan berada di wilayah
tradisional MP dan KL; serta

Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022
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URGENSI PENGHENTIAN PERUSAKAN DAN
DEGRADASI HUTAN TROPIS
Ilmunya sudah jelas bahwa upaya menghentikan
lenyapnya hutan tropis 1 – rumah dan warisan dari
Masyarakat Alsi (MP) dan Masyarakat Setempat (KL)
yang telah lama menjadi penjaganya – perlu ditempuh
untuk mengatasi perubahan iklim dan merealisasikan
tujuan Perjanjian Paris. i Akan tetapi, kehilangan dan
degradasi hutan tropis terbukti sulit dikurangi sehingga
mengakibatkan emisi gas rumah kaca skala besar (GRK)
dan mengancam hak, budaya, serta mata pencaharian MP
dan KL, belum lagi keanekaragaman hayati. Lenyapnya
hutan-hutan ini juga menggerus potensi besar hutan utuh
dan pemulihan hutan agar dapat terus mengikat karbon
dari atmosfer dan mendinginkan permukaan Bumi melalui
evapotranspirasi dan proses biofisik lainnya.

PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS DAN LAYANAN EKOSISTEM YANG DIBERIKANNYA
Ekosistem hidup, terutama hutan tropis dan lahan gambut, mengandung lebih dari 100 Gt stok karbon yang, jika hilang,
tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang relevan dengan penanganan krisis iklim. ii Namun, 11 juta hektare tajuk
pohon hilang setiap tahun di kawasan tropis sehingga mengakibatkan 6,3 Gt emisi CO2 (setara dengan emisi tahunan
dari sekitar 900 juta mobil).

iii

Alam sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran ekonomi manusia. Namun diperkirakan masih ada
kesenjangan pendanaan sebesar $700 miliar per tahun untuk alam dan keanekaragaman hayati.

iv

Secara khusus,

potensi mitigasi alam telah diabaikan: solusi iklim alami , seperti pelestarian hutan, hanya menerima 3% dari
2

pendanaan iklim global. v Akan tetapi, pencapaian emisi pemanfaatan lahan nol bersih merupakan langkah wajib
untuk merealisasikan target nol bersih di semua sektor.

vi

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa, yang pertama dan utama,

pengentasan dengan cepat deforestasi dan degradasi yang dilengkapi dengan kemajuan signifikan menuju restorasi
hutan tropis.

vii

Selain itu, pelestarian dan restorasi hutan tropis dan layanan ekosistem yang mereka berikan untuk masyarakat dan
alam benar-benar menopang bisnis yang berkelanjutan di setiap belahan dunia. Banyak perusahaan yang memiliki
ketergantungan ekstensif terhadap berfungsinya hutan dan ekosistem lain, termasuk regulasi stabilitas iklim dan
hidrologi lokal, pemeliharaan produktivitas pertanian dan layanan penyerbukan, serta penjagaan kesehatan dan
keselamatan publik. Ketergantungan ini, di samping kebutuhan mendesak akan kepemimpinan sektor swasta untuk
mengatasi hilangnya hutan tropis, dari hari ke hari makin urgen dan nyata saja

viii

sehingga secara signifikan melecut

ambisi perusahaan yang sudah kuat untuk membantu mengatasi kedaruratan perubahan iklim.

1

“Hutan tropis” digunakan di seluruh dokumen ini untuk mengacu pada hutan tropis dan subtropis serta bakau, lahan gambut, dan lanskap lain yang perlu dilestarikan dan direstorasi demi

stabilitas iklim. 2 Solusi iklim alami berupa konservasi, restorasi, dan perbaikan tindakan manajemen lahan yang meningkatkan penyimpanan karbon atau menghindari emisi gas rumah kaca
(GRK) di lanskap dan lahan basah di seluruh dunia. Lihat Natural Climate Solutions (nature.org)
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PANDUAN PERUSAHAAN SEPUTAR PEMBELIAN KREDIT

Panduan ini dirancang untuk membantu pengambilan

KARBON HUTAN TROPIS

keputusan oleh individu dan tim yang bertanggung
jawab mengembangkan dan mengimplementasikan

Perusahaan, yang bahu-membahu dengan pemerintah,

strategi mitigasi/nol bersih iklim korporasi. Panduan

masyarakat sipil, MP, dan KL, memiliki berbagai sarana

ini juga ditujukan kepada para konsultan dan pihak-pihak

untuk membantu menghentikan hilangnya hutan tropis

yang memberi saran dan masukan kepada perusahaan

yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi.

seputar topik-topik ini. Oleh karena itu, Panduan

ix

Tumbuhnya minat perusahaan yang makin menguat untuk

ini diperuntukkan bagi khalayak teknis yang sudah

membeli kredit pengurangan dan penghapusan emisi

memahami kredit karbon hutan dengan baik.

karbon hutan tropis di pasar sukarela. Perusahaan wajib
memiliki panduan agar dapat melakukan diferensiasi

Meskipun Panduan ini bukan merupakan standar bagi

pembelian berdasarkan dampak, kualitas, dan skala.

sertifikasi kinerja, kami

Panduan ini dirancang untuk membantu mereka

sangat berharap agar pihak-pihak yang menentukan

mengembangkan kemampuan diferensiasi ini.

standar yang relevan berkenan mengintegrasikan Panduan
ini.

Tanpa diferensiasi ini, laju permintaan kredit yang pesat
berisiko menurunkan kualitas suplai dan menghilangkan
kesempatan untuk memancing intervensi yang membawa
transformasi paling besar. Sebaliknya, pembelian kredit
berkualitas tinggi dan sinyal permintaan yang akan
datang berpotensi besar untuk melestarikan hutan
dan memberikan manfaat kepada MP dan KL, kaum
perempuan, dan komunitas kurang terlayani—karena
pembelian kredit tersebut dapat membantu perusahaan
dan masyarakat mencapai sasaran iklim dengan
merangsang desain pasar, mempercepat perumusan
kebijakan, dan menggalang pendanaan untuk solusi iklim.
Semua kredit karbon di semua sektor harus memastikan
kualitas tinggi dan integrasi lingkungan. Meskipun
fokus Panduan ini tertuju pada kredit karbon hutan
tropis, kebanyakan rekomendasi kami tidak melulu
berkaitan dengan hutan sehingga sebaiknya diterapkan
pada kredit yang dihasilkan di semua sektor.

Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022
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MASYARAKAT ALSI DAN MASYARAKAT SETEMPAT,
KAUM PEREMPUAN, DAN MASYARAKAT
TERMARJINALKAN LAINNYA
Masyarakat pribumi dan komunitas lokal lainnya
merupakan penjaga utama hutan dunia. Penelitian
menunjukkan bahwa MP dan KL telah mengelola
tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan
dari generasi ke generasi meskipun minim masa
kerja yang aman. Meskipun separuh tanah global
merupakan tanah komunitas MP dan KL x, hanya 10%
tanah dunia yang resmi diakui sebagai milik mereka xi .
Tanah yang dijaga oleh MP dan KL mewakili persentase
besar karbon hutan global

xii

. Pemberdayaan MP

kapasitas MP dan KL agar mereka benar-benar

untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan mereka

dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif sesuai

secara berkelanjutan merupakan strategi yang ampuh

Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun).

untuk melestarikan hutan berikut karbon, komunitas,
dan keanekaragaman budaya serta hayati yang

Secara khusus, inisiatif yang dipimpin oleh MP dan

ditopang oleh hutan. Penelitian terbaru dari Amazon

KL yang sejalan dengan sasaran pelestarian hutan

menunjukkan bahwa tingkat deforestasi pada tanah

tropis dan integritas lingkungan yang tinggi harus

yang dikuasai secara aman oleh masyarakat adat

diprioritaskan untuk pertimbangan dukungan. MP

ternyata 50% lebih rendah daripada area di luar wilayah

dan KL dapat memetik manfaat lewat pengakuan

Pribumi.

xiii

Dalam tahun-tahun terakhir, banyak sekali

organisasi internasional melakukan penelitian dan

hak dan pembiayaan jalur-jalur swakarsa dalam
mengimplementasikan tata kelola Pribumi,

menerbitkan laporan tambahan yang memperlihatkan

perekonomian Pribumi, serta integritas budaya dan

peran penting MP dan KL dalam melestarikan tanah.

ekologi sebagaimana tertuang dalam instrumen

xiv

manajemen organisasi dan teritorial, seperti rencana
MP dan KL harus diakui sebagai mitra penting, bukan

hidup komunal yang lazim ditemui di Amerika Latin.

sekadar penerima manfaat, dalam membendung

xv

perubahan iklim.

yang kondusif bagi implementasi inisiatif yang

Dukungan ini dapat melahirkan kondisi-kondisi

dirintis oleh MP dan KL, seperti Amazon Indigenous
Pelestarian dan restorasi hutan tropis yang efektif

REDD+ (RIA), sebuah proses dan usulan teknis

dan adil mengharuskan pemberian akses yang

sedang dikembangkan oleh Coordinating Committee

sesungguhnya kepada MP, KL, kaum perempuan,

of Indigenous Organizations of the Amazon Basin

dan komunitas kurang terlayani untuk berpartisipasi

(COICA). Inilah contoh pendekatan yurisdiksional

penuh dan efektif ke dalam proses pengambilan

REDD+ yang dirintis masyarakat Pribumi

keputusan, dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi

melibatkan MP dan KL secara penuh dan efektif ke

Di Awal Tanpa Paksaan (PRADIATAPA). 3 Mereka harus

dalam proses dan pembagian manfaat berdasarkan

menerima pembagian manfaat yang jujur dan adil dari

tindakan-tindakan dasar dalam melawan deforestasi

pelestarian hutan. Praktik nyata prinsip-prinsip ini

dan degradasi hutan tropis.

4

agar dapat

masih kurang dan perlu diterapkan secara universal,
yang pada gilirannya menuntut pengembangan

Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022

Lihat Rekomendasi II.

10

LATAR BELAKANG

PANDUAN

LAMPIRAN A

PERTIMBANGAN UTAMA

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

panduan bagi perusahaan yang memilih melakukan

SATU ALAT DI DALAM KOTAK PERALATAN MITIGASI
IKLIM

pembelian tersebut.
KLARIFIKASI TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH “KREDIT

Pasar sukarela untuk kredit karbon hutan tropis dapat
memainkan peran pelengkap yang penting dalam
membantu membatasi pemanasan global hingga
1,5 derajat Celsius ketika dikombinasikan dengan
upaya dekarbonisasi mendalam oleh perusahaan di
dalam operasional dan rantai pasokan mereka. Target
dekarbonisasi berbasis sains, target deforestasi nol, dan
hierarki mitigasi merupakan komponen dekarbonisasi
mendalam yang sama-sama penting.

xvi

Manfaat terbesar

dari peran pelengkap ini akan dipetik ketika kredit
karbon menjadi objek transaksi sebagai bagian dari
strategi mitigasi rantai di luar nilai perusahaan

xvii

dan

mencerminkan tingkat dampak mitigasi iklim yang tinggi
untuk aktivitas yang ditempuh, sambil tetap mendukung
manfaat sekunder ekonomi, sosial, dan lingkungan yang
positif.

LAMPIRAN B

xviii, xix

Lihat Rekomendasi I.

KARBON”
Dalam Panduan ini, definisi “kredit karbon” yang paling
dasar adalah satuan emisi yang dikeluarkan oleh
program pemberi kredit karbon dan merepresentasikan
pengurangan atau penghapusan emisi GRK (yaitu,
“hasil mitigasi” sebagaimana dirujuk dalam perjanjian
internasional; lihat glosarium untuk definisi hasil mitigasi
iklim). Kredit karbon secara unik diurut, dikeluarkan,
dilacak, dan dibatalkan melalui catatan elektronik. Kredit
karbon dapat digunakan dan diklaim dengan berbagai
cara di dalam strategi iklim perusahaan.
Akan tetapi, pembaca harus menyadari bahwa ketentuan
– dan klaim menyangkut – penggunaan kredit karbon
terus berkembang mengikuti berbagai usulan dari
negara tuan rumah, standar sukarela, dan norma yang

Beberapa organisasi yang ikut menyusun Panduan ini

berlaku di pasar, serta perbedaan pandangan di kalangan

sepakat bahwa tindakan sukarela oleh perusahaan dapat

organisasi yang sama-sama sebagai perumus. Hal ini

berperan penting dalam menyelamatkan hutan tropis, di

menunjukkan kerumitan dan nilai penting panduan

samping berbagai strategi dan tindakan penting lainnya

tentang cara mengajukan klaim-klaim tepercaya ketika

untuk merealisasikan tujuan Perjanjian Paris. Sebagian

melakukan investasi di luar rantai nilai kita. Sebagai

kita menganggap pasar karbon sukarela sebagai strategi

contoh, beberapa kredit mungkin cocok digunakan untuk

utama, sedangkan lainnya justru khawatir jika terlalu

klaim seperti “netralitas karbon” atau “nol bersih.”

mengandalkan pasar sukarela dan melihat peran lebih

Ketentuan penggunaan kredit karbon hanya mengizinkan

penting dari jenis-jenis mekanisme pendanaan dan

pembeli kredit untuk menyebut caranya membiayai

intervensi lain dalam menghentikan deforestasi dan

pengurangan atau penghapusan ini karena negara tuan

melindungi serta merestorasi hutan yang tidak dibahas

rumah mungkin sudah lebih dulu mengklaimnya. Inisiatif

dalam Panduan ini. Meski demikian, menghadapi urgensi

seperti Voluntary Carbon Market Integrity Initiative (VCMI)

pelestarian hutan tropis dan laju permintaan kredit

tengah mengembangkan panduan tambahan tentang cara

pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan tropis

perusahaan dapat mengajukan klaim terkait penggunaan

yang pesat di pasar sukarela, kami sepakat akan perlunya

dan pertanggungjawaban sukarela kredit karbon mereka.7

5

3

6

Tentang FPIC (PRADIATAPA): “persetujuan harus diminta sebelum proyek, rencana, atau tindakan apa pun terjadi (didahulukan), harus diputuskan secara independen (bebas), serta

berbasis informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai yang diberikan dalam cara yang tepat secara budaya (diberi informasi) agar dianggap sebagai hasil atau manfaat yang valid
dari proses pengambilan keputusan bersama.” Rujukan: “Free Prior and Informed Consent. An Indigenous peoples’ right and a good practice for local communities: Manual for Project
Practitioners” Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. 4 COICA mendefinisikan pendekatan REDD+ yurisdiksional yang dirintis masyarakat Pribumi sebagai:
implementasi strategi untuk mengurangi emisi dari penggunaan lahan dan perubahan di tingkat yurisdiksi, dalam hal ini, Wilayah Pribumi. Pendekatan ini didasarkan pada pedoman
Amazon Indigenous REDD+ (RIA, sebuah proposal tersendiri dari COICA yang memprioritaskan manajemen holistik hutan dan Wilayah Pribumi, dan mengakui struktur tata kelolanya), dan
memastikan tidak hanya menghormati hak wilayah dan lahan serta PRADIATAPA untuk Masyarakat Pribumi, tetapi juga partisipasi efektif dari Masyarakat Pribumi di dalam prosesnya, dan
distribusi manfaat yang adil. Secara khusus, pencantuman area dengan tajuk vegetasi tinggi dan deforestasi rendah (HFLD) diupayakan karena sebagian besar Wilayah Pribumi, karena
capaiannya dalam konservasi hutan, merupakan wilayah HFLD. Karena cakupannya terbatas pada subtopik masalah yang diperlukan untuk menjamin integritas kesepakatan pemberian
kredit (misalnya, dengan fokus pada integritas sisi suplai), maka dokumen ini hendaknya tidak ditafsirkan secara luas sebagai dukungan bagi pasar karbon sukarela untuk hutan tropis oleh
semua organisasi perumus.
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LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

AKUNTABILITAS TERHADAP MASYARAKAT
PRIBUMI DAN KOMUNITAS LOKAL

Kami yakin bahwa komitmen dan pembelian yang

Pihak-pihak yang berusaha mengambil tindakan

bagi stabilisasi iklim dan pemberian manfaat sekunder

yang melibatkan hutan tropis harus bertanggung

sejalan dengan rekomendasi kami dan yang melengkapi
dekarbonisasi mendalam akan berkontribusi secara efektif
sosial dan lingkungan yang diperlukan.

jawab kepada MP dan KL yang tinggal di dalam
dan/atau memiliki hak atas hutan tropis tersebut.
Manfaat pelestarian hutan akan dipetik di tingkat lokal,
subnasional, nasional, dan global, sedangkan bebannya
ditanggung tanpa ampun oleh MP dan KL. Menyangkut
pasar karbon sukarela, tindakannya tidak melulu
memastikan semua kredit karbon yang dibeli memenuhi
kriteria konvensional yang ketat untuk tanggung jawab
lingkungan dan sosial (misalnya, “tidak membahayakan”
di semua lokasi geografi). Artinya, menyadari perlunya
partisipasi penuh dan efektif dalam rancangan dan
tata kelola program pemberian kredit karbon hutan dan
pembagian manfaat yang adil bagi MP dan KL. Lihat kotak
yang menyertainya, Masyarakat Pribumi dan Komunitas
Lokal, Kaum Perempuan, dan Komunitas Kurang Terlayani
Lainnya, dan Rekomendasi II.

MENGAMBIL KEPUTUSAN MEMBELI YANG
MEMBENTUK MASA DEPAN
Panduan berikut menjelaskan bahwasanya perusahaan
yang membeli kredit karbon hutan tropis dari pasar
sukarela sebagai bagian dari strategi iklim mereka dapat
mengarahkan dan memanfaatkan permintaan kredit
mereka secara efektif untuk ikut menghentikan dan
membalik proses hilangnya hutan tropis. Implementasi
Panduan ini juga dapat mempercepat pengembangan
saluran kredit kualitas tinggi yang merepresentasikan
hasil di berbagai skala. (Lihat Tabel 1 untuk grafik yang
menjelaskan pergeseran yang diinginkan di lintasan
pasar.)

6

Kedua ketentuan ini mengandung arti bahwa perusahaan mengganti emisi operasional atau rantai nilai yang tersisa dengan jumlah pengurangan dan/atau penghapusan emisi yang setara

yang berasal dari luar rantai nilai perusahaan. 7 Panduan kami tidak secara langsung membahas masalah integrasi sisi-permintaan, seperti klaim yang berkaitan dengan pembelian kredit.
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Panduan Untuk Perusahaan:

Rekomendasi
Konsensus
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LATAR BELAKANG

PANDUAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

KETIKA MEMBELI KREDIT KARBON
HUTAN TROPIS BERKUALITAS TINGGI 8,
PERUSAHAAN HENDAKNYA:

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

RISIKO REPUTASI DAN UJI TUNTAS YANG
DIPERLUKAN UNTUK MEMITIGASINYA
Banyak perusahaan menyimpulkan bahwa mereka

I. COBA GUNAKAN KREDIT KARBON HUTAN TROPIS

tidak lagi sanggup menghadapi risiko materi atau

DI DALAM STRATEGI MITIGASI RANTAI DI LUAR NILAI

reputasi yang terkait dengan hilangnya hutan.

MEREKA UNTUK MENGGENCARKAN TARGET AMBISIUS

Beberapa di antaranya melangkah melampaui

DEKARBONISASI BERBASIS SAINS.

komitmen dengan menghapus deforestasi dari rantai
suplai dengan mendukung implementasi tindakan

Manfaat terbesar dari penggunaan kredit karbon akan

dan inisiatif di negara tuan rumah guna mengatasi

dipetik ketika kredit menjadi objek transaksi sebagai

pendorong deforestasi dan degradasi, seperti

bagian dari strategi mitigasi rantai di luar nilai perusahaan

dengan menyediakan investasi di muka dalam

dan mencerminkan tingkat dampak mitigasi iklim yang

aktivitas dan kapasitas teknis yang selaras.

10

tinggi untuk aktivitas yang ditempuh, sambil tetap
mendukung manfaat sekunder ekonomi, sosial, dan

Terdapat juga risiko reputasi yang berkaitan

lingkungan yang positif.

dengan pembelian kredit karbon hutan tropis

xx, xxi

berkualitas rendah. Meskipun perusahaan harus
Untuk memberikan transparansi dan memastikan bahwa

mempertimbangkan pembelian kredit sesuai uraian

kredit karbon yang menjadi objek transaksi melengkapi,

dalam Panduan ini, pembeli tetap harus mengetahui

bukannya mengganti, dekarbonisasi perusahaan, maka

kelemahan umum yang ada dalam standar saat

perusahaan harus berkomitmen secara publik pada target

ini dan risiko reputasi kaitannya yang mungkin

berbasis sains yang disahkan oleh Science-Based Targets

timbul akibat pembelian kredit tanpa uji tuntas

Initiative (SBTi) atau yang sejenis , dan hierarki mitigasi

yang memadai. Kelemahan kritis dalam standar

harus menjadi rambu-rambu prioritas tindakan mereka.

meliputi pengakuan atas hak MP dan KL serta

9

Perusahaan yang mementingkan isu deforestasi dalam

upaya memastikan dampak yang bermanfaat bagi,

rantai suplai juga harus aktif mengimplementasikan target

pembagian manfaat kepada, dan partisipasi penuh

deforestasi nol sejalan dengan Accountability Framework

serta efektif dari MP dan KL. Karena standar itu

initiative (AFi) dan tahun dasar 2020 atau sebelumnya.

berkembang dan teknologi pemantauan meningkat

xxii

agar bisa menjawab persoalan relevan dengan
lebih baik, maka beban pelaksanaan uji tuntas
tambahan akan berkurang bagi perusahaan dan para
penasihatnya.

8

Semua kredit karbon di semua sektor harus menjamin kualitas tinggi dan integrasi lingkungan. Meskipun fokus dokumen dan rekomendasi ini tertuju pada kredit karbon hutan tropis,

kebanyakan rekomendasi tersebut tidak melulu berkaitan dengan hutan sehingga sebaiknya diterapkan pada kredit yang dihasilkan di semua sektor. 9 Sesuai dengan sains terbaik yang
tersedia, Perjanjian Paris, dan Sasaran Perkembangan Berkelanjutan, Perusahaan harus melakukan transisi menuju nol bersih sejalan dengan jalur-jalur mitigasi yang konsisten dengan
pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C dengan simpangan kecil atau nol. Rujukan: “Foundations for Science-Based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector, Principle 2.”
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf

10

Lihat misalnya, Landscape Scale Action for Forests, People and Sustainable Production: Panduan

Praktis Bagi Perusahaan http://forestsolutions.panda.org/uploads/default/report/JA-Practical-Guide.pdf
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II. MEMASTIKAN PEMENUHAN KOMPONEN UTAMA

LAMPIRAN B

•

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

MP, KL, kaum perempuan, dan komunitas kurang

INTEGRITAS SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA

terlayani lainnya, jika relevan, harus berfungsi

KREDIT YANG DIBELI.

sebagai mitra dan pemegang hak atau pemangku

A. Perusahaan harus memastikan kredit yang mereka
beli memenuhi kriteria berikut, di samping juga
mematuhi Cancun Safeguards (Skema Perlindungan
Cancun).

11

kepentingan—bukan semata-mata penerima
manfaat—dengan pendekatan yang murni kolaboratif
dan antarbudaya yang menjunjung tinggi beragam
praktik budaya dan memastikan partisipasi yang
penuh dan efektif secara adil tanpa pandang bulu
di sepanjang proses, dari proposal awal hingga

Penghormatan atas hak

implementasi, dan dengan penekanan khusus pada

•

distribusi manfaat yang adil.

Hak-hak MP dan KL kaum perempuan, dan komunitas
kurang terlayani lainnya harus dihormati sepenuhnya,
meliputi hak penggunaan yang bebas dan hak
properti atas lahan, wilayah, perairan, dan sumber
daya menurut penggunaan adat yang bersifat turuntemurun dan pengetahuan tradisional.

Partisipasi penuh dan efektif
•

Intervensi harus memastikan PRADIATAPA untuk MP
dan KL serta akses yang adil terhadap informasi,
meliputi penjelasan lengkap tentang lingkup proposal,
dengan cara yang transparan dan terjangkau secara
teknis serta tepat secara budaya.

11

“Perlindungan REDD + juga dikenal sebagai Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun) yang bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif REDD + mampu menjawab isu-isu sensitif

secara memadai. Tujuh Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun) menyatakan bahwa inisiatif REDD + harus menggencarkan dan mendukung:
•

Bahwa tindakan harus melengkapi atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional dan konvensi serta perjanjian internasional yang relevan;

•

Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional;

•

Penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan hak-hak masyarakat pribumi dan anggota komunitas lokal dengan mempertimbangkan kewajiban internasional, konteks dan undangundang nasional yang relevan, serta menyatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencantumkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak
Masyarakat Pribumi;

•

Partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, khususnya masyarakat pribumi dan komunitas lokal;

•

Bahwa tindakan harus konsisten dengan pelestarian hutan alami dan keanekaragaman hayati, dengan memastikan bahwa tindakan yang disebut dalam pasal 70 Keputusan 1/CP.16
tidak digunakan untuk mengubah hutan alami, tetapi justru digunakan untuk mendorong perlindungan dan pelestarian hutan alami dan layanan ekosistemnya, serta meningkatkan
manfaat sosial dan lingkungan yang lainnya;

•

Tindakan untuk mengatasi risiko pembalikan; dan

•

Tindakan untuk mengurangi pemindahan emisi.

Lihat “Monitoring & Evaluation: REDD+ Safeguards,” The Amazon Fund (http://www.amazonfund.gov.br/en/monitoring-evaluation/REDD-safeguards/). Lihat juga UNFCCC’s REDD+
Safeguards (https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html)
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GLOSARIUM

Pengembangan kapasitas, dukungan teknis, dan sumber daya logistik
harus disediakan untuk MP, KL, kaum perempuan, dan komunitas
kurang terlayani lainnya (atau untuk organisasi yang mewakili
dan melayani mereka) untuk mendorong partisipasi penuh dan
efektif mereka secara adil tanpa pandang bulu dalam mendukung
dan memantapkan proposal REDD+ dan mengajukan tindakan
penyelamatan iklim yang dirintis oleh MP dan KL (misalnya, RIA – lihat
catatan kaki 4).

Penghormatan terhadap sistem, pengetahuan, dan tradisi setempat
•

Protokol konsultasi lokal harus dihormati.

•

Pemerintah dan para pelaku non-negara perlu memberikan
pertimbangan yang semestinya atas pendekatan yang diusulkan dan
dirintis oleh MP dan KL terhadap pelestarian hutan dan pengurangan
deforestasi dan degradasi (misalnya, RIA – lihat catatan kaki 8).

•

Sistem manajemen dan struktur organisasi MP dan KL juga harus
dihormati sepenuhnya.

•

Pertanyaan seputar metodologi pengukuran yang diajukan oleh MP
dan KL berdasarkan pengalaman mereka harus diperhatikan sungguhsungguh.

Pembagian manfaat yang adil
•

Distribusi manfaat dan pendapatan yang jujur, transparan, dan adil
yang dikembangkan dengan berkonsultasi kepada para pemilik hak
yang relevan dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan,
termasuk mengakui dan memberikan peran utama kepada MP, KL,
kaum perempuan, dan komunitas kurang terlayani lainnya dalam
pelestarian hutan.

•

Jika memungkinkan, distribusi manfaat harus diberikan langsung
kepada MP, KL, kaum perempuan, dan komunitas kurang terlayani
lainnya yang melindungi hutan, bukan melalui perantara pihak ketiga
yang membutuhkan biaya administrasi. Akan tetapi, jika perantara
memang diperlukan karena kurangnya kapasitas dalam menerima dana
secara langsung – atau sebagian pendapatan dari proyek diperlukan
untuk membiayai pengembangan kapasitas dan/atau menyediakan
dukungan teknis – maka peran dan biaya terkait dari jasa perantara
harus transparan dan disetujui oleh semua pihak terlebih dahulu.

•

Dana yang diterima langsung oleh MP dan dana yang dikelola oleh
pihak-pihak lain (misalnya, badan pemerintah) untuk mendukung MP
harus diinvestasikan berdasarkan proposal MP dan melewati perangkat
manajemen wilayah mereka, meliputi aktivitas kesiapsiagaan di hutan,
perekonomian setempat, tata kelola, dan pemulihan pengetahuan
leluhur, sekadar menyebut beberapa contoh.

Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022
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Integritas lingkungan
Pemberian kredit harus didasarkan pada:
•

Kepatuhan yang diverifikasi secara independen dengan persyaratan
untuk garis dasar berbasis bukti yang kokoh untuk memastikan
penambahan;

•

Persyaratan potongan (yaitu, “diskon”) yang didasarkan pada risiko
nonpermanens dan kebocoran yang diperkirakan secara konservatif;

•

Peningkatan Berkelanjutan atas data spesifik dan pengurangan
ketidakpastian keseluruhan dari waktu ke waktu yang ditentukan
melalui penggunaan ilmu pengetahuan mutakhir/terbaik yang ada;

•

Kesesuaian dengan program yurisdiksional dan kerangka akuntansi
jika dikembangkan (lihat juga Rekomendasi IV);

•

Penghindaran perhitungan ganda;

•

Aktivitas yang menghindari dampak negatif lingkungan atau sosial,
yang menghasilkan manfaat pembangunan berkelanjutan di luar
mengurangi emisi GRK;

•

Aktivitas yang ikut menyumbang peningkatan keanekaragaman hayati;
dan

•

Aktivitas yang meningkatkan adaptasi dan ketangguhan.

A.
B. Perusahaan harus melakukan uji tuntas tambahan untuk
memastikan kualitas hingga kriteria tersebut di atas benar-benar
diintegrasikan sepenuhnya dan secara ketat ke dalam standar
kualitas untuk kredit karbon dan juga kebijakan serta protokol
yang relevan. Uji tuntas tambahan ini perlu dilakukan selama masa
transisi pada saat proses penetapan standar sedang mengetatkan
persyaratan, pemerintah memberlakukan akuntansi dan infrastruktur
lainnya, dan inisiatif lain di ruang pasar karbon sukarela tengah
mengembangkan dan memutakhirkan panduan tentang tata kelola
sistem-sistem tersebut (misalnya, untuk memastikan bahwa garis
dasar skala proyek sudah kukuh dan bahwa perjanjian pembagian
manfaat skala yurisdiksional sudah adil; lihat Lampiran C terkait
bidang-bidang yang disarankan untuk uji tuntas).
B.
C. Perusahaan harus menyokong agar organisasi penyusun standar
kredit karbon hutan mengembangkan standar yang cukup ketat dan
lengkap, yang konsisten dengan ilmu pengetahuan mutakhir dan
terbaik yang ada untuk memastikan manfaat iklim secara penuh,
serta protokol verifikasi yang cukup kuat untuk memantapkan
pembeli agar mengandalkan sertifikasi berdasarkan standarstandar tersebut tanpa harus melakukan uji tuntas tambahan yang
signifikan. Penguatan semacam itu akan mendorong perusahaan
untuk membeli kredit REDD+ (yang selanjutnya disebut kredit skala
Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022
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A. yurisdiksional) yang berkualitas tinggi dan berskala

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

A. Perusahaan harus mendukung pembentukan

yurisdiksional (termasuk yang sepenuhnya diwadahi)

aturan, sistem administrasi, dan infrastruktur

sesuai ketersediaannya. Wajar jika perusahaan

yang diperlukan oleh pemerintah nasional untuk

tidak dapat diharapkan akan melakukan uji tuntas

mengimplementasikan Pasal 6 persyaratan

independen yang luas dan berkelanjutan terhadap

transparansi dan akuntansi dari Perjanjian Paris

integritas sosial dan lingkungan dari kredit karbon

karena hal tersebut berlaku untuk kredit karbon.

hutan yang dibelinya. Organisasi penyusun standar
dan sertifikasi sebaiknya mendorong perusahaan

B. Perusahaan harus melaporkan penggunaan kredit

agar berpartisipasi secara efisien di pasar melalui

karbon mereka, yang menyebutkan negara tuan

standar dan proses validasi yang komprehensif,

rumah dari aktivitas pemberian kredit karbon hutan,

ketat, dan transparan. Perusahaan didorong untuk

tahun, proyek atau program, badan penetapan

mengimbau organisasi penyusun standar agar

standar, dan ada tidaknya keterkaitan kredit

mengembangkan dan meningkatkan standar yang

tersebut dengan penyesuaian yang bersangkutan.

mencapai integritas sosial dan lingkungan yang tinggi
melalui penyelarasan semua pemberian kredit dengan

C. Jika aktivitas pemberian kredit karbon hutan

program REDD+ yurisdiksional (yang selanjutnya

hendak dimasukkan ke dalam NDC negara tuan

disebut program yurisdiksional) dan sesuai

rumah, perusahaan harus menyampaikan kepada

perkembangan program-program tersebut.

publik bahwa pengurangan atau penghapusan yang
mendasarinya juga akan menyumbang NDC negara

Pada tahap kedua, organisasi-organisasi perumus akan

tuan rumah.

mengkaji berbagai tindakan yang dapat diambil oleh
standar dan perusahaan untuk memastikan kriteria
tersebut dapat dipraktikkan.

D. Tidak adanya panduan klaim mitigasi iklim yang
komprehensif dari badan-badan hukum seperti
VCMI dan menyadari adanya perdebatan sengit

III. MENYELARASKAN PELAPORAN PERUSAHAAN

seputar potensi risiko yang berkaitan dengan

TENTANG PEMBELIAN KREDIT KARBON HUTAN DENGAN

klaim ganda antara target pengurangan emisi oleh

PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTANSI

perusahaan dan oleh pemerintah nasional, kami

PERJANJIAN PARIS SERTA DENGAN PENINGKATAN DAN

sarankan agar perusahaan mencermati adanya

PENCAPAIAN KONTRIBUSI TINGKAT NASIONAL (NDC).

ketidakpastian seputar klaim yang mereka ajukan
dengan berusaha semaksimal mungkin bersikap
transparan, jujur, dan apa adanya dalam pelaporan
dan komunikasi mereka.

IV. DENGAN SIGAP MENGGESER PERMINTAAN
MENUJU KE KREDIT DARI PROGRAM-PROGRAM SKALA
YURISDIKSIONAL (TERMASUK PROYEK-PROYEK YANG
SEPENUHNYA DIWADAHI).
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Catatan Untuk Pembaca: Untuk latar belakang tambahan, lihat kotak

undang, regulasi, dan akuntansi, serta dapat mendesak

teks, “Mengapa transisi cepat menuju programa skala yurisdiksional

pendukung proyek untuk mempercepat kemajuan dalam

dan proyek-proyek yang sepenuhnya diwadahi itu diperlukan?” dan “Apa

perjanjian pemberian wadah. Komitmen pembelian

yang dimaksud dengan ‘pemberian kredit skala yurisdiksional’ dan ‘kredit

berjangka sangat dianjurkan di tempat-tempat yang sudah

proyek yang sepenuhnya diwadahi’?” serta Lampiran B.

menjadi atau diharapkan menjadi tempat pendaftaran atau
validasi program yurisdiksional oleh standar yang diakui

A. Perusahaan harus cepat-cepat menyempurnakan
portofolio pembelian kredit mereka dengan

secara internasional dan pemberian kredit dalam jangka
pendek.

mencantumkan pangsa kredit yang terus meningkat
dari program-program skala yurisdiksional

A.
C. Perusahaan harus mendorong pengembang proyek

(termasuk berbagai proyek yang sepenuhnya

dan proyek yang sudah ada untuk mengambil

diwadahi). Lampiran C memberikan panduan

semua kemungkinan langkah untuk menggiatkan

untuk perusahaan menyangkut pembelian kredit

pembentukan pemberian kredit skala yurisdiksional

karbon hutan seiring dengan pematangan program

berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi

yurisdiksional di berbagai yurisdiksi. Evolusi

kaitannya, dan lantas mewadahinya. Program

portofolio kredit karbon hutan yang mewakili arah

yurisdiksional dengan integritas lingkungan dan

yang direkomendasikan dari keseluruhan pasar

sosial yang tinggi memberikan kesempatan untuk

digambarkan di Gambar 1.

mulai menggeser suplai kredit karbon ke skala
transformatif yang dicita-citakan oleh Perjanjian

B. Perusahaan harus mempercepat transisi ke

Paris. Akan tetapi, di lokasi-lokasi yang kecil sekali

pemberian kredit skala yurisdiksional dengan

mendapatkan dukungan pemerintah saat ini dan/atau

memberi sinyal permintaan melalui komitmen dan

pemerintah kesulitan mengimplementasikan secara

perjanjian pembelian berjangka. Untuk memberi

efektif pemberian kredit skala yurisdiksional yang adil,

sinyal permintaan saat ini atas kredit akan datang

maka pembelian kredit skala proyek berkualitas tinggi

yang berkaitan dengan program dan intervensi

oleh perusahaan yang bersifat selektif dan berjangka

yang dapat memberikan hasil berkualitas tinggi

pendek akan dapat memberikan dukungan sementara

sekaligus meningkatkan skala dampak dengan cepat,

terhadap kebutuhan dan kesempatan pelestarian

perusahaan harus melakukan diferensiasi di antara

hutan yang penting asalkan tidak mengendurkan

kredit-kredit karbon hutan saat ini dan prospeknya ke

tindakan skala yurisdiksional dan/atau pemberian

depan

12

yang tersedia di pasar sukarela. Kredit jangka

kredit terkait.

pendek hingga skala yurisdiksional (termasuk yang
sepenuhnya diwadahi) itu tersedia luas, komitmen

Pada tahap kedua, organisasi perumus akan menerbitkan

perusahaan terhadap pembelian berjangka atas

panduan lebih terperinci menyangkut tonggak kemajuan

kredit tersebut dapat ikut mendorong percepatan

yurisdiksional, pemberian wadah, dan persyaratan uji

dan peningkatan suplai kredit-kredit tersebut.

tuntas tambahan.

Sinyal permintaan ini dapat memberikan kepastian
dan dorongan yang dibutuhkan pemerintah untuk
mencurahkan upaya penguatan sistem undang-

12

Kredit yang prospeknya akan tersedia berarti kredit yang diperkirakan akan tersedia pada masa datang, tetapi saat ini belum tersedia. Prospektif tidak sinonim dengan kredit “ex-ante”

(yaitu, kredit yang dihasilkan sebelum terjadinya pengurangan). Organisasi perumus tidak mendukung pemberian kredit ex-ante.
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MENGAPA TRANSISI CEPAT MENUJU KE PEMBERIAN

potensi untuk memperluas manfaat ke masyarakat

KREDIT SKALA YURISDIKSIONAL ITU DIPERLUKAN?

yang lebih luas, termasuk konservasi stok karbon.

Organisasi kami percaya bahwa pengurangan dan

Kami menduga bahwa kredit skala yurisdiksional

penghapusan emisi berbasis hutan dapat dilakukan

akan semakin mudah dibeli secara luas di pasar

dengan cara paling efisien dan efektif lewat

karbon sukarela dalam beberapa tahun ke depan

pendekatan pemberian kredit skala yurisdiksional

dan sejumlah kredit sudah tersedia untuk dibeli dan

(termasuk program yurisdiksional dan juga proyek-

yang lainnya tersedia melalui kontrak pembelian

proyek yang sepenuhnya diwadahi), tetapi harus

di muka.

diadakan secara urgen agar bisa berhasil. Peralihan

kredit skala yurisdiksional yang berhasil akan

dari pemberian kredit skala proyek menuju pemberian

menuntut pemerintah agar memperkuat infrastruktur

kredit dan akuntansi emisi skala yurisdiksional perlu

institusional yang diperlukan, seperti kerangka

dilakukan agar bisa meningkatkan skala inisiatif

hukum, regulasi, dan akuntansi. Permintaan

mitigasi iklim hutan tropis ke tingkat yang diperlukan

perusahaan akan kredit skala yurisdiksional

untuk mencapai target pembatasan pemanasan global

dapat berperan penting dalam mempercepat

hingga 1,5 derajat C.

perkembangan-perkembangan ini.

Pemberian kredit skala yurisdiksional sudah konsisten

Upaya-upaya skala proyek akan terus berperan

dengan pendekatan nasional terhadap pemantauan

penting dalam menghasilkan pengurangan dan

hutan, garis dasar (titik acuan tetap), strategi, dan

penghapusan emisi. Namun, seiring peningkatan

perlindungan dalam Kerangka Kerja Warsawa untuk

permintaan akan pemberian kredit skala

REDD+

13,xxiii

yang dirundingkan di bawah Kerangka

14, xxv

Dalam banyak kasus, pemberian

yurisdiksional, kami berharap agar pemberian kredit

Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan

skala proyek akan selaras dengan pemberian kredit

Iklim (UNFCCC) dan dituangkan ke dalam Perjanjian

skala yurisdiksional. Program skala yurisdiksional

Paris. Alasan penting pengembangan kerangka kerja

berpotensi menghasilkan mitigasi yang jauh lebih

untuk REDD+ dengan akuntansi untuk pengurangan

besar dalam jangka menengah.

dan penghapusan pada skala nasional ini berlaku
untuk semua pemberian kredit skala yurisdiksional:

Pada tahap kedua, organisasi perumus secara

yaitu, mengatasi isu-isu integritas lingkungan

khusus akan membahas hubungan antara wilayah

seperti kebocoran, penambahan (additionality), dan

Pribumi dan komunitas lokal dengan pemberian

nonpermanensi; melestarikan keanekaragaman hayati;

kredit skala yurisdiksional, termasuk pendekatan

dan melahirkan pendorong bagi perubahan kebijakan

pemberian kredit untuk area Hutan Tinggi,

dan implementasi skala besar.

Deforestasi Rendah (HFLD), yang kebanyakan

xxiv

berada di wilayah tradisional MP.
Selain itu, program yurisdiksional yang memastikan

13

penyertaan wilayah Pribumi dengan partisipasi

Lihat Lampiran B untuk latar belakang dan uraian

penuh dan efektif dari MP, KL, kaum perempuan, dan

tambahan tentang alasan dan jalur transisi menuju

komunitas kurang terlayani sebagai mitra memiliki

pemberian kredit skala yurisdiksional.

Perundingan di dalam konteks UNFCCC menuju kerangka kerja internasional untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD+) diluncurkan di Bali pada 2007.

Keputusan utama berhasil dicapai pada perundingan selanjutnya di Cancun (tentang skema perlindungan) dan Warsawa (tentang kerangka kerja secara keseluruhan), dan kerangka kerja
ini dikukuhkan di bawah Pasal 5 Perjanjian Paris.14 Sejumlah kredit skala yurisdiksi telah tersedia untuk dibeli melalui Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan; yang lainnya tersedia
untuk kontrak pembelian di muka melalui Koalisi LEAF.
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Gambar 1.

ARAH PASAR YANG DIINGINKAN
DLM JANGKA PENDEK, PERUSAHAAN HARUS:

• Memprioritaskan pembelian kredit untuk pengurangan emisi di
atas penghapusan di mana deforestasi masih berlanjut
• Menggunakan perjanjian pembelian di awal untuk menyesuaikan
pasokan kredit skala yurisdiksional
• Untuk kredit skala proyek, prioritaskan proyek berdasarkan
Lampiran C (dibedakan oleh karakteristik berdasarkan hukum
sebagai asal kredit)
• Menyertakan kredit dari area deforestasi rendah hutan tinggi
(HFLD) serta negara kurang maju (LDC) di mana manfaat social /
lingkungan dan integritasnya tinggi sebagai bagian dari
pendekatan portofolio yang terdiversifikasi

DARI WAKTU KE WAKTU, PERUSAHAAN HARUS:

• Terus memprioritaskan pembelian kredit untuk pengurangan
emisi dibandingkan kredit untuk penghapusan) kecuali di
yurisdiksi di mana deforestasi dan degradasi menurun
• Meningkatkan pembelian kredit skala yurisdiksional jika telah
tersedia
• Terus menyertakan kredit dari area deforestasi rendah hutan
tinggi (HFLD) serta negara kurang maju (LDC), di mana
manfaat sosial / lingkungan dan integritasnya tinggi sebagai
bagian dari pendekatan portofolio terdiversifikasi

Volume Permintaan (termasuk pembelian berjangka, tidak sesuai skala)

2022

2030

PERMINTAAN KORPORAT MEMPERLUAS PASAR DENGAN PERGESERAN KE KREDIT
YURISDIKSIONAL BERKUALITAS TINGGI/SEPENUHNYA DIWADAHI

Kredit yang disertifikasi secara independen
skala yurisdiksional berkualitas tinggi dan yang
sepenuhnya diwadahi – yang membutuhkan
dorongan permintaan jangka pendek yang kuat
melalui perjanjian pembelian di awal

Kredit sk
al
memenuh a proyek berkualit
as
i tonggak
pencapai tinggi dari proyek
wadah pe
an menuj
nuh
u pemberi yang
an

Kredit skala proyek berkualitas tinggi di mana program yurisdiksional belum ada atau belum dikembangkan, tetapi menawarkan
manfaat sosial/lingkungan , misalnya manfaat bagi masyarakat pribumi dan/atau keragaman hayati
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APA YANG DIMAKSUD DENGAN “PEMBERIAN KREDIT SKALA YURISDIKSIONAL” DAN “KREDIT PROYEK YANG
SEPENUHNYA DIWADAHI”?
Pemberian kredit REDD+ skala yurisdiksional (pemberian kredit skala yurisdiksional) didasarkan pada
perbandingan dengan tingkat rujukan emisi/penghapusan yang dihitung untuk area akuntansi yang ditetapkan
pada skala seluruh negara atau satuan politik/administratif subnasional yang besar. Standar pemberian kredit
skala yurisdiksional saat ini menetapkan yurisdiksi dalam berbagai cara.

15

Untuk program yurisdiksional, kami

percaya bahwa integritas sosial dan lingkungan bisa direalisasikan dengan lebih baik menggunakan standar yang
menetapkan ambang batas area hutan minimum untuk pemberian kredit subnasional, dikaitkan dengan satuan
politik/administratif dengan otoritas pengambilan keputusan yang besar atas penggunaan lahan hutan, dan
secara tersurat menyinggung peran wilayah Pribumi.
Kredit proyek yang sepenuhnya diwadahi mengacu pada kredit dari proyek yang berada dalam lingkup
program skala yurisdiksional yang didaftar dengan dan diverifikasi oleh standar akreditasi yang diakui secara
internasional dan yang telah mengintegrasikan akuntansi untuk emisi/penghapusan ditingkat yurisdiksional .
Proyek-proyek yang sepenuhnya diwadahi akan berupa proyek yang memenuhi kriteria berikut ini:
1.

Intervensi skala proyek selaras dengan strategi dan pengukuran yang diprioritaskan oleh program
yurisdiksional, dan pengurangan serta penghapusan emisi skala proyek diperhitungkan dalam akuntansi dan
pelaporan yurisdiksional.

2.

Manfaat dari pemberian kredit lantas dialokasikan kepada pemangku kepentingan dan pemilik hak secara
adil dan transparan. Alokasi tersebut dapat memanfaatkan berbagai kemungkinan pendekatan, termasuk,
tetapi tidak terbatas pada, pendekatan yang didasarkan pada kinerja yang berkaitan dengan garis dasar
yang dialokasikan secara yurisdiksional.

3.

Semua aspek dari program yurisdiksional, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan serta kepatuhan
pada perlindungan untuk memastikan pembagian manfaat secara adil, diverifikasi secara independen dan
berlangsung rutin.

Pada tahap kedua, organisasi perumus berkomitmen memberikan panduan lebih terperinci menyangkut cara pembeli
korporat dalam memilah kredit skala proyek agar konsisten dengan transisi yang dikehendaki menuju keselarasan
dengan program yurisdiksional.

15

Standar ART-TREES 2.0 mensyaratkan yurisdiksi memiliki lingkup nasional selambat-lambatnya pada 2030 dan, sebelum itu, boleh berlingkup nasional atau sekurang-kurangnya satu

tingkat di bawah pemerintah federal (misalnya, negara bagian atau provinsi). Terdapat persyaratan ukuran minimum tambahan untuk yurisdiksi subnasional, yaitu tidak kurang dari 2,5
juta hektare area hutan. Ambang batas ukuran minimum untuk area pemberian kredit bisa dicapai melalui agregasi yurisdiksi subnasional dan/atau wilayah pribumi. California Tropical
Forest Standard (TFS) mengizinkan yurisdiksi nasional ataupun subnasional “biasanya mengambil bentuk atau berupa negara bagian atau provinsi,” tanpa persyaratan ukuran. Standar VCS
Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) mensyaratkan yurisdiksi berupa satuan nasional atau administratif tidak lebih dari dua tingkat di bawah pemerintah nasional (misalnya, kota praja
di Brasil), tanpa persyaratan ukuran. Kerangka Kerja Metodologis FCPF mengizinkan yurisdiksi berupa pemerintah nasional atau area akuntansi subnasional “berskala signifikan,” meliputi
sembarang yurisdiksi politik dan area lainnya (misalnya, area ekologis) yang ditunjuk oleh pemerintah nasional.
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V. MEMPRIORITASKAN PEMBELIAN KREDIT DARI PROGRAM DAN PROYEK YANG MENGURANGI ANCAMAN
TERHADAP HUTAN TROPIS YANG MASIH ADA.
Di tingkat global, pengurangan emisi akibat lenyapnya hutan yang masih ada merupakan prioritas urgen jangka
pendek. Penghindaran konversi dan degradasi hutan tropis menghambat terlepasnya karbon dalam jumlah besar ke
atmosfer dan mempertahankan kemampuan atmosfer itu sendiri untuk terus memerangkap karbon. Meskipun upaya
restorasi yang sungguh-sungguh akan membuahkan penghapusan yang akan datang, aktivitas semacam ini kurang
efektif daripada pelestarian hutan dengan menurunkan konsentrasi GRK atmosfer dalam jangka pendek hingga
menengah

16, xxvi

dan kemungkinan tidak akan sepenuhnya memulihkan warisan keanekaragaman hayati dari hutan-

hutan yang masih ada. Di beberapa lokasi tertentu, pembelian kredit penghapusan mungkin tepat dalam jangka
pendek, dengan potensi peran yang besar untuk penghapusan pada masa datang karena portofolio perusahaan terus
berkembang dari waktu ke waktu dalam menyikapi kondisi hutan yang berubah.
A. Di tempat-tempat yang masih mengalami deforestasi, perusahaan harus memprioritaskan pembelian kredit
pengurangan emisi berkualitas tinggi di atas kredit penghapusan (misalnya yang dihasilkan melalui upaya
menanam pohon dalam bentuk reboisasi dan penghijauan). Perusahaan bisa memprioritaskan pembelian kredit
yang menggiatkan upaya-upaya restorasi di wilayah-wilayah yang emisi dari deforestasi dan degradasinya juga
mengalami penurunan dalam konteks program yurisdiksional atau perencanaan pemanfaatan lahan terpadu.
B. Perusahaan harus mempertimbangkan pencantuman kredit yang dikeluarkan secara konservatif dari yurisdiksi
(HFLD) (banyak yang mencakup wilayah Pribumi) ke dalam portofolio mereka. Pembelian semacam ini dapat
menjadi insentif jangka pendek untuk menjaga hutan-hutan yang masih utuh

17

dan mendukung pengakuan atas

keberhasilan MP dan KL dalam melestarikan hutan.
Pada tahap kerja kita berikutnya, organisasi perumus akan menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan yurisdiksi HFLD,
termasuk penambahan (additionality). COICA juga berencana mengembangkan panduan teknis yang disebut REDD+
Yurisdiksional yang dirintis masyarakat pribumi untuk mempertimbangkan zona HFLD di wilayah Pribumi di kawasan
Amazon pada pekerjaan yang akan datang.

16

Upaya mencegah lenyapnya satu hektare hutan tropis yang sudah dewasa mampu menghindarkan emisi sekitar 100 ton CO2e, sedangkan reboisasi di wilayah tropis rata-rata hanya

memerangkap 3 ton CO2e per hektare (Koch, Brierley, dan Lewis, 2021; IPCC 2018). Prioritas kredit pengurangan emisi berkualitas tinggi sangat penting karena aktivitas restorasi tidak
akan mampu mengganti lenyapnya karbon akibat kerusakan ekosistem stok karbon alami yang tinggi dalam skala waktu yang terjangkau (Goldstein dkk. 2020; Cook-Patton dkk. 2021).
Manfaat iklim global dari perlindungan hutan makin nyata dan mantap oleh manfaat stabilisasi iklim lokal (Lawrence dkk. 2022), konservasi keanekaragaman hayati (Nunez dkk. 2020),
dan perlindungan hak serta mata pencaharian MP dan KL (Infield dkk. 2018) yang tidak bisa diganti dengan upaya restorasi dalam jangka pendek.

17

Bentangan ekosistem alam yang luas

tak bertepi di dalam rentang zona hutan saat ini, yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia yang signifikan dan cukup luas sehingga semua keanekaragaman hayati pribumi,
termasuk populasi bermacam-macam spesies yang layak hidup, dapat dipertahankan.
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MENATAP KE DEPAN:
Organisasi kami akan terus bekerja sama dalam menyusun

Kami mengakui dan menjunjung tinggi kiprah berbagai

panduan tambahan menyangkut pembelian kredit karbon

inisiatif dan platform lain yang berusaha meningkatkan

hutan tropis berkualitas tinggi oleh perusahaan, yang

integritas pasar karbon sukarela, yang diikuti oleh

rencananya akan rampung pada akhir 2022. Kami akan:

kebanyakan organisasi kami, termasuk Integrity Council
for Voluntary Carbon Markets (IC-VCM), Natural Climate

•

•

•

Menjabarkan berbagai tindakan yang dapat diambil

Solutions Alliance (NCSA), Science Based Targets

oleh perusahaan untuk memastikan kriteria kualitas

Initiative (SBTi), Voluntary Carbon Markets Integrity

sosial dan lingkungan beserta partisipasi penuh dan

initiative (VCMI), dan Carbon Credit Quality Initiative

efektif dari MP, KL, kaum perempuan, dan komunitas

(CCQI). Inisiatif di atas dan inisiatif lainnya berupaya

kurang terlayani di sepanjang proses, sebagaimana

memberikan panduan tentang isu kualitas kredit karbon

tertuang dalam Rekomendasi II bisa ditindaklanjuti;

sisi permintaan, seperti klaim, dan panduan tentang

Menjabarkan bahwa pembeli dari pihak perusahaan

kualitas kredit untuk kredit di luar sektor hutan. Kami

dapat mendorong dan/atau menyaring kredit

berniat mengadakan kolaborasi dengan inisiatif di atas

skala proyek agar konsisten dengan transisi yang

untuk mendukung pengembangan kerangka kerja yang

dikehendaki menuju penyelarasan dengan program

konsisten, koheren, inklusif, adil, dan efisien untuk tata

yurisdiksional;

kelola pasar karbon sukarela. Kami tidak berniat membuat

Secara spesifik membahas hubungan antara wilayah

badan hukum baru; justru kami berusaha aktif mendukung

Pribumi dan pemberian kredit skala yurisdiksional,

penerapan Panduan ini oleh inisiatif dan platform yang lain

termasuk melalui pertimbangan pendekatan

tersebut.

pemberian kredit untuk area HFLD, yang kebanyakan
•

berada di wilayah tradisional MP dan KL; serta

Kami mendorong perusahaan untuk terus mengikuti

Menjabarkan panduan tentang portofolio

panduan baru dari berbagai inisiatif di atas dan inisiatif

pembelian kredit karbon dari perusahaan, termasuk

serta sumber referensi lain yang memandu tindakan

pertimbangan peran penghapusan kredit dan kredit

penting perusahaan terhadap perubahan iklim, selain

dari yurisdiksi HFLD.

pembelian kredit.
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Lampiran A:
Pengembangan
Panduan
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PANDUAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

Panduan ini merupakan buah dari proses kolaborasi satu
tahun penuh yang difasilitasi oleh Meridian Institute untuk
mengembangkan panduan bagi perusahaan yang berminat
membeli kredit karbon hutan tropis. Setelah beberapa
bulan melakukan pertimbangan dan bertukar berbagai
pengalaman dan perspektif di antara delapan organisasi
perumus, kami mengeluarkan Pernyataan Konsensus Draf
tentang Kredit Karbon Hutan Tropis Kualitas Tinggi pada
November 2021.
Proses konsultasi kami melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dari seluruh dunia dari 1 Desember 2021
hingga 15 Februari 2022

18

. Kami sangat berterima

kasih atas partisipasi dan masukan mereka. Hasilnya,
pandangan kami menjadi matang dan mantap. Proses
konsultasi ini juga mengidentifikasi bidang-bidang yang
memerlukan panduan lebih terperinci. Para penulis
dokumen ini terus bekerja sama menjawab sebagian isu
kompleks ini pada tahap kedua, seperti yang tercantum di
dalamnya.
Panduan ini mencerminkan kesepakatan, pandangan,
dan rekomendasi umum dari delapan organisasi
perumus yang terlibat dalam proses ini sejak awal.
Kami terus mengupayakan keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan ini sambil tetap bekerja sama
untuk memastikan agar kredit karbon hutan sukarela
memberikan manfaat yang diperlukan dan dikehendaki
terhadap iklim, Masyarakat Pribumi, Komunitas Lokal, dan
ekosistem hutan.

18

Proses konsultasi dimulai pada 1 Desember 2021 dan berakhir pada 15 Februari 2022. Organisasi perumus melakukan sosialisasi pernyataan konsensus draf ini secara luas, dimulai

dengan COP26 di Glasgow pada awal November 2021, dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia melalui pengarahan singkat, survei elektronik publik, tiga
konsultasi regional khusus undangan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dan jangkauan bilateral kepada berbagai organisasi Masyarakat Pribumi, perusahaan, dan perwakilan pemerintah.
Kami menerima komentar dan saran bermutu dari 85 pihak lebih. Grup ini menimbang masukan yang diterima dan menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan sebagai tanggapan, yang
melahirkan dokumen ini.
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Lampiran B:
Jalur Menuju
Pemberian
Kredit Karbon
Hutan Skala
Yurisdiksional
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LATAR BELAKANG

PANDUAN

LAMPIRAN A

BERALIH KE TINDAKAN NYATA SECARA LUAS
Skala bisa menjadi penentu penting dampak lingkungan
dari kredit karbon, apa pun sektornya. Posisi program
skala besar lebih baik dalam memitigasi risiko kebocoran,
non-additionality (non-penambahan), dan nonpermanen jika dibandingkan dengan proyek-proyek
individual yang tidak diwadahi dalam pemberian kredit
skala yurisdiksional.

xxviii

Misalnya, kemampuan pelaku

untuk memilih sendiri program yang waktu dan posisi
lingkungannya paling menguntungkan akan menurun
ketika program pemberian kredit memperhitungkan
perubahan bersih di semua hutan dalam sebuah yurisdiksi.
xxix

Selain itu, sesuai keterangan di atas, program

yurisdiksional memiliki potensi dalam memperluas manfaat
ke komunitas yang lebih luas.

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

Program yurisdiksional dengan integritas lingkungan dan
sosial yang tinggi yang dikembangkan di lokasi dengan
kemauan politik yang kuat akan memberikan kesempatan
untuk memulai pergeseran suplai kredit karbon ke
skala transformasional. Pemerintah yurisdiksional
sangat siap untuk menghasilkan kredit karbon hutan.
Meskipun pengalaman dengan pembelian swasta kredit
skala yurisdiksional cukup terbatas, ada beberapa
contoh program yurisdiksional yang berdampak serta
pembayaran berbasis hasil yang menggunakan dana
publik untuk mengapresiasi pengurangan kredit karbon
ini.

20

Sebagai contoh, Deforestasi mengalami penurunan

di kawasan Amazon Brasil sebesar 80% antara 2004 dan
2014 berkat pendekatan kebijakan nasional, termasuk
wilayah Pribumi dan kawasan lindung, dan sebagian
besar pengurangan ini tetap bertahan meskipun terjadi
perubahan politik yang kurang ramah hutan

KESELARASAN DENGAN STRATEGI HUTAN SKALA
NEGARA
Seperti tersebut di atas, pemberian kredit skala
yurisdiksional sudah konsisten dengan Kerangka Kerja
Warsawa untuk REDD+

19, xxx

yang dirundingkan di bawah

konservasi.

xxxi

Hanya setelah upaya dari tiga

pemerintahan berturut-turut untuk menghentikan dan
mencabut kebijakan kontrol deforestasi maka deforestasi
mulai mendekati tingkat 2004. Meskipun belum
tersedia secara luas di pasar karbon sukarela, kredit

UNFCCC dan dituangkan dalam Perjanjian Paris. Meskipun

skala yurisdiksional dapat diperoleh melalui perjanjian

UNFCCC tidak memiliki yurisdiksi atas pasar karbon

pembelian berjangka.

sukarela, dan begitu pula Kerangka Kerja Warsawa untuk
REDD+ itu sendiri juga bukan merupakan perangkat
peraturan yang cukup gamblang untuk pemberian kredit,

MENGATASI TANTANGAN IMPLEMENTASI

tetapi keduanya memberikan landasan yang disepakati

Agar pemberian kredit skala yurisdiksional yang terkelola

bersama untuk menentukan kelayakan keuangan

dengan baik dapat menjadi kenyataan, sejumlah

publik dan swasta berbasis hasil yang didasarkan pada

tantangan pelaksanaan harus diatasi. Tantangan-

keselarasan dengan program tingkat negara; kuantifikasi

tantangan ini tersirat dalam bentuk peningkatan skala

dampak pada skala nasional dan, atas dasar interim,

dan sasaran transformatif dari pendekatan-pendekatan

skala subnasional; partisipasi penuh dan efektif dari MP

di atas, meliputi kompleksitas dan biayanya; perundingan,

dan KL dan penghormatan terhadap hak-hak MP, KL,

kompromi, dan pertukaran yang diperlukan untuk

kaum perempuan, dan komunitas kurang terlayani, masa

memenuhi tujuan bagi banyak pemangku kepentingan

kerja, dan pengetahuan serta perlindungan sosial dan

yang terlibat; dan ketidakpastian menyangkut kemauan

lingkungan fundamental lainnya.

politik saat ini serta kapasitas institusional dan tata kelola
yang terbatas.

19

xxxii

Perundingan di dalam konteks UNFCCC menuju kerangka kerja internasional untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD+) diluncurkan di Bali pada 2007.

Keputusan utama berhasil dicapai pada perundingan selanjutnya di Cancun (tentang skema perlindungan) dan Warsawa (tentang kerangka kerja secara keseluruhan), dan kerangka kerja
ini dikukuhkan di bawah Pasal 5 Perjanjian Paris. 20 Hingga detik ini, pembelian swasta kredit REDD+ yurisdiksional telah dilakukan di bawah Dana Karbon untuk Fasilitas Kemitraan Karbon
Hutan.
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PANDUAN

LAMPIRAN A

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan di
atas, pemberian kredit skala yurisdiksional yang berhasil

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

permintaan atas saluran kredit skala yurisdiksional
berkualitas tinggi.

bergantung pada pembentukan kerangka kebijakan,
pemantauan, dan penegakan yang kuat; partisipasi

KELANGSUNGAN AKTIVITAS SKALA PROYEK

penuh dan efektif dari aktor lokal (termasuk MP, KL, kaum

Kredit karbon hutan tropis skala proyek yang disertifikasi

perempuan, dan komunitas kurang terlayani) di dalam

untuk memenuhi berbagai standar akreditasi sudah

proses administrasi dan hukum formal; dan pembagian

tersedia selama hampir dua dekade. Kredit karbon

manfaat yang adil, terutama yang terkait dengan pemilik

hutan yang saat ini tersedia di pasar karbon sukarela

hak seperti MP. Alhasil, transisi ke pemberian kredit

nyaris dihasilkan secara eksklusif oleh aktivitas skala

skala yurisdiksional harus disertai dengan verifikasi

proyek dalam melestarikan dan merestorasi hutan dan

kepatuhan terhadap standar tinggi integritas prosedural.

menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi.

Pemerintah perlu menciptakan kondisi-kondisi yang

Banyak aktivitas skala proyek telah memberikan hasil

kondusif ini dengan memastikan MP, KL, kaum perempuan,

penting untuk iklim, keragaman hayati, dan komunitas

dan komunitas kurang terlayani serta organisasi

lokal. Proyek terbaik juga telah berkontribusi pada

mereka memiliki kemampuan dan dukungan teknis yang

tampilnya REDD+ sebagai mekanisme pembiayaan yang

diperlukan untuk melibatkan diri dalam pengembangan

dapat disesuaikan untuk konservasi hutan dan mata

dan implementasi program REDD+.

pencaharian lokal dan telah mematangkan pengembangan
sistem REDD+ nasional.

xxxiii

Aktivitas skala proyek akan

Seperti halnya pemberian kredit berbasis proyek,

terus mendukung banyak inisiatif yang lebih luas untuk

pemberian kredit skala yurisdiksional harus dirancang

melestarikan dan merestorasi hutan, khususnya jika

oleh pengambil kebijakan dan penyusun program untuk

menyasar area yang terlebih-lebih bernilai atau rentan,

menghindari risiko seperti melambungnya garis dasar,

terlibat langsung dengan pemangku kepentingan lokal,

kebocoran, dan non-permanen. Risiko semacam itu harus

dan memastikan mereka mendapatkan informasi lengkap

dikurangi di semua kondisi melalui penggunaan transparan

dan kapasitas teknis yang diperlukan untuk berpartisipasi

metodologi yang sahih secara ilmiah berikut pemantauan,

secara efektif, dan menarik investasi swasta.

pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang transparan.
Seperti halnya semua pendekatan tingkat lanskap dalam

Meskipun banyak pemerintah saat ini telah menunjukkan

mengurangi dan menghentikan deforestasi dan degradasi

niat dan kapasitas dalam mengambil tindakan untuk

hutan, program pemberian kredit skala yurisdiksional

merealisasikan pemberian kredit skala yurisdiksional,

harus dirancang begitu rupa agar tanggap dan mampu

untuk beberapa saat ke depan akan terus ada negara-

menyesuaikan diri dengan faktor-faktor deforestasi yang

negara hutan tropis yang pemerintahannya saat ini enggan

dinamis.

mendukung dan/atau mengimplementasikan secara efektif
pemberian kredit skala yurisdiksional yang adil. Dalam

Meskipun menghadapi berbagai tantangan di atas,

kasus semacam itu, pembelian selektif berjangka pendek

puluhan negara dan yurisdiksi subnasional sudah

atas kredit skala proyek yang berkualitas tinggi oleh

melewati berbagai tahap pengembangan program untuk

perusahaan bisa memberikan dukungan sementara bagi

menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi

kebutuhan dan peluang pelestarian hutan yang genting

secara luas dan menyuplai kredit karbon hutan tropis.

hingga masa pemberian kredit skala yurisdiksionalnya

Satu cara efektif yang bisa ditempuh perusahaan dalam

tersedia.

mendesak pemerintah agar mempercepat tindakantindakan di atas adalah dengan mengirim sinyal
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LAMPIRAN A
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LAMPIRAN C

GLOSARIUM

Sesuai rekomendasi dalam Panduan ini, perusahaan
harus melakukan uji tuntas yang tepat ketika membeli
kredit berbasis proyek. Patut dicatat bahwa garis dasar
yang menjadi patokan pemberian/pengeluaran kredit
oleh beberapa proyek bersertifikasi ternyata melebihi
deforestasi terpantau yang terjadi dalam kawasan,
yang menunjukkan bahwa kredit berbasis proyek
yang dikeluarkan oleh proyek tersebut mungkin bukan
tambahan.

xxxiv

Lihat Lampiran C untuk rekomendasi pembelian kredit
dari berbagai area pada tahap tertentu pengembangan
pemberian kredit yurisdiksional.
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Lampiran C:
Opsi Untuk
Memastikan
Kualitas Dan
Memberikan
Sinyal Permintaan
Menuju
Kredit Skala
Yurisdiksional
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PANDUAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

Opsi untuk memastikan kualitas dan untuk memberi sinyal permintaan menuju kredit skala yurisdiksional
untuk mencapai volume pengurangan dan penghapusan emisi yang lebih tinggi. Perusahaan harus
membatasi pembelian pada kredit yang terdaftar di tabel ini. Panduan yang lebih terperinci akan mengikuti
Panduan ini dalam tahap kedua terkait tonggak kemajuan yurisdiksional, pemberian wadah, dan persyaratan uji
tuntas tambahan.

PANDUAN PEMBELI

KARAKTERISTIK YURISDIKSI

POIN-POIN TAMBAHAN

SEBAGAI ASAL KREDIT

YANG DIPERLUKAN UNTUK
PERTIMBANGAN/UJI TUNTAS

A. Program REDD+ yurisdiksional

•

Menjalin perjanjian pembelian

•

Mempelajari sebaik-baiknya

sudah berjalan dan diperkirakan akan

di awal untuk kredit skala

cara standar akreditasi skala

diverifikasi untuk mematuhi standar

yurisdiksional.

yurisdiksional dalam memastikan

yang diakui secara internasional
dengan ketersediaan kredit

komponen utama integritas sosial
Membeli kredit skala yurisdiksional

dan lingkungan (diuraikan dalam

yurisdiksional dan/atau sepenuhnya

•

yang disertifikasi

Rekomendasi II) dan melakukan uji

diwadahi dalam waktu dekat

dikeluarkan oleh yurisdiksi atau

tuntas pelengkap untuk mengatasi

proyek yang sepenuhnya diwadahi

risiko yang diketahui dalam standar

jika tersedia di pasar. Kredit

tersebut, misalnya, meninjau bukti

ini harus membentuk pangsa

verifikasi dari partisipasi penuh dan

portofolio perusahaan yang tumbuh

efektif serta pembagian manfaat

dengan cepat.

yang adil kepada warga Pribumi

21

yang

dan komunitas lokal.

21

Seperti di semua pasar karbon, program akreditasi berperan esensial dalam kelayakan dan integritas pasar kredit karbon hutan. Yang saat ini ada adalah beberapa standar (misalnya

Verra, Gold Standard, ART: Arsitektur untuk Transaksi REDD+, REDD+ Environmental Excellence Standards-TREES, TFS: California Tropical Forest Standard) serta kerangka kerja (Kerangka
Metodologi FCPF Carbon Fund, ICAO’s CORSIA), dan proses penyusunan norma (Natural Climate Solutions Alliance-NCSA, The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets-TSVCM,
Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative-VCMI). Kebanyakan program, standar, dan proses pengaturan norma ini relatif baru dan/atau dalam proses menjalani revisi dan terbatas dalam
hal partisipasi.
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KARAKTERISTIK YURISDIKSI

GLOSARIUM

POIN-POIN TAMBAHAN

SEBAGAI ASAL KREDIT

YANG DIPERLUKAN UNTUK
PERTIMBANGAN/UJI TUNTAS

B. Program REDD+ yurisdiksional

•

Membeli kredit skala proyek yang

•

Mempelajari sebaik-baiknya cara

mengalami kemajuan dan diperkirakan

dikeluarkan oleh standar yang diakui

standar akreditasi skala proyek

akan didaftar, divalidasi, dan

secara internasional:

dalam memastikan komponen

diverifikasi untuk memastikan
kepatuhannya pada standar yang diakui

utama integritas sosial dan
•

Jika proyek sudah ada dan

lingkungan (diuraikan dalam

secara internasional dalam jangka

berada dalam cakupan program

Rekomendasi II), dan melakukan

menengah

yurisdiksional, berarti proyek

uji tuntas pelengkap untuk

(program memiliki sedikitnya

sedang dalam proses dimasukkan

mengatasi risiko yang diketahui,

tingkat emisi referensi hutan, sistem

22

pemantauan hutan, dan rencana

yurisdiksional dan sistem akuntansi

ke dalam pemberian kredit skala

pembagian manfaat awal; kredit skala
proyek tengah ditawarkan berdasarkan

dalam standar tersebut, misalnya,
meminta bukti kemajuan menuju
pencantuman garis dasar

Jika proyeknya baru dan

pemberian kredit skala proyek

standar yang sudah terkenal dan diakui

•

berada dalam lingkup program

ke dalam tingkat referensi

secara internasional)

yurisdiksional, garis dasarnya

yurisdiksional.

diwadahi di dalam tingkat
referensi dan proyek diselaraskan
dengan prioritas strategi program
yurisdiksional

22

Sejumlah indikator bahwa proyek tengah melakukan upaya transparansi dengan iktikad baik untuk bertransisi ke pemberian wadah penuh mencakup hal seperti: menyelaraskan dengan

tingkat referensi skala yurisdiksional yang sudah disertifikasi secara independen; menyelaraskan dengan strategi yurisdiksional untuk mengatasi pemicu deforestasi dan degradasi
(misalnya strategi REDD+ nasional atau rencana pengembangan emisi rendah); mengontribusikan dana atau sumber daya lain pada pengembangan sistem REDD+ yurisdiksional;
keterlibatan berulang dari pemerintah dan titik fokus masyarakat sipil untuk mencapai keselarasan ini; transparansi penuh dalam hal metodologi; indikasi dukungan multi-pemangku
kepentingan.
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POIN-POIN TAMBAHAN

SEBAGAI ASAL KREDIT

YANG DIPERLUKAN UNTUK
PERTIMBANGAN/UJI TUNTAS

C. Program REDD+ yurisdiksional

•

Membeli kredit skala proyek dari

•

Lihat A di atas, ditambah:

•

Meminta dan meninjau bukti

belum ada dan belum diperkirakan

proyek dengan kualitas luar biasa

akan berkembang signifikan dalam

(misalnya, manfaat luar biasa

jangka pendek hingga jangka

bagi MP, KL, kaum perempuan,

bahwa garis dasar dikembangkan

menengah

komunitas kurang terlayani, dan/atau

menggunakan metodologi yang

keanekaragaman hayati).

disetujui berdasarkan standar yang
diakui secara internasional yang

•

Memastikan garis dasar pemberian

menghasilkan alokasi data aktivitas

kredit didasarkan pada alokasi data

yurisdiksional yang tepat ke proyek.

aktivitas referensi yurisdiksional
yang tepercaya, konservatif, dan
diverifikasi secara independen.
Jika proyek yang sudah ada belum
memenuhi kriteria ini, proyek tersebut
harus memberikan bukti upaya yang
transparan dan memiliki iktikad baik
dalam menyesuaikan garis dasar
secepat-cepatnya.
•

23

Memastikan bahwa pemberian kredit
skala proyek tidak menghambat
pengembangan program
yurisdiksional atau pemberian
kredit terakhir (yaitu, transisi ke
baris B dan A). Kontrak jangka
panjang untuk pembelian kredit
harus mengantisipasi kemungkinan
perubahan pada ketersediaan kredit
yang bergantung pada kinerja
skala yurisdiksional dan keputusan
pembagian manfaat yang akan
datang.

23

Panduan tambahan akan diberikan pada tahap kedua.

24

Panduan tambahan akan diberikan pada tahap kedua.

Integritas Kredit Hutan Tropis: Panduan untuk Perusahaan - MEI 2022

24

34

LATAR BELAKANG

PANDUAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

Glosarium
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DEFINISI

Penambahan (dalam konteks REDD+

Penambahan (additionality) memastikan bahwa aktivitas yang diimplementasikan

Yurisdiksional)

lebih berhasil dalam mengurangi emisi atau meningkatkan pemerangkapan daripada
jika tidak ada intervensi.

Garis dasar (titik acuan tetap)

Dalam REDD+, garis dasar biasanya mewakili proyeksi perubahan antropogenik
pada stok karbon hutan yang pasti akan terjadi jika tidak ada aktivitas proyek yang
diusulkan atau intervensi program/kebijakan.

Strategi mitigasi rantai di luar nilai

Langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mencegah, mengurangi, atau
menghapus emisi GRK di luar rantai nilai mereka. Contoh-contohnya meliputi
pembelian kredit karbon kualitas tinggi dan penyediaan biaya langsung untuk
mitigasi iklim.

Kredit karbon

Satuan emisi yang dikeluarkan oleh program pemberian kredit karbon dan
merepresentasikan pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca. Kredit
karbon secara unik diurutkan, dikeluarkan, dilacak, dan dibatalkan melalui catatan
elektronik.

Stok karbon

Jumlah karbon yang sudah diperangkap dari atmosfer lalu disimpan di dalam
ekosistem hutan, terutama di dalam biomassa hidup dan tanah, dan, hingga batas
kecil, di dalam kayu mati dan serpihan.

Hasil mitigasi iklim

Pengurangan atau penghapusan emisi ex-post atau gas rumah kaca yang
ditentukan dengan menghitung garis dasar emisi di dalam batas wilayah tertentu
lalu mengukur seberapa besar intervensi tertentu menghindarkan, mengurangi,
atau menghapus dan memerangkap karbon dari atmosfer. Hasil mitigasi iklim
lantas dapat dijadikan satuan dan dalam beberapa kasus diurutkan sehingga dapat
diperdagangkan sebagai kredit karbon atau pengganti, tetapi langkah ini adalah
langkah sekunder yang tidak perlu diambil jika hasil mitigasi tidak perlu mengubah
perwalian dari satu badan hukum ke badan hukum lainnya. Dalam Perjanjian Paris
dan keputusan UNFCCC tambahan, istilah “hasil mitigasi” digunakan tanpa kata
iklim karena konteks mitigasi sudah dipahami.

Climate mitigation outcome

Sebuah entri akuntansi diterapkan dalam konteks Pasal 6 Perjanjian Paris untuk
menjelaskan transfer internasional hasil mitigasi dan menghindari perhitungan
ganda pengurangan dan penghapusan emisi. Sebuah negara yang memindahkan
pengurangan atau penghapusan emisi sesungguhnya melakukan penambahan
ke total emisi yang ditanggung oleh NDC, dan negara yang menerima serta
menggunakan pengurangan atau penghapusan emisi melakukan pengurangan.
Dengan demikian, penyesuaian yang bersangkutan bertujuan untuk memastikan
agar negara pelaku pemindahan tidak lagi dapat menggunakan pengurangan atau
penghapusan emisi untuk mencapai NDC, sedangkan negara penerima dapat
menggunakannya.
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Langkah-langkah untuk mencegah pelepasan emisi GRK yang berkaitan dengan
listrik, industri, dan transportasi.

Deforestasi

Konversi lahan dari hutan menjadi nonhutan.

Degradasi

Perubahan di dalam hutan yang berpengaruh negatif terhadap struktur atau fungsi
kedudukan atau situs hutan sehingga menurunkan kapasitasnya dalam menyuplai
produk dan layanan. Dalam konteks REDD+, degradasi dapat diukur dari sisi stok
karbon yang berkurang di hutan yang masih tetap sebagai hutan.

Perhitungan ganda

Satu situasi ketika satu pengurangan atau penghapusan emisi GRK dihitung lebih
dari satu kali untuk mencapai mitigasi perubahan iklim. Perhitungan ganda dapat
terjadi dalam bentuk pengeluaran ganda, penggunaan ganda, dan/atau klaim ganda.

Pengurangan emisi

Pengurangan emisi GRK yang dihasilkan oleh implementasi strategi REDD+ atau
aktivitas lain, yang merupakan selisih antara emisi tingkat garis dasar atau referensi
dengan emisi aktual, setelah kebocoran selesai dihitung; dan setelah dipantau,
dapat dilaporkan sebagai satuan untuk pembayaran biaya karbon.

Penghapusan emisi

Penghapusan antropogenik mengacu pada penarikan GRK dari atmosfer berkat
aktivitas manusia yang disengaja. Penghapusan ini berupa peningkatan penyerap
biologis CO2 dan penggunaan teknik kimia untuk merealisasikan penghapusan dan
penyimpanan jangka panjang.

Pembagian manfaat yang jujur dan

Distribusi manfaat (misalnya, pendapatan, penciptaan lowongan kerja) kepada

adil

Masyarakat Pribumi dan Komunitas Lokal yang terkumpul dari berbagai aktivitas
pelestarian hutan dan penghentian deforestasi dengan cara yang sejalan dengan
hak-hak masyarakat lokal dan Pribumi atas tanah dan sumber daya alam, serta
aturan, hukum, dan standar yang berlaku.

Pemantauan hutan/sistem

Sebuah sistem pemantauan hutan adalah sistem nasional atau subnasional

pemantauan hutan

sementara yang kukuh dan transparan yang menggabungkan pengindraan jarak
jauh dan pendekatan inventaris karbon hutan berbasis tanah untuk memperkirakan
emisi, penghapusan, dan perubahan area hutan. Sistem ini berpijak pada sistem
yang sudah ada, seperlunya, dan memudahkan pemantauan berbagai jenis hutan
yang mengikuti definisi nasional.
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Komitmen/perjanjian/kontrak

Komitmen: Sebuah pernyataan dari perusahaan tentang niatnya membeli kredit

pembelian berjangka

skala yurisdiksional secara berjangka ketika tersedia, idealnya disertai komitmen
terhadap nilai uang atau jumlah volume tertentu.
Perjanjian: Sebuah kesepakatan hasil negosiasi (mengikat secara hukum ataupun
tidak) di antara pihak-pihak untuk membeli kredit pada tanggal yang akan datang.
Kontrak: Sebuah kesepakatan hasil negosiasi di antara pihak-pihak untuk membeli
kredit pada tanggal yang akan datang berdasarkan harga tertentu dan syarat
implementasi lainnya.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di

Persetujuan atas proyek, rencana, atau tindakan apa pun harus diberikan di muka;

Awal Tanpa Paksaan (PRADIATAPA)

dan persetujuan ini harus diputuskan dan diinformasikan secara independen –
berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan cukup yang diberikan dengan
cara yang tepat secara budaya.

Partisipasi penuh dan efektif

Pihak-pihak yang dilibatkan secara penuh ke dalam sebuah proses (misalnya,
pengambilan keputusan), dihargai sebagai peserta yang setara, dan kebutuhannya
dipandang menyatu dengan tatanan sosial dan ekonomi.

Area Hutan Tinggi, Deforestasi

Negara dan yurisdiksi Area Hutan Tinggi, Deforestasi Rendah (HFLD) adalah

Rendah (HFLD)

negara/yurisdiksi dengan bentangan hutan yang luas dan laju deforestasi masa lalu
atau saat ini yang rendah.

Sertifikasi dan Verifikasi

Sertifikasi adalah penilaian kredit berdasarkan persyaratan metodologi terapan
dengan standar tertentu.
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Pendekatan REDD+ yurisdiksional

Implementasi strategi untuk mengurangi emisi dari penggunaan lahan dan

dirintis masyarakat Pribumi

perubahan di tingkat yurisdiksi, dalam hal ini, Wilayah Pribumi. Pendekatan ini
didasarkan pada pedoman Amazon Indigenous REDD+ (RIA, sebuah proposal
tersendiri dari COICA yang memprioritaskan manajemen holistik hutan dan Wilayah
Pribumi, dan mengakui struktur tata kelolanya), dan memastikan tidak hanya
menghormati hak wilayah dan lahan serta PRADIATAPA untuk Masyarakat Pribumi,
tetapi juga partisipasi efektif dari Masyarakat Pribumi di dalam prosesnya, dan
distribusi manfaat yang adil. Khususnya, pencantuman area HFLD dilakukan karena
sebagian besar Wilayah Pribumi, karena pencapaiannya dalam konservasi hutan,
dicirikan oleh hal itu.

Masyarakat Pribumi (MP) dan

Grup yang berbeda-beda secara budaya dan mengakui diri mereka seperti itu, yang

komunitas lokal (KL)

memiliki bentuk organisasi sosial sendiri, yang hidup dan menggunakan wilayah
mereka sebagai syarat bagi reproduksi budaya, sosial, agama, leluhur, dan ekonomi,
dengan menggunakan pengetahuan, inovasi, dan praktik yang dihasilkan serta
diwariskan lewat tradisi.

Yurisdiksi

Dalam konteks pemberian kredit REDD+, sebuah yurisdiksi berupa negara atau
satuan politik/administratif subnasional yang besar, seperti negara bagian, provinsi,
atau wilayah Pribumi dengan otoritas mengeluarkan kredit untuk pengurangan dan
penghapusan emisi karbon hutan.

Program REDD+ yurisdiksional/

Serangkaian aktivitas yang dirintis oleh otoritas yurisdiksional untuk mengurangi

program yurisdiksional

emisi berbasis hutan dan meningkatkan penghapusan di dalam area akuntansi
menurut strategi atau rencana aksi, yang didukung oleh sistem pemantauan
hutan dan kepatuhan pada pengamanan, dan kinerja yang dinilai berdasarkan
tingkat referensi skala yurisdiksional. Perhatikan: ada berbagai lanskap dan
inisiatif keberlanjutan yurisdiksional yang tidak berusaha menghasilkan dan
memperjualbelikan kredit REDD+ di pasar sukarela.

Pemberian kredit REDD+ skala

Pengeluaran kredit karbon yang diverifikasi secara independen untuk emisi

yurisdiksional/pemberian kredit

berbasis hutan dan/atau penghapusan yang didasarkan pada garis dasar yang

skala yurisdiksional

dikembangkan pada skala area akuntansi yang ditentukan oleh negara atau satuan
politik/administratif subnasional yang besar.

Kebocoran

Pemindahan emisi GRK dari satu wilayah geografi ke wilayah geografi lainnya akibat
aktivitas atau intervensi sebuah proyek atau yurisdiksi.
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Dalam konteks perubahan iklim, intervensi manusia untuk mengurangi sumber atau
meningkatkan penyerap GRK. Contoh-contohnya meliputi penggunaan bahan bakar
fosil secara lebih efisien untuk proses industri atau pembangkitan tenaga listrik,
peralihan ke tenaga matahari atau tenaga angin, peningkatan isolasi gedung, dan
perluasan hutan serta “penyerap” lainnya untuk menghilangkan jumlah emisi GRK
yang lebih besar dari atmosfer

Hierarki Mitigasi

Serangkaian langkah prioritas untuk membatasi dampak negatif, sebesarbesarnya, melalui penghindaran, mitigasi (atau pengurangan), restorasi, dan
penggantian (kompensasi). Langkah-langkah prioritas ini digunakan dalam
kerangka kerja lingkungan dari manajemen limbah hingga mitigasi dampak iklim dan
keanekaragaman hayati.

Pemantauan, pelaporan, dan

Serangkaian proses nasional dan/atau subnasional untuk mengautentikasi emisi

verifikasi (MRV)

GRK secara mantap. Sistem MRV memudahkan penetapan pengurangan emisi GRK,
menghindarkan emisi dan/atau penghapusan jika dibandingkan dengan tingkat
referensi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau langkah pengamanan,
tata kelola, dan berbagai manfaat dari aktivitas REDD+.

Kontribusi tingkat nasional (NDC)

Sebuah rencana aksi iklim nasional untuk memangkas emisi dan beradaptasi
dengan dampak iklim. Setiap Pihak dari Perjanjian Paris dituntut untuk membentuk
NDC dan memperbaruinya setiap lima tahun.

Solusi iklim alami (NCS)

Sebuah kerangka kerja dan serangkaian intervensi manajemen sumber daya yang
dapat menghasilkan pengurangan emisi dan/atau peningkatan pemerangkapan
karbon, sebagaimana dijelaskan dalam Griscom dkk. 2017. Intervensi ini dapat
mencakup kategori ekosistem hutan, budi daya pertanian, dan pemanfaatan lahan
serta pantai/laut lainnya. Intervensi ini juga dapat diatur secara longgar menjadi
intervensi yang melindungi, merestorasi, atau mengelola sumber daya untuk
mengubah fluks GRK yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut.

Proyek-proyek yang diwadahi

Mengacu pada proyek yang berada di dalam lingkup program yurisdiksional
yang terdaftar dan divalidasi oleh standar akreditasi ternama dan yang sudah
mengintegrasikan garis dasar emisinya ke dalam akuntansi di tingkat yurisdiksional.

Nol bersih

Nol bersih menggambarkan suatu keadaan netralitas emisi GRK tatkala emisi dan
penghapusan GRK-nya seimbang.

Nonpermanensi

Ditandai dengan adanya potensi atau peluang statistik untuk stok karbon yang
sudah mengeluarkan kredit untuk kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer.
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DEFINISI
Sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan
iklim yang diadopsi oleh 196 Pihak pada COP 21 di Paris, tanggal 12 Desember
2015. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global agar berada di bawah
2, terutama hingga 1,5 derajat Celsius, jika dibandingkan dengan tingkat sebelum
industri. Untuk mencapai sasaran temperatur jangka panjang ini, semua negara
bertekad mewujudkan puncak global emisi GRK secepatnya guna merealisasikan
dunia netral iklim pada pertengahan abad ini.

REDD+

Berkurangnya Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta peran pelestarian,
manajemen hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negaranegara berkembang.

Tingkat Referensi (RL) dan tingkat

Di bawah UNFCCC, RL dan FREL didefinisikan sebagai “patokan untuk menilai

emisi referensi Hutan (FREL)

kinerja masing-masing negara ” dalam mengimplementasikan aktivitas REDD+, yang
tertuang dalam ton karbon dioksida yang setara per tahun. Tingkat Emisi Referensi
Hutan (FREL) lazimnya dipahami sebagai perkiraan emisi GRK dari deforestasi dan
degradasi hutan, sedangkan Tingkat Referensi Hutan dipahami sebagai perkiraan
fluks GRK bersih, termasuk penghapusan.

Restorasi

Intervensi manusia atau praktik manajemen lahan (termasuk penghindaran
disengaja dari gangguan manusia) untuk meningkatkan integritas ekologis di suatu
area tertentu dan sering menghasilkan peningkatan stok karbon jangka panjang di
area yang bersangkutan.

Target berbasis sains

Target dianggap ‘berbasis sains’ jika sejalan dengan tingkat dekarbonisasi yang
diperlukan untuk mempertahankan kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C
dibandingkan dengan suhu sebelum zaman industri, seperti dijelaskan oleh
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim dan melakukan berbagai upaya
untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Kecuali dinyatakan lain, target
semacam itu mungkin tidak divalidasi secara independen menggunakan metodologi
yang ketat.
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Inisiatif Target Berbasis Sains mendorong perusahaan untuk menetapkan target
berbasis sains dan memacu keunggulan kompetitif dalam melakukan transisi menuju
perekonomian rendah karbon. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara CDP, United
Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF, dan salah satu
komitmen We Mean Business Coalition. Inisiatif ini menentukan dan menggalakkan
praktik terbaik dalam konteks target berbasis sains, menawarkan sumber informasi
dan panduan untuk mengurangi kendala pengadopsian, dan secara independen
menilai serta menyetujui target perusahaan.

Memerangkap karbon

Setiap proses yang menghilangkan karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam
bentuk yang dapat menetap di luar kolom atmosfer untuk beberapa saat. Sinonim
dengan “penghapusan emisi.”

Manfaat sekunder sosial dan

Manfaat yang timbul dari REDD+ di samping manfaat mitigasi iklim, seperti

lingkungan

meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan adaptasi dengan perubahan
iklim, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mata pencaharian lokal, meningkatkan
tata kelola hutan, dan melindungi hak.

Verifikasi

Lihat Sertifikasi dan Verifikasi di atas.

Tahun

Mengacu pada tahun atau jangka waktu tertentu terjadinya pengurangan atau
penghapusan emisi. Pengurangan atau penghapusan emisi bisa ditetapkan atau
dikaitkan dengan tahun tertentu.

Pasar karbon sukarela

Pasar karbon sukarela mencakup semua transaksi kredit karbon yang tidak dibeli
dengan niat untuk diserahkan ke pasar karbon diregulasi aktif. Pasar karbon
sukarela memang mencakup kredit yang dibeli dengan niat dijual kembali atau
dipensiunkan untuk memenuhi klaim netral karbon atau klaim lingkungan lainnya.

Panduan ini berada dalam domain publik. Organisasi perumus mendorong peredaran makalah ini seluas-luasnya.
Pengguna dipersilakan mengunduh, menyimpan, atau mendistribusikan laporan ini secara elektronik tanpa izin
tertulis.
Saran Kutipan: Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon Basin, Conservation International,
Environmental Defense Fund, Amazon Environmental Research Institute (IPAM), The Nature Conservancy, Wildlife
Conservation Society, World Resources Institute, WWF (2022). Panduan Integritas Kredit Hutan Tropis untuk
Perusahaan: Melakukan diferensiasi kredit karbon hutan tropis berdasarkan dampak, kualitas, dan skala.
Tanggal publikasi: Mei 2022
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